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Venlo: toch geen kabelbaan over de Maas
Er komt geen kabelbaan over 
de Maas in Venlo. Dat hebben 
het gemeentebestuur en de 
initiatiefnemers, ondernemers 
Frank Vaessen en Hessel Meyer, 
gezamenlijk besloten. 

Zij hebben namelijk ook de plan-
nen geannuleerd voor het Fort van 
Venlo, op het kazerneplein aan 
de overkant van de rivier. Daar 

zouden een amusementscentrum, 
bioscoop en hippiemarkt komen. 
De kabelbaan moest dan het 
stadscentrum verbinden met het 
Fort van Venlo.

Geen draagvlak
Een van de oorzaken is dat er on-
voldoende perspectief is dat de 
plannen commercieel succesvol 
zouden zijn. Er blijkt weinig in-

teresse van andere ondernemers 
voor de ontwikkelingen op het 
kazerneterrein. Bovendien is er 
in Venlo geen draagvlak voor de 
kabel baan over de Maas. 
Het afblazen van de ontwikkeling 
kost de gemeente 700.000 euro. 
Dat bedrag betaalt Venlo aan de 
initiatiefnemers als vergoeding 
voor de door hen gemaakte kos-
ten.

Barkmeijer Stroobos failliet
Barkmeijer Shipyards in Stroobos 
is dinsdag 30 oktober failliet ver-
klaard. De Friese scheepsbouwer 
had zelf het faillissement aange-
vraagd.

In totaal werken er circa 150 men-
sen bij Barkmeijer. Daaronder 
waren tientallen uitzendkrachten, 
die direct naar huis zijn gestuurd.
De werf werkte onder meer aan 

twee schepen voor een Britse bag-
geraar. Die opdracht, goed voor 70 
miljoen euro, zou Barkmeijer de 
das hebben omgedaan. De kosten 
liepen op door steeds nieuwe en 
scherpere eisen. 
Ook een oninbare order door het 
omvallen van Peters Shipyards in 
2014 zat het bedrijf dwars.

EVdB lobbyt voor binnenvaart vanuit  
de dagelijkse praktijk
Met de Europäische Vereinigung 
der Binnenschiffer (EVdB) heeft 
de binnenvaartsector er sinds 
enkele maanden een nieuwe 
belangenvertegenwoordiger bij. 
Een gesprek met voorzitter Iris 
Klinkenberg.

De EVdB is ontstaan vanuit de on-
vrede van binnenschippers met 
het ligplaatstekort in Duitsland. 
Dit probleem is al jaren bekend, 
maar lijkt steeds groter te worden. 
Enerzijds snoepen woningbouw-
projecten langs het water steeds 
meer rustplaatsen van de binnen-

vaart af. Anderzijds laat de reno-
vatie van bestaande ligplaatsen 
en de bouw van nieuwe op zich 
wachten, onder meer door het 
capaciteitstekort bij de bevoegde 
instanties.

Rheinauhafen
Het verbod op vastmaken in de 
Keulse Rheinauhafen, waar de 
bolders de trekkracht van grote 
binnenschepen niet meer aankun-
nen, was voor een groep binnen-
vaartondernemers de druppel die 
de emmer deed overlopen. 
Zij protesteerden dit voorjaar luid 
toeterend tegen dit besluit en te-

gen het ligplaatstekort in het alge-
meen. Dit leidde tot de oprichting 
van de beroepsorganisatie EVdB. 

In september zijn Iris Klinkenberg 
(1e voorzitter), Jürgen Zimmer  
(2e voorzitter), Iris Rutjes- 
Felsecker (3e voorzitter) en  
Franziskus Schramm (penning-
meester) tot bestuursleden verko-
zen. Ze hebben alle vier, samen 
met hun partners, een eigen bin-
nenvaartonderneming.

Dagelijkse realiteit
“Wij zijn er als EVdB voor iedereen 
die dagelijks met de problemen te 
maken heeft”, zegt voorzitter Iris 
Klinkenberg. “Dit zijn varende 
ondernemers, maar ook beman-
ningsleden en scheepspersoneel 
in opleiding.” 
Hoeveel leden de EVdB inmiddels 
heeft, houdt de vereniging liever 
voor zich. Ledenwerving is voor 
de nog jonge organisatie een pit-
tige klus: 
“Binnenschippers willen nu een-
maal eerst daden zien voor ze 
zich aansluiten bij een vereniging. 
Tegelijkertijd kun je alleen grote 
stappen zetten als er veel mensen 
achter je staan.”
“Op de binnenvaartbeurs in Kal-
kar hebben we goede, directe ge-
sprekken gehad met varende on-
dernemers en bemanningsleden. 
We zulen ook op de beurs in Go-
rinchem aanwezig zijn.” 

Het is niet de eerste keer dat naast 
de traditionele binnenvaartorga-
nisaties een nieuwe belangenver-
tegenwoordiger opstaat. Doen de 
bestaande organisaties dan niet 
genoeg hun best? 
De EVdB wil niet met verwijten 
strooien. “Maar we zijn wel van 
mening dat vooral de grote bon-

den te ver afstaan van de dagelijkse 
realiteit en té politiek bezig zijn.”

Boze burgers
De actie van de EVdB in de 
Rheinauhafen leidde ertoe dat alle 
betrokkenen om de tafel gingen en 
overgangsregelingen zijn gezocht 
tot er nieuwe meerpalen staan. De 
EVdB gaat de verdere ontwikkeling 
opvolgen en zet zich ook elders in 
Duitsland in voor ligplaatsbehoud 
en -uitbreiding.
De stad Mainz heeft jaren geleden 
het havengebied Zollhafen over-
gedragen aan de Zollhafen GmbH 
& Co, die er een woon- en werk-
gebied ontwikkelt. De ligplaatsen 
aan de Nordmole zijn nu nog 

beschikbaar, maar worden begin 
2019 verwijderd. De ligplaatsen 
aan de Südmole zijn al verwijderd 
en moeten vervangen worden 
door een nieuwe ligplaats inclu-
sief parkeerplaats. Omwonenden 
verzetten zich hiertegen. 

“Het aantal burgerinitiatieven 
tegen ligplaatsen in Mainz is 
enorm”, aldus Klinkenberg. “Men 
protesteert om diverse redenen, 
gaande van geluids- tot stank-
overlast. Binnenvaart wordt de 
laatste tijd steeds vaker neergezet 
als een milieuvervuiler.” 
“Mensen die aan het water wonen,  
willen wel schepen voorbij zien 
varen maar ze niet voor hun deur 
hebben liggen. Van de economi-
sche functie die de binnenvaart 
heeft, hebben maar weinig men-
sen besef. Heel zorgwekkend. 
Daarom zetten we ook in op  
bewustwording van het grote  
publiek en de bevoegde instan-
ties.”

Ieder voor zich,  
samen sterk
De EVdB is vertegenwoordigd op al-
lerlei binnenvaartbijeenkomsten.  
In november staat naast het 
congres van Via Donau/CCR in  
Wenen ook de binnenvaartavond 
van de Parlamentarische Gruppe 
Binnenschifffahrt in Berlijn op de 
agenda. 
“We hebben contacten met andere 
binnenvaartorganisaties en wor-
den uitgenodigd om deel te nemen  
aan hun evenementen. Echte 
samen werking zou ik dat niet 
noemen. Wij vinden dat iedere 
organisatie zich vanuit haar eigen 
kracht, op haar eigen manier voor 
de toekomst van onze sector moet 
inzetten.”
Stap voor stap krijgt de EVdB als 

beroepsorganisatie meer voet aan 
de grond. “Waar we als bestuur 
de tijd vandaan halen? We máken 
tijd, naast onze werkzaamheden 
binnen onze eigen bedrijven. Als 
je niets doet, verandert er niets, 
terwijl de problemen ziender-
ogen toenemen. In Duitsland is 
wel geld voor natte infrastructuur, 
maar geen capaciteit om projecten 
te plannen en uit te voeren.” 
De laatste jaren hebben veel bin-
nenschippers hun lidmaatschap 
bij belangenorganisaties opgezegd 
omdat het te duur zou zijn voor 
wat het oplevert. Dat maakt de 
slagkracht van belangenvertegen-
woordiging er niet groter op. 
Klinkenberg: “De hoogte van de 
ledenbijdrage zal bij de EVdB 
niet het probleem zijn. We zijn 
op veel fronten actief. Van Mainz 
tot Scharnebeck en het Wesel- 
Datteln-kanaal. We gaan in ge-
sprek met overheden opdat er 
geen binnenvaartinfrastructuur 
wordt gepland door mensen die 
de sector niet kennen. Helaas ge-
beurt dit nog vaak, zelfs bij grote 
sluisprojecten. Dat moeten we als 
sector niet willen.”
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