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DNV heeft het afgelopen jaar weer de audits
uitgevoerd binnen
Cotrans Scheepvaart
BV. Dit heeft, naast de
tussentijdse audits voor
ISO 9001 en de MVO
prestatieladder, geleid
tot verlenging met drie
jaar van de geldigheid
van het ISO
14001:2015 certificaat
tot en met 15 april
2022.

Tevens is de CO2
footprint, geverifieerd,
ter beschikking over het
jaar 2018.
Heeft u vragen of wilt u
dit certificaat of een van
de andere certificaten
graag digitaal van ons
ontvangen? Dan kunt u
hierover contact opnemen met Ella Hofs via
e.hofs@dekkergroep.nl
of tel.: 088 9988290
ISO 14001 certificaat Cotrans

Interessante informatie:
• Voor meer informatie over MVOprestatieladder kijk op
www.dnvba.com/nl/
Duurzaamheid/Pages/MVOPrestatieladder.aspx of
www.mvoprestatieladder.nl
• Deze nieuwsbrief verschijnt 1 x per
jaar. De volgende nieuwsbrief zal
naar verwachting half 2020 worden
uitgegeven.
• Informatie over MVO-Nederland
vindt u op www.mvonederland.nl
• Voor informatie over de Green
Award eisen kunt u terecht op
www.greenaward.org
• Bent u geïnteresseerd in hoe u uw
CO2-uistoot van uw schip eenvoudig kan berekenen? Ga dan naar
www.econaut.nl

L A A G WA T E R P E R I O D E
Door de langdurige
laagwaterperiode
tweede helft 2018, hebben wij onze
doelstelling om de leegvaart verder te
beperken niet kunnen
behalen. Om zoveel mogelijk onze klanten op

2018

tijd te kunnen blijven
voorzien van voldoende
grondstoffen, is er
omgevaren en moesten
er (on-)logistieke keuzes
gemaakt worden, zoals
waar welk schip te laten
laden. Uiteraard heeft
dit ook een negatief

effect gehad op het
brandstofverbruik per
ton. Onze footprint, berekend via www. duurzameleverancier.nl, laat
echter geen negatief effect zien, omdat hier geladen ton/km worden
gehanteerd als basis.

JETPOMP A/B COTRANS 10
Er is een Jetpomp geplaatst aan boord van
de Cotrans 10. Dit levert tijd- en energiewinst op als we het lege schip onder de bruggen door willen laten

varen. Dit is nodig bijv.
bij de Giessenbrug, die
voorlopig niet geopend
kan worden voor de binnenvaart. De renovatie
van de brug staat pas
gepland voor 2023.

Pa g in a 2
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G R E E N AWA R D C ( O T R A N S ) 1 0
Om de Green Award op
de Cotrans 10 te kunnen behouden voor de
komende drie jaar, zijn
de volgende aanpassingen nodig geweest:
•
accu’s in “zuurbestendige” opvangbakken geplaatst.
•
aan dek nood
brandstofafsluiters gemaakt,
zodat bij brand
de betreffende

•

ruimte niet open
hoeft om de
brandstof af te
sluiten.
Naast de basis,
dat zowel de
hoofdmotor en
de kopschroefmotor voorzien
zijn van CCR2keurmerk, is er
ook een aggregaat vervangen
door één met
CCR2-keurmerk.

En voor de volgende
keuringsronde zijn ze
aan boord alvast begonnen met een registratie van reizen, kilometers, brandstofverbruik en vervoerde tonnen via de website
“Econaut” waar een
CO2-uitstoot per schip
uitrolt.
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BEDRIJFSFITNESSREGELING
Vanuit Dekker Groep is
aan al het personeel
een bedrijfsfitnessregeling aangeboden via
Bedrijfsfitness Nederland. Dit levert de
werknemer zo’n 40%
korting op via belas-

tingvoordeel op een
sportschoolabonnement, waardoor het
aantrekkelijker wordt
voor het personeel om
het lichaam fit te houden.

C A S C O C O T R A N S 12
L A AT S T E R E I S
November 2018 is
het gestripte casco
van de Cotrans 12
bij Treffers te Haarlem gesloopt en
werd het omgesmolten naar her te
gebruiken staal.

COTRANS 4
MOTOR REVISIE
Wat de komende jaren
de beste optie wordt
om de Binnenvaart
CO2-neutraal te laten
gaan varen, is nog niet
duidelijk. Wel zal er tot
en met 2030 voor
bestaande schepen en
huidige motoren ook
ingezet gaan worden
op het bijmengen van
biobrandstoffen. 30%
bijmengen zou dan
kunnen leiden tot 30%
minder CO2-uitstoot.

Om de kosten wat te
drukken, is besloten
om de motor van de
Cotrans 4 te reviseren. De motor, een
Cummins KTA19M3,

is weer zo goed als
nieuw en hiermee kunnen wij te zijner tijd het
effect van het bijmengen
met biobrandstoffen
gaan testen.
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Cotrans Scheepvaart BV
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
Postbus 6073
4000 HB Tiel
T +3188 9988288
F +3188 9988289
cotrans@dekkergroep.nl
Eventuele informatie wordt
beschikbaar via de website
www.dekkergroep.nl

U i tg a v e 8

De oorsprong van Cotrano BV ging terug tot 1924, als onderdeel van de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV), waartoe ook de Nederlandsche Rijnvaart Vereeniging (NRV)
behoorde. Vanuit het kantoor in Rotterdam werd 94 jaar geleden een speciale tak voor de
zand– en grindhandel gestart met de naam Rotterdamsche Commerciële Transport– en
Handelsonderneming N.V. In 1949 werd dit omgezet in een zelfstandig bedrijf dat werd
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met de naam Cotrano. Sinds mei 2014 is de
naam veranderd in Cotrans Scheepvaart BV en varen de 12 eigen schepen allemaal onder
de naam Cotrans met een daarop volgend nummer van 1 t/m 14 (13 is nooit gebruikt en
12 uit de vaart genomen) rond als logistiek dienstverlener. Ze worden via de afdeling
DCLogistiek van Dekker Grondstoffen ingezet. Ook nu is de eigen vloot een belangrijke
ondersteuning voor één van de primaire taken van Dekker Grondstoffen, het leveren van
grondstoffen voor de water– wegen– en betonbouw. De eigen vloot vormt een onmisbaar
hulpmiddel voor een constante, hoogwaardige, betrouwbare dienstverlening en zo maakt
DCLogistiek samen met Cotrans Scheepvaart het mogelijk om in de wensen van de klanten te kunnen voorzien.

DEELNAMES/SPONSORING:

