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Havens en vaarwegen10

  13 februari 2016

‘De arbeidsinspecteur
durfde er ook niet van af’

Accuman breekt ribben en schouder bij val in ruim

‘Kadetrappen levensgevaarlijk’

 Een wonder noemt hij het dat 
hij alweer loopt, maar hij wil 
schippers en toeleveranciers van 
de binnenvaart wel waarschuwen 
voor de in zijn ogen levensgevaar-
lijke trappen. Vanwege een ver-
zakking was net op de plek waar 
Hardeman naar beneden zou moe-
ten klauteren een stalen dranghek 
geplaatst om voetgangers op de 
Waalkade te waarschuwen. Dat 
hek werd Hardeman uiteindelijk 
niet alleen noodlottig, maar redde 
waarschijnlijk ook zijn leven. 

Als een banaan
‘Om op zo’n trapje in de kade-

muur te komen moet je echt als 
een banaan om de kade heen bui-
gen. Er zitten wel van die handvat-
ten aan de muur, maar het mak-
kelijkst is als je iets hogers kunt 
beetpakken. Ik hield mij dus vast 
aan het hek en dat schoot los. Ik 
ben toen zo’n zes meter naar be-
neden gevallen in het ruim van 
het schip. En dan komen natuur-
lijk direct alle nooddiensten in 
actie; de traumahelikopter, de 
brandweer en de ambulance. Ik 
was gelukkig nog wel de hele tijd 
bij kennis en kon zelfs weer gaan 
staan. De brandweer heeft mij met 
een liftje uit het ruim getakeld en 

de ambulance bracht mij naar het 
Radboudziekenhuis.’ 

Klimgordel
Uiteindelijk lag Hardeman vier 

dagen in het ziekenhuis. Hij moet 
nog zes tot 10 weken herstellen 
voordat hij weer volop aan het 
werk kan. Omdat hij kadetrap-
pen zo gevaarlijk vindt, heeft hij 
nu klimgordels aangeschaft , zo-
dat hij en zijn personeel veilig 
kunnen ‘afdalen’. ‘Want het kan 
morgen zomaar weer gebeuren. 
Je kunt ook losschieten van zo’n 
handvat op de kade. Ik heb altijd 
al zo’n onveilig gevoel gehad, 
maar je hebt geen keuze. En ik 
ben ervan overtuigd dat schippers 
dit ook vinden. Iemand aan de wal 
denkt waarschijnlijk: waar maakt 
die man zich druk om, maar het is 
echt gevaarlijk.’

De Arbeidsinspectie onderzoekt 
het ongeval van Hardeman. Hij 
vond het al veelzeggend dat ook 
de inspecteur van de Arbeidsin-
spectie niet van de trap durfde. 
‘Er moesten extra trappen worden 

geplaatst om hem naar beneden te 
krijgen.’ 

   
Positieve draai
Voor Hardeman is het niet zo-

zeer de bedoeling dat de Arbeids-
inspectie een schuldige aanwijst, 
hij vindt het vooral belangrijk dat 
lering wordt getrokken uit zijn 
val. ‘Ik wil er eigenlijk een posi-
tieve draai aan geven. Het gaat 
mij erom dat er zo wordt gebouwd 
dat mensen veilig naar beneden 
kunnen. En laat dit vooral ook 
een waarschuwing zijn voor de 
schippers.’ 

Ondanks alle verwondingen rea-
liseert Hardeman zich dat het nog 
veel slechter had kunnen aflopen. 
‘Laat ik wel zijn, eigenlijk was ik 
dom. Ik heb het hekje vastgepakt 
en dat had ik niet moeten doen. 
Geluk was dat het hek meeging 
naar beneden en dat ik daarop ben 
gevallen. Het heeft mijn val gebro-
ken. Ik weet niet wat er zou zijn 
gebeurd als ik op de stalen buik-
denning was gevallen.’

DEN HELDER De leden van de 
Haven- en Scheepvaartvereni-
ging (HSV) Den Helder heb-
ben Marja Doedens gekozen 
tot Helderse Havenvrouw van 
het jaar 2015.

Doedens is de eerste vrouw die 
in Den Helder deze onderscheiding 
heeft gekregen.

HSV-voorzitter Edwin Stolk 
maakte de naam van de Haven-
man/vrouw van het jaar 2015 

bekend tijdens een drukbezoch-
te havenbijeenkomst in het Nau-
tisch College van het ROC Kop 
van Noord-Holland. Over de keuze 
voor Doedens, directeur van Mari-
time Campus Netherlands (MCN), 
stelde hij: ‘Marja is een vrouw 
met veel ervaring in de nautische 
sector. Eerst bij ING en vervolgens 
als directeur bij Vroon Offshore 
Services in Den Helder. Zij heeft 
deze offshorerederij op de kaart 
gezet door drie verschillende re-

Marja Doedens gekozen tot Havenvrouw Den Helder

IJMUIDEN De in mei 2015 gedemonteerde Geurt Dijk autoaf-
zetsteiger in IJmuiden is weer klaar voor gebruik. De steiger 
moest weg uit het Middenbinnentoeleidingskanaal vanwe-
ge de aanleg van de nieuwe zeesluis. De steiger is nu her-
plaatst aan de Noordzijde van het Binnenspuikanaal, achter 
het motorcrossterrein langs de Noordersluisweg. Het adres 

is Noordersluisweg, via crosskuil, 1975 AM, IJmuiden. Wie 
het crossterrein oprijdt moet aan het eind linksaf. Aangeko-
men bij het hek is het rechts- en direct weer linksaf. Er is 
een betonpad met verlichting aangelegd. De steiger is ver-
noemd naar de in 2007 overleden Amsterdamse parlevinker 
en Schuttevaer-bestuurder Geurt Dijk. (Foto Ko van Leeuwen) 

Geurt Dijk autosteiger herbouwd

Gemeente Gouda
koopt Koudasfalt
GOUDA De gemeente Gouda mag 
het Koudasfalt-terrein aan de 
Hollandsche IJssel kopen.

Met 23 stemmen voor en 11 
tegen stemde een meerderheid 
van de gemeenteraad woens-
dagavond 3 februari in met de 
aankoop van het voormalige 
fabrieksterrein.

Na de koop stelt de gemeente 
de grond, tegen kosten, ter be-
schikking aan burgerinitiatief 
GOUDasfalt om het terrein ver-
der te ontwikkelen. Na vier jaar 
koopt GOUDasfalt de grond van 
de gemeente. Deze groep bur-
gers wil er een multifunctioneel 
terrein van maken met bijvoor-
beeld een stadsstrand, camping 
en evenemententerrein. Als het 
aan hen ligt wordt het het meest 
bruisende deel van Gouda. Het 
gebied ligt immers aan de rivier, 
recht tegenover de ingang van 
de Goudse haven en de Veerstal, 
de historische haven.

Een andere belangengroep 
Gouda -sterk- aan de IJssel werkt 
eraan dat de ingang tot de haven 
weer opengaat en de Veerstal 
aantrekkelijker wordt ingericht. 
‘Zo kan er bij de meest landin-
waartse oude Hollandse water-
stad, centraal in Het Groene 
Hart en aan weerszijden van de 
rivier een toeristisch-recreatief 
brandpunt ontstaan van vaarwe-
gen, wandelwegen, fietspaden, 
cultuur en recreatie’, aldus een 
woordvoerder.

Eerder bereikte het college van 
b en w al overeenstemming over 
de koopsom met de huidige eige-
naar, KWS. De gemeente betaalt 
580.000 euro voor het terrein 
pal tegenover de Goudse binnen-
stad. De bodem van het fabriek-
sterrein van bijna drie hectare is 
al schoongemaakt. (PvV)

Door Erik van Huizen

Negen gebroken ribben en een gebroken 
schouder liep Frits Hardeman van FKH Accu’s 
vrijdag 22 januari op toen hij van een muur-
trap in de Nijmeegse Waalkade viel en zes 
meter naar beneden stortte in het ruim van 
het schip wat hij zou gaan bezoeken.

MCN-directeur Marja Doedens is Havenvrouw van het jaar 2015 in Den Helder. 
(Foto MCN)    

derijen, te weten Telco Marine, 
Seaworx en de offshoretak van 
Vroon, tot één geheel te vormen. 
In haar rol van directeur van MCN 
heeft zij haar ambitie om Den 
Helder en de regio op de kaart te 
zetten meer dan waargemaakt. 
Zo heeft zij het HBO-onderwijs, 
waaronder de HBO-minors Oil 
& Gas en Offshore Windenergie, 
naar Den Helder gehaald en twee 
keer de heel succesvolle onder-
wijsbeurs Carrières aan Zee geor-

ganiseerd. Kortom, zij is een rots 
in de branding.’

Vanwege ziekte was Marja Doe-
dens niet zelf in staat de onder-
scheiding in ontvangst te nemen. 
Deze taak nam MCN-bestuursvoor-
zitter Cees van Duyvendijk op zich. 
Hij stelde dat Doedens veel voor 
Den Helder heeft betekend en dat 
nog steeds doet. ‘Wij kennen haar 
als iemand die als een wervelwind 
door het systeem gaat en hiervoor 
alle credits verdient.’ (PAS)


