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Rivertech als eerste in riviercruise-industrie
een Green Award met mps AmaKristina

ARNHEM Met de uitreiking van de zilveren Green Award voor mps AmaKristina zet
Rivertech vanuit haar nautisch en technisch
management aan boord van riviercruiseschepen voor AmaWaterways een mooie
voetafdruk in de sector van passagiersvaart
over de binnenwateren van Europa. Het certificaat werd op 28 januari in Arnhem aan
boord van mps AmaKristina uitgereikt door
Jan Fransen, Executive Director Green Award
aan kapitein Jan Tensen en Wade Korzan,
managing Director European Operations
AmaWaterways.
Met de Green Award, geïnitieerd door de onafhankelijke Green Award Foundation, laten
AmaWaterways en Rivertech zien als ondernemers het schip schoner en milieuvriendelijker
te willen hebben. Kwaliteit, veiligheid en milieu staan de komende periode centraal. Dit
om voor de start van het seizoen alle schepen
van AmaWaterways en tevens de schepen van
Rijfers Nautical Management, met het certificaat te hebben varen.
Er gebeurt veel in de markt van rivier cruiseschepen. “Wij leggen ons niet alleen toe op de
kwantiteit in de markt, maar ook op de kwaliteit van deze markt. Dat doen we niet alleen
met een hoogwaardige kwaliteit van de mensen aan boord, maar ook met de uitvoering
van een groot pakket aan maatregelen voor
de vergroening aan boord”. Dat vertelt Otto
Groen, Managing Director van Rivertech. Voor
Rivertech kwam de groei van deze markt niet
alleen uit de bouw van eigen schepen, maar
ook uit het in 2019 in de vaart nemen van de
AmaMagna en AmaMora voor AmaWaterways.
Dit jaar zullen daaraan mps Excellence
Empress voor Mittelthurgau, mps AmaSiena
voor AmaWaterways en mps Andrea voor
Phoenix Reizen worden toegevoegd. In 2021
volgen dan mps Antonia voor Phoenix Reizen,
mps Spirit of the Rhine voor Saga Cruises en
AmaLucia voor AmaWaterways.
Green Award
De Green Award voor de binnenvaart is een
bekend fenomeen. Voor de riviercruise werd
echter nog niet eerder een schip gecertificeerd. Voor haar klant AmaWaterways mag
Rivertech mps AmaKristina nu als eerste
aan de vloot van gecertificeerde binnenvaartschepen toevoegen. Iets waar het team
trots op is. “Deze Green Award is een erkenning van het resultaat voor de investeringen die wij als partner aan boord van luxe
riviercruiseschepen met oog voor duurzame investeringen doen”, zo stelt Groen, die
hiermee laat zien dat Rivertech haar klanten op het hoogste niveau wil ondersteunen. Dat mps AmaKristina de eerste in de
vloot van AmaWaterways is die het certificaat mocht ontvangen is geen toeval. Kristin
Karst is, als vrouw van Rudi Schreiner en
mede eigenaar van AmaWaterways, de doopvrouw van het schip dat in 2017 werd opgeleverd. Het certificaat voor dit eerste schip
dat ook haar naam draagt, is een eerbetoon
aan de betrokkenheid van de eigenaren in
de vergroening van de vloot. Samen met
AmaWaterWays bouwt Rivertech de komende periode door aan verdere erkenning van
de duurzaamheid van de vloot. In de tweede helft van maart zal dit in Amsterdam op

Uitreiking Green Award door Jan Fransen aan Jan Tensen en Wade Korzan, in aanwezigheid van Otto Groen, André Slagter, George Stefan en Richard Wubbeling.
uitnodiging van Port of Amsterdam resulteren in de certificering van meer schepen.
Rivertech zal dan niet alleen de schepen voor
AmaWaterways gecertificeerd krijgen, maar
zal dan ook de schepen van Rijfers Nautical
Management BV van een certificaat mogen
laten voorzien.
Groene schepen in de witte vloot
AmaWaterways heeft haar schepen in de witte vloot blauw uitgevoerd. Bij de uitreiking
van het certificaat werd hieraan door Fransen
in zijn toespraak gerefereerd. Voor de gelegenheid was het certificaat in blauw papier verpakt en mooi ingelijst. Met de Green
Award wordt AmaWaterways in staat gesteld
zich extra schoon, milieuvriendelijk en veilig
te presenteren. Daarