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Transportsector
komt moeilijker
aan personeel

VBR vindt marifoonindeling
Volkeraksluizen onveilig

DEN HAAG

ANTWERPEN

Vervoersbedrijven hebben steeds
meer moeite goed opgeleid personeel te krijgen, zo blijkt uit het
conjunctuurbericht van Transport
en Logistiek Nederland (TLN) over
het derde kwartaal.
Het aantal bedrijven op zoek naar personeel en het aantal vacatures stijgt
door het groeiende ladingaanbod. De
bedrijfsresultaten verbeteren, maar
de winstniveaus zijn nog altijd ‘veel
te laag’. NEA Transportonderzoek
in Rijswijk raamt de rentabiliteit op
0,1 procent uit binnenlands en -2,1
procent uit internationaal transport.
Een echte verbetering van de resultaten is pas te verwachten als ook de
tarieven stijgen.
Ondanks het tekort aan personeel en
magere winstmarges zijn transporteurs onveranderd positief. Transportbedrijven profiteren van de oplevende
Nederlandse economie en van de
hoogconjunctuur in andere landen.
Het toenemende consumenten- en
producentenvertrouwen spelen een
grote rol in de transportbedrijvigheid.
Voor het vierde kwartaal voorspellen transportondernemers een druk
kwartaal.

De Vereniging van Belgische
Reders der Binnen- en Rijnvaart
(VBR) heeft Koninklijke Schuttevaer gevraagd zich sterk te maken
voor aanpassing van de VHFkanalen bij de Volkeraksluizen.
De huidige situatie bestempelt de
VBR als gevaarlijk. ‘Het is niet
meer de vraag of, maar wanneer
er klappen vallen.’

Nieuw diploma
Aspirant Schipper
DEN HAAG

Wie slaagt voor alle schriftelijke
examens voor het schippersdiploma,
ontvangt volgend jaar een diploma
Aspirant Schipper Binnenvaart. Met
dat diploma heeft de kandidaat onbeperkt vrijstelling voor de schriftelijke
examens van het later te behalen diploma Schipper Binnenvaart.
Het nieuwe diploma vervangt het
‘voorschottraject’, dat CCV 1 januari 2007 afschaft. Vanaf die datum
zijn de uitslagen van alle schippersexamens twee jaar geldig. Nu zijn
de examens in het voorschottraject
nog vijf jaar geldig. CCV kent een
overgangsregeling voor kandidaten,
die voor 1 januari 2007 zijn geslaagd
voor voorschotexamens. De uitslagen van deze examens blijven vijf
jaar geldig.
De invoering van het aspirant-diploma zorgt dat iedereen die binnen twee
jaar alle benodigde schriftelijke examens behaalt, automatisch het aspirant-diploma ontvangt. Uitgezonderd
zijn kandidaten, die in deze twee jaar
ook één of beide navigatie-examens
hebben behaald. Zij ontvangen direct
het bijbehorende diploma Schipper
Binnenvaart.
Het diploma Aspirant Schipper geeft
geen recht op vaarbevoegdheid, maar
kan wel leiden tot de aantekening
‘matroos’ in het dienstboekje. Hiervoor moet de aspirant schipper, naast
het diploma, ook 150 vaardagen hebben.

Nieuwe politieboot
op Belgische kust
OOSTENDE

De Belgische politie heeft 27 oktober
een nieuw zeegaand politievaartuig,
de SPN 09, gepresenteerd. Het aluminium vaartuig is 26 meter lang, zes
meter breed en steekt 1,80 meter. Zij
heeft een top van 26 knopen.
De federale politie gaat haar inzetten voor preventieve controles,
identificatie en onderschepping van
overtreders op zee, zoals drugs- en
mensensmokkelaars.
Tevens werd het kleine zusje, de SPN
10, voorgesteld. Deze ‘rigid hull inflatable boat’ staat op het achterdek
van de SPN 09 en dient in de kustwateren onder meer om jachten te
controleren.
Viviane Persoon, echtgenote van
directeur-generaal van de federale
politie Herman Bliki, trad op als
meter. (JG)

Boete voor illegale
storter Irenesluizen
WIJK BIJ DUURSTEDE

Rijkswaterstaat heeft onlangs een
scheepvaartbedrijf bekeurd wegens
illegale stort van olie, poetslappen,
filters en verfresten bij de Prinses
Irenesluizen in Wijk bij Duurstede.
De dader betaalt ook de kosten die
RWS Utrecht maakte om het afval
af te voeren naar het KGA-depot in
Nieuwegein.
Het illegale afval lag volgens RWS
op de wal aan de binnenzijde van de
sluizen, in een nis van het talud. Vroeger stond daar een KGA-container.
Het ging om een bus met twintig liter
afgewerkte olie, 25 kilo poetsdoeken, emballagemateriaal, verfresten
en kunststof.
Gevaarlijk en chemisch afval als olie
mag sinds 2003 alleen geregistreerd
worden afgegeven op speciale plekken. Het KGA-depot in Nieuwegein
is zo’n plek.
Schippers kunnen hun gevaarlijke
afval gratis afgeven bij een speciale
voorziening ter hoogte van Nieuwegein. Zij krijgen dan ook een bewijs
van afgifte.

‘Enkele maanden geleden werden
de blok- en navigatiekanalen van de
Volkeraksluizen gewijzigd’, schrijft
de VBR aan voorzitter Johan Groenewold van Schuttevaerafdeling Rotterdam. ‘Voor VHF 18 kwam 64 in
de plaats en voor VHF 69 kwamen
kanaal 7 aan de Noordzijde en 25 aan
de zuidzijde. Opvallend is, dat VHF
7 en 25 tevens het navigatiekanaal
werden. Echter zonder scheepvaartbegeleiding. Met andere woorden: het
navigatiekanaal 10 is hier plaatselijk
niet meer van toepassing.’
Volgens de VBR is die situatie zowel
uitzonderlijk als onwenselijk. ‘Het
betekent bijvoorbeeld dat tijdens
het afroepen van de schepen geen
navigatiegesprekken tussen de schepen onderling mogelijk zijn. Uit de
sluis varende schepen die naar de
verkeerde wal willen om af te me-

ren, kunnen dus geen afspraak maken
met binnenkomende of wachtende
schepen.’
De VBR wijst er op, dat deze risicovolle situatie nijpend wordt nu de
winter nadert. ‘Dan zullen mist en
kortere dagen deze onveilige situatie onzes inziens negatief beïnvloeden.’
Groenewold hoort de klacht voor
het eerst, maar heeft er begrip voor.
‘Het lijkt mij inderdaad principieel
verkeerd de sluisindeling en de onderlinge navigatie op hetzelfde kanaal af
te handelen. Ik zal contact opnemen
met het Vasteland (hoofdkantoor KSV
- red.). Daar heeft een werkgroepje
zich destijds met de marifoonindeling
beziggehouden.’
Ook Paul van der Maat van Schuttevaer aan het Vasteland hoorde de
klacht niet eerder. Hij erkent dat de regeling destijds met medeweten en in
overleg van Koninklijke Schuttevaer
is ingevoerd. ‘We gaan de kwestie aan
de orde stellen in het eerstvolgende
overleg met Rijkswaterstaat.’
Op de sluizen is het probleem bekend.
De sluiswachters zouden het volgens
een zegsman graag anders zien ‘want
het loopt niet lekker’. Maar hij geeft
Schuttevaer niet veel kans, want er
zijn naar verluidt geen goede alternatieven. (PN)

DEN HAAG

Het resultaat van de kamerverkiezingen kan ook gevolgen hebben
voor de maritieme sector. Als was
het ‘alleen maar’, omdat scheepvaart en scheepsbouw per definitie internationaal georiënteerd
zijn. De politiek kan daarop een
flinke invloed hebben. Logisch,
dat de maritieme sector zich
regelmatig op het politieke vlak
beweegt om niet te dupe te worden van concurrentievervalsende
acties in andere landen.

Weer een dwars in Hunte
OLDENBURG

Het kraanschip en onderlosser Lemsterland heeft 20 oktober ruim acht uur de Hunte bij Oldenburg geblokkeerd. De 52 meter lange Lemsterland was in opdracht van het Wasser- und Schiffahrtsamt in Bremen met een
lading baggerslib stroomafwaarts onderweg. Tegen vier uur ’s middags kwam ze voor een dichte hefbrug van
Huntebrück. De schipper probeerde het schip in de sterke ebstroom gaande te houden tot de brug open was,
maar ze viel dwars en kwam vast te zitten tussen de oevers. De verkeersleiding stopte onmiddellijk de overige
scheepvaart. Een poging het schip met drie sleepboten vlot te krijgen mislukte. Het Wasser- und Schiffahrtsamt
vreesde dat de Lemsterland zou breken. Om het eigen gewicht te reduceren werd 260 kuub baggerslib gelost.
Kort voor middernacht lukte het de drie slepers alsnog de Lemsterland vlot te krijgen. Daarna werd het schip
voor onderzoek naar een werf in Elsfleth gebracht. (MP)

LZV kan aan opmars beginnen

De inland containerterminals verwachten dat de binnenvaart lading
zal verliezen aan de lange en zware
vrachtwagencombinaties. De verladers zien daarin geen probleem. Zij
menen dat de komende jaren zoveel
containers moeten worden vervoerd
dat de koek groot genoeg is voor alle
modaliteiten.
Verkeer en Waterstaat verlengt de
proef met de 150 LZV’s een jaar.
Daarna volgen jaren waarin alle wegvervoerders met LZV’s mogen rijden,
de zogenoemde ervaringsfase. In deze
fase worden overbelading, handhaving en regelgeving nader bekeken.
Momenteel rijden LZV’s op beperkte
schaal met ontheffing op doorgaande
routes van en naar industriegebieden.
Dat blijft in de ervaringsfase zo. De
trucks mogen dus niet door woongebieden, dorpskernen of winkelgebieden. Wat wel verandert is, dat de
wegvervoerder niet steeds opnieuw
een ontheffing hoeft aan te vragen.
Als de wegbeheerder voor een traject
een ontheffing heeft verleend, geldt
die ook voor collega’s.

Om de kans op overbelading terug te
dringen wil de minister extra eisen
stellen aan LZV’s, zoals verplichte

ook geen partij voor de overheid om
te praten over de lange vrachtwagens.
De overheid wil de LZV’s vooral
omdat ze milieuvriendelijker zijn
en omdat ze de files verminderen.
De EVO is vooral voorstander omdat
het vervoer goedkoper wordt. Hoe
gekker de concurrentie, hoe beter
voor de verladers. Ik ben niet tegen
die trucks met drie teu, maar voor
de containermarkt zijn ze niet nodig.
Er is genoeg capaciteit op het water.
Wij hebben fors geïnvesteerd in onze
containerterminals, de verladers he-

Inland terminals vrezen
ladingverlies schip
aslastmeters. Verder wordt het handhavingsbeleid aangescherpt. Overtreders krijgen te maken met zwaardere
sancties, zoals intrekking van de ontheffing.

Van weg naar water

De Vereniging van Inland Terminal
Operators (Vito) ziet nu al containers
van het water naar de weg gaan. De
Vito vindt het daarom een foute keuze
van de overheid om verder te gaan
met de LZV’s. ‘Dit gaat zeker ten
koste van de containerbinnenvaart’,
zegt een woordvoerder. ‘Wat de EVO
zegt over het verdelen van de koek
is niet waar. We zijn nog steeds een
markt in opbouw en er is nog steeds
niet genoeg koek. Ik vind de EVO

schoolvoorbeeld



Voorkeursstem geeft ‘maritiem’
kamerlid meer stem in de fractie

Zware vrachtwagencombinaties milieuvriendelijker en goedkoper

De containervaart krijgt er een geduchte concurrent bij: de LZV,
extra lange en zware vrachtwagencombinaties die niet alleen veel
meer meenemen en milieuvriendelijker zijn, maar ook 25 procent
goedkoper vervoeren. De overheid en verladers zijn enthousiast
over de resultaten van de proef met 150 LZV’s. Die wordt verlengd en de verwachting is dat LZV’s op den duur gemeengoed
worden op de grote internationale routes.

Weekblad Schuttevaer

lemaal niets.’
De Vito is ook niet blij met de manier
van wetshandhaving voor de LZV’s.
‘Er zijn wettelijke voorschriften, maar
daar houden de LZV’s zich vaak niet
aan. Ze rijden zelfs met 85 ton. Dat
vind ik misdadig. Dat is zo gevaarlijk
dat ze deze vervoerders direct moeten
uitsluiten van vergunningen.’

