13

22.07.2020 I NUMMER 942

WEEK 30-31

5

www.teamcoshipyard.nl
info@teamcoshipyard.nl

AAN BOORD BIJ KNRM

Slurink Easy Scan

11

Makkelijk scannen van uw aankoopbonnen,
laad- en los papieren om ze vervolgens direct
naar kantoor te mailen of in de juiste mappen
op te slaan.

HOTELSCHIP OP PROEF

UITBOUW DONAU

62 miljoen EU-subsidie voor betere binnenvaart-infrastructuur
ROTTERDAM Nederland krijgt dit jaar 62
miljoen euro subsidie van de Europese
Commissie voor infrastructuurprojecten. Zo
komt er 11,4 miljoen euro voor de aanleg van
overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal.

beschikbaar gesteld voor beveiligde truckparkeerplaatsen. Met het geld worden 1600 parkeerplekken met voorzieningen voor chauffeurs aangelegd langs belangrijke snelwegen
voor het goederenvervoer van en naar de
Rotterdamse haven.

Het gaat om vijftig overnachtingsplaatsen
voor de binnenvaart aan de oevers van de
Waal bij Spijk, op de grens tussen Nederland
en Duitsland. De overnachtingsplaatsen krijgen een maximale lengte van 135 meter. Ook
komen er speciale ligplaatsen voor grote
schepen met duwbakken en voor schepen
met gevaarlijke stoffen.

Grensoverschrijdend hoofdnetwerk
In totaal krijgen elf projecten waar
Nederlandse partijen bij betrokken zijn een
subsidie van bij elkaar 82 miljoen euro. De
subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk
(TEN-T). Dit programma is bedoeld om binnen
de EU één grensoverschrijdend hoofdnetwerk
voor vervoer over land, water en door de lucht
te realiseren.

Behalve de extra ligplaatsen aan de Waal zijn
er nog meer projecten die mede gefinancierd
worden door Europees geld. Zo is er 10,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de upgrade van drie Limburgse havens: de haven van Heijen (Gennep), Venlo en Lanaken.
Daarmee wordt de verbinding Antwerpen –
Luik – Venlo – Nijmegen – Rotterdam op deze
drie locaties verbeterd voor goederentransport over water. De verbeteringen moeten
zorgen voor verbeterde navigatiecondities en
meer capaciteit voor de doorvaart van schepen. Ook zorgt het voor de afhandeling langs
de waterkant van verschillende vrachtstromen, waardoor verschuivingen met andere
transportmodi kunnen plaatsvinden. Met het
plan worden Nederland, België en een deel
van Noordrijn-Westfalen multimodaal benaderd en vermindert congestie in het gebied.
Onderzoek
Het blijft niet bij alleen werkzaamheden en
uitbreidingen. De EU investeert 2,3 miljoen
euro in drie studies naar het vergroten van
het aandeel van de binnenvaart in goederenvervoer. De eerste studie richt zich op de
bruggen op het Albertkanaal en het verbeteren van de navigatie-veiligheid in het Maasbasin. De tweede studie zal aanbevelingen
geven rondom het hele jaar door garanderen
van de binnenvaart. De derde studie zal zich
verdiepen in alternatieve brandstoffen zoals waterstof: er komt een half miljoen subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheden
onder samenwerkingsverband RH2INE. Het

gaat dan om het gebruik van waterstof onder
meer in Rotterdam, Duisburg, Düsseldorf en
Keulen. De provincie Zuid-Holland, de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen, en de havens van Rotterdam, Duisburg en RheinCargo
doen ook zelf een bijdrage van een half miljoen aan het onderzoek. Het doel is in 2024
minimaal tien schepen op waterstof te laten varen op de belangrijkste handelsroutes
tussen de Rotterdamse haven en Keulen, de
Rijn-Alpencorridor. Drie waterstofvulstations
zijn hiervoor nodig langs de route. In de jaren
daarna moet dat aantal worden uitgebreid,
zodat het goederenvervoer tot aan Genua waterstof kan gebruiken.
Verbeteringen
In heel Europa worden verbeteringen doorgevoerd aan de infrastructuur van weg, water en havens. Zo krijgt de Antwerpse haven
9,6 miljoen euro, om de basisinfrastructuur
te verbeteren, net als de terminals en de ICTinfrastructuur. De bedoeling is dat dit leidt tot
30 procent meer gebruik van terminalruimte
en een vermindering in CO2-uitstoot.
Voor de Schelde-Rijn-route worden er bij de
Noordlandbrug in Antwerpen nieuwe wachtplaatsen gemaakt, specifiek bedoeld voor
schepen die gevaarlijke goederen vervoeren.
Zo zal er onder meer drinkwater en walstroom
gerealiseerd worden met de 9,07 miljoen euro
vanuit de EU.
Meer dan 4,6 miljoen euro is beschikbaar gesteld voor de sluisbediening bij het

Albertkanaal. Afstandsbediening zal hiermee
mogelijk worden gemaakt, en een nieuw controlecentrum voor centrale afstandsbediening
zal worden gebouwd.
Daarnaast wordt er in de haven van Enns, aan
de Donau, ministens 1,05 miljoen euro door
Europa geïnvesteerd in het verbeteren en moderniseren van de overslagfaciliteiten, zodat
het laden van schepen sneller en efficiënter
gaat.
Ook het Canal Seine-Nord krijgt Europees geld
(7,7 miljoen euro) en bijna 2 miljoen euro is
beschikbaar gesteld om walstroom langs de
Seine te realiseren. Zo wordt de Seine de eerste Europese rivier in 2023 die van begin tot
eind walstroom kan aanbieden.
Weg en spoor
De binnenvaart is niet het enige: er wordt ook
geld gestoken in het spoorgoederenvervoer.
Om het spoorgoederenvervoer te verbeteren is er 8 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar voor aanpassingen aan het spoor
bij Amersfoort en 8,7 miljoen euro voor het
Theemswegtracé in de Rotterdamse haven.
Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt met het
beschikbare geld onder meer spoorbruggen
voor een betere verbinding tussen de haven
en het Europese achterland. Met de bruggen
hebben treinen geen vertraging meer door de
Calandbrug bij Rozenburg die meerdere keren
per dag open staat om schepen door te laten.
Daarnaast is er zo’n 6,5 miljoen euro
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Als u de e-paper leest, kunt
u hier alle projecten terugvinden.

Miljoeneninjectie EU voor
LNG-bunkerleveringsketen
AMSTERDAM Titan LNG, een van de toonaangevende leveranciers van LNG aan
de maritieme en industriële markten in
Europa, heeft elf miljoen euro aan financiering toegezegd gekregen van de EU
voor het opzetten van een vervoersinfrastructuur ten behoeve van de overschakeling op groenere brandstoffen door de
transportsector.
Het Titan-project Bio2Bunker kan hierdoor
een (Bio)-LNG (BLNG) bunkerleveringsketen uitbreiden met het in de vaart nemen
van drie bunkerschepen in Zeebrugge,
Rotterdam en Lübeck. De nieuwe bunkerschepen voor België en Duitsland zullen
vergelijkbaar zijn met de twee bestaande
FlexFuelers (Amsterdam) met hun bewezen operationele voordelen. Voor de regio
Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen zal tevens een moederschip worden ontworpen
- de Titan Hyperion - die de verschillende
FlexFuelers gaat bevoorraden.
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Bouwers en leveranciers wensen
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Wir gratulieren
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Wir lieferten das Kasko.
GMBH

VOS Kaiser GmbH
east - west connections
TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

DEKUITRUSTINGEN
• Betimmering

BLOKLAND NON FERRO
• Beunkoelers

DE WAAL B.V.
• Stuwa Schroefasinstallaties met
T +49 (0) 170 35 73 922
schroefasrem
INSTALLATIES/
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de
• Stuwa Schroefasseals
STRAALBUIZEN
TRANSPORTBANDEN
• EasyFlow Roersysteem
I www.bingvoskaiser.de
GOEDKEURING
NIEUWBOUW CASCO’S• Stuwa Stuurmachine
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PERISKAL CVBA
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• Periskal Inland ECDIS Viewer
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Wir lieferten das Kasko.STL