Snel invoeren

EVO-beleidsadviseur Rink Jan Slotema vindt het waanzin dat de binnenvaart denkt lading kwijt te raken
aan de weg. ‘Het vervoer groeit de
komende jaren gigantisch. We hebben alle modaliteiten nodig. Dus
ook de LZV’s. En negentig procent
van de lading van de binnenvaart is

bulk. Gevaarlijke stoffen, veevoer
en zand en grind gaan nooit in een
LZV. Dat is een waanidee. Ik vind
het vreemd dat de binnenvaart zegt
dat deze innovatie ten koste gaat van
het containervervoer over water. Als
één bedrijfstak de laatste jaren heeft
geïnnoveerd is het toch wel de binnenvaart. Denk maar aan de Jowi en
de miljoenen aan subsidie die naar
de containerterminals zijn gegaan.
Toen zag je toch ook geen wegblokkades van het wegvervoer? De Vito
is overigens de enige die we horen
over de LZV’s.’
De EVO hoopt dat ook Duitsland en
Denemarken de LZV’s gaan toestaan.
‘Bedrijven kunnen LZV’s dan niet
alleen inzetten op de belangrijke
transportroute richting het Duitse
achterland, maar ook op de wegen
naar Scandinavië. In Zweden en Finland zijn LZV’s al langer toegestaan.
In Duitsland loopt al een proef in Niedersaksen, maar de meeste deelstaten
willen dit voorbeeld vooralsnog niet
volgen. We vinden het terecht dat
het handhavingsbeleid wordt aangescherpt voor ondernemers die zich
schuldig maken aan overbelading.
Het intrekken van ontheffingen na
zware overtredingen is terecht. De
verkeersveiligheid staat voorop.’

Bulk

Hans Schipper van het samenwerkingsverband van spitsen ELV
verwacht dat de kleine schepen
voorlopig geen extra concurrentie

LZV biedt louter
voordelen
DEVENTER
De LZV is een vrachtwagencombinatie van maximaal 25,25 meter
lang en een gewicht van maximaal
zestig ton. De lijst van voordelen
van de LZV is volgens minister Peijs
van Verkeer en Waterstaat welhaast
onuitputtelijk. De LZV’s zijn veilig,
gebruiken eenderde minder brandstof, stoten tot vijf procent minder
uitlaatgassen uit, doen de filedruk
met één procent dalen, kosten tot
25 procent minder per tonkilometer
en zorgen voor minder verkeersdoden.
Volgens de minister halen LZV’s
slechts op beperkte schaal lading
van binnenvaart en spoor terug naar
de weg. De binnenvaart kan tot 0,3
procent van zijn binnenlandse ladingpakket verliezen, het spoor tot
2,7 procent. (EvH)

hoeven te verwachten van de LZV’s.
‘Vrachtwagens mogen in Frankrijk
nog niet zwaarder zijn dan 27 ton.
Maar als een LZV ook in België en
Frankrijk mag rijden, hebben we
wel een probleempje. Vooral op de
trajecten met voor- en natransport.
Voor transport van water naar water
wint de vrachtwagen nooit.
‘Verder is de vraag wanneer het ladingaanbod de hoeveelheid scheepsruimte gaat overtreffen. Het aantal
spitsen neemt jaarlijks met tien procent af. Wanneer is dan het moment
dat de vrachtwagen lading bij de binnenvaart weghaalt? Over een paar
jaar? Ik weet het niet, maar voorlopig
zie ik in het bulkvervoer geen problemen.’ (EvH)

De inzet voor de maritieme sector
blijkt niet specifiek politiek gekleurd.
Kamerleden als Arie Slob (Christen
Unie), Luuk Blom (PvdA), Janneke
Snijder-Hazelhoff, Eske van Egerschot en Hans van Baalen (VVD),
Eddy Van Hijum en oud-scheepsbouwer Roland Kortenhorst (CDA)
weten elkaar te vinden in het belang
van de ‘maritieme zaak’. Kortenhorst is tevens voorzitter van het
Bureau Voorlichting Binnenvaart
en ‘intermediair’ bij contacten tussen het maritieme onderwijs en het
bedrijfsleven.
De acties van kamerleden met een
maritieme invalshoek worden onder
meer zichtbaar door kamervragen en
moties om ministers aan te zetten
tot maatregelen in het belang van de
Nederlandse scheepvaart, scheepsbouw en marine. Maar ook door de
Tweede Kamer breed te betrekken

Tjalk vaart tegen
spoorbrug Zaan
ZAANSTAD

Een 55-jarige schipper van een tjalk
uit Zaandam is 26 oktober rond 18
uur tegen de spoorbrug over de Achterzaan in Zaanstad gevaren terwijl de
brug aan het sluiten was. Het treinverkeer werd tot 20 uur stilgelegd.
Er vielen geen gewonden.
De tjalk voer van de Alexanderbrug
naar de Bernardbrug. De schipper is
vermoedelijk door rood gevaren, nadat
twee schepen uit de andere richting
nog mochten passeren. Hij veronderstelde dat hij het groene doorvaartlicht
had gezien en aan de beurt was.

Marc Van Peel
havenschepen
ANTWERPEN

De christen-democraat Marc Van Peel
(57) is benoemd tot havenschepen
van Antwerpen. Hij volgt 1 januari
Leo Delwaide sr (liberaal) op, die
na verkiezingen plaats moet maken
voor een nieuw college.
Schepen van Haven worden is een
droom die uitkomt, maar geen
eindpunt, verklaarde Van Peel. Hij

bij de maritieme wereld. Eén van de
aandachtspunten was de afgelopen
jaren de subsidies van regeringen aan
‘hun’ scheepswerven om deze (al dan
kunstmatig) in leven te houden. Nederlandse werven hebben veel last
van deze valse concurrentie. Mede
door acties van oud-scheepsbouwer
Roland Kortenhorst werd zeventig
miljoen euro vrijgemaakt voor ónze
scheepsbouw.

Civiele innovatie

Vooral Kortenhorst en Slob zetten
zich in voor de civiele innovatieregelgeving. Hierbij wordt dertig
miljoen euro vrijgemaakt voor ontwikkeling van nieuwe scheepstypes.
Werven draaien veelal op voor de
ontwikkelingskosten van schepen,
waarbij het vaak niet zeker is, of zij
er ooit één gaan bouwen. Dat soort
regelingen kent het buitenland wél.
De nieuwe regeling geeft zicht op
een overheidsgarantie, zodat de werf
niet met een strop zit als zo’n project
niet doorgaat of de opdrachtgever de
order aan een andere werf toewijst.
De motie, die Slob hierover indiende,
werd mede ondertekend door VVD’
er Van Egerschot, PvdA’er Blom en
CDA’er Kortenhorst.
Voor alle maritiem specialisten
geldt: hoe meer voorkeurstemmen,
hoe meer ‘gewicht’ ze in hun fractie
hebben. Voor de goede orde: een stem
‘op naam’ is nooit verloren voor de
partij. (AB)

De brugwachter op de Alexanderbrug
had het licht op rood gezet en het sluiten van de brug ingezet om een trein
te laten passeren. Toen de tjalk achter de passerende schepen vandaan
kwam en op de monitor zichtbaar
werd, kon de brugwachter niet meer
ingrijpen. De tjalk raakte de beschermingsplaat van de brug, die nog voor
een kwart openstond, met de beide
bakboord voorbolders en vervolgens
met de bakboordszijde van de roef.
De voorste bolder werd ingedrukt
en beide bolders en de roef liepen
verfschade op. Het raampje van het
toilet sneuvelde door de klap.
De schipper meerde na de aanvaring
af in de Wilhelminasluis en meldde
zich bij de waterpolitie.

is tevens senator in het federale parlement, zodat zelfs een ministerschap
nog mogelijk is. Van juni 1996 tot
oktober 1999 was hij voorzitter van
de christen-democratische partij.
Helemaal vreemd is Van Peel niet in
de haven. Zijn vader was directeur
van het toenmalige stedelijk havenbedrijf. De jonge Van Peel zelf
legde trouwens mede de basis voor de
verzelfstandiging van de haven. Hij
combineert de haven straks met de
portefeuille Personeelszaken. Patrick
Janssens ( socialistische partij) blijft
burgemeester van Antwerpen. (JG)