• Scheepsramen onder keur van o.a.:
Lloyd’s, BSI, DVN,GL e.a.
VERHAAR OMEGA B.V.
• 1 Verhaar Omega Boegschroefinstallatie
type kanalen 3100-4k (schroefdiam
1000mm) horizontale opstelling, 282 kW
bij 1780 omw/min.
• Bediening wegafhankelijk incl omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf
•
•
•
•

WINDEX ENGINEERING B.V.
Airconditioning
Overdrukinstallatie
RVS Klaproosters
Ventilatoren
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MTS HOLSTEIN – TANKSCHIP VOOR NOORD-DUITSE WATEREN

Nieuwe constructie vermijdt alle nadelen van het oude schip
HAREN In het mts Holstein zijn veel innovatieve oplossingen voor praktische problemen ingezet. Het resultaat is een licht schip
dat op de leest van de Noord-Duitse
wateren, in het bijzonder van het kanalengebied, is geschoeid.
Constructeur Bing Kaiser liet de lengte en
breedte van het schip onveranderd op 86 x 9,6
meter, maar de laadruimte is verhoogd naar
4,60 meter. Het voorschip kreeg een nieuw,
slank lijnenplan waardoor het schip soepeler
door het water glijdt. Het schip is in zijn geheel, van het voor- tot het achterschip, lager
gebouwd, waardoor het schip diep in het water ligt als het is volgeladen. Die lage ligging
maakt het schip bij uitstek geschikt voor kanaalvaarten. Nog een voordeel was dat minder staal nodig was voor het casco waardoor
het gewicht met tien procent kon worden verminderd. De klant noemde de vele deuren op
het voorschip als nadeel. Bij een wildere golfslag op de Noord-Duitse wateren kwam dan
vaak water naar binnen. Het nieuwe schip
heeft slechts één deur gekregen die toegang
biedt tot zowel de woning als het ruim van de
boegschroef.
Ook het middenschip heeft een nieuwe -lengtebouw- constructie, met een gangboord van
800 millimeter breed en grotere vrachttanks.
Het achterschip bleef onveranderd, maar ook
daar kon gewicht worden gespaard. Het machineruim is langer uitgevallen, de brandstoftanks juist kleiner. Ook heeft Bing Kaiser voor
een nieuwe onderverdeling in ballast-, olie-,
en drinkwatertanks en de benodigde isolatielagen gekozen.
Onderzoek bij het centrum voor binnenvaarttechnologie DST in Duisburg had uitgewezen

dat een grote afdekruimte boven de roerschroeven onnodig wervels en cavitaties veroorzaakt. Bij de mts Holstein is de omhulling
dan ook zo ver mogelijk gereduceerd.
Verder zijn gedetailleerde plannen voor onder
meer leidingen en beluchtingskanalen van het
tankschip geheel naar wens van de klant al
bij de cascobouw geïntegreerd en voorbereid.
Het casco werd in Roemenië bij de scheepswerf Orşova gebouwd onder continu toezicht
van VOS Kaiser GmbH en medewerkers van
Bureau Veritas. De bouw van het casco verliep naar volle tevredenheid van de klant. VOS
Kaiser moest erop toezien dat ook de propellorstralers, de ankerlieren en ankerkettingen,
en het pijpensysteem in het ruimgedeelte bij
de werf Orşova ingebouwd werden. Het verzorgde als afsluiting het transport naar Haren
voor de opbouw bij de Kötter Werf.
Motorenservice Klene leverde de aandrijving
met twee Volvo-Penta motoren D13B-N MH
(FE) en de twin disc transmissies MGX5114
DC. Het timmerbedrijf Wessels, eveneens uit
Haren, was verantwoordelijk voor de inrichting van de beide woningen aan boord en
voor de vensters en deuren. Elektro Jansen
heeft in opdracht van Bureau Veritas de bouwopzicht uitgevoerd en de aanleg van de elektrische en elektronische infrastructuur gerealiseerd. Deymann Rohrbau, ook lid van het
Harense netwerk, leverde verschillende componenten van de pijpleidingen op en onder
het dek. Op 23 juni jl. voer het mts Holstein de
eerste testvaart in Haren. Op 26 juni was het
schip in Hamburg voor een tweede, langere
testvaart onderweg.
Alle bijzonderheden over de bouw van mts
Holstein en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in
deze krant kunt vinden.