Rondvaart wil nieuwe
vaaropleiding

M

atthijs Koop (21) is bezig met zijn eerste reis
als tweede stuurman. Beginpunt is Antwerpen. Van daaruit gaat hij met het multipurpose
vessel UAL (Universal African Lines) Africa, in beheer
bij Flinter, met onderdelen voor de olie-industrie, via
Las Palmas, waar wordt gebunkerd, naar Lobito, Luanda
(Angola) en Malabo (Equatoriaal Guinee). Daarna laden
in Europa of Amerika, of misschien naar het droogdok
voor de vijfjaarlijkse servicebeurt. Hoe dan ook, na drie
maanden, net na de jaarwisseling dus, verwacht hij weer
thuis te zijn. Matthijs: ‘Thuis geniet ik omdat je kunt
doen wat je wilt. Je bent vrij. Tijd genoeg voor klussen in
huis of een hobby. Maar je moet niet te lang thuis blijven,
dan raak je teveel gewend aan niets doen. Aan boord is
het mooi. Je komt overal en je bent in zekere mate vrij
in je doen en laten.’
De ideale combinatie dus. En dat allemaal dankzij een
dagje op de studiebeurs in Utrecht en een Open Dag bij
het STC in Rotterdam. Nou ja, misschien toch ook wel
ergens wat genen van een opa en overgrootvader van
moederskant, die beiden zeelieden waren. ‘De marofopleiding trok me wel. Veel praktijk. Je zag waar je het voor
deed; een vak leren. Heel concreet. Tijdens de opleiding
begon ik het pas echt leuk te vinden. Heb net een jaar
stage achter de rug op de Flinterdijk, Flinterspirit en UAL
Texas. Afgelopen juli heb ik m’n diploma gehaald en nu
zit ik hier na anderhalve maand vrij te zijn geweest. Ik
krijg hier meteen m’n vuurdoop omdat dit de “drukkere”
schepen van de rederij zijn.’
Dat Matthijs heeft gekozen voor de brug en niet de machinekamer heeft niets te maken met gebrek aan interesse.
Integendeel. ‘Ik vind het allebei super interessant, maar
ik moest toch een keuze maken. Alleen beneden trekt
me minder. Ik heb meer met de buitenlucht, een beetje
frisse lucht.’
En als dat de lucht is bij een kleinere haven is dat helemaal
goed. ‘Kleinere havens vind ik het leukst. Vaak werken
ze daar alleen overdag, heb je ’s avonds nog even tijd om
de wal op te gaan.’
Zijn toekomstplannen zijn vrij concreet. ‘Ik wil een jaar
varen. Ik heb nu ook een jaarcontract. Volgend jaar ga ik
HBO marof doen. Gewoon voor mezelf, omdat ik weet
dat ik het kan en misschien komt het later nog van pas.’
Regina Wieringa

AMSTERDAM

Reders, beleidsmakers en vaarwegbeheerders hebben vorige
week gesproken over het probleem
van de vergrijzing in de rondvaart.
‘Er is een groeiend tekort aan goed
opgeleide rondvaartschippers’,
vertelt initiatiefnemer en directeur van Canal Company Felix
Guttmann. ‘Zestig procent van de
rondvaartschippers in Amsterdam
is ouder dan vijftig jaar. Dat is
zorgwekkend.’ De schippers willen naast de opleiding tot binnenschipper een aparte opleiding tot
rondvaartschipper.
‘Het duurt te lang om nieuwe schippers op te leiden tot rondvaartschipper
en de huidige binnenvaartopleiding
is niet gericht op het rondvaartvak’,
legt Guttmann uit. ‘Een module van
laden en lossen kun je bijvoorbeeld
beter vervangen door een module
gastheerschap. Ook zou een module
hygiëne aan boord deel kunnen uitmaken van de lesstof. Verder stellen
wij voor de nu vereiste vaartijd van
vier jaar te vervangen door een praktijkexamen.’
Guttmann en andere reders betrokken
ook opleidingsinstituten bij hun plan.
‘Dat leidde tot deze miniconferentie,
waaraan 35 vertegenwoordigers van
onder meer rederijen en de Kamer
van Koophandel, vaarwegbeheerders, beleidsmakers, werkgelegenheidsexperts en vertegenwoordigers
van Koninklijke Schuttevaer en het
CBRB deelnamen.’ Het initiatief sluit
aan bij het plan van de overheid om
de scheepvaartwetgeving te vereenvoudigen. ‘Vandaar dat de overheid
in principe bereid is te onderzoeken
welke aanpassingen mogelijk zijn. Een
werkgroep is in oprichting.’ (EB)

Tros in schroef
BREUKELEN

De tjalk Onderneming is vrijdag in problemen geraakt op het Amsterdam-Rijnkanaal. Schipper Henk van der Linde was onderweg naar de
Muider Hardzeildagen toen hij iets in de schroef kreeg, waardoor de
motor stilviel. Van der Linde zag kans vast te maken in het kanaal om
te proberen de schroef vrij te krijgen. Het tjalkje had echter veel last van
de golfslag in het kanaal, zodat de schipper hulp inriep. Schipper Joop
de Vries van het voormalige marinevaartuig Waddenzee bood die aan.
‘Ik heb hem op sleeptouw genomen naar het Java-eiland in Amsterdam.
Halverwege Nigtevecht heeft een goede vriend van Van der Linde met
zijn motorjachtje aangehaakt en zo hebben we met zijn drieën onze weg
vervolgd. In Amsterdam werd een duiker ingeschakeld die een polsdikke
tros uit de schroef haalde.’ (EB)

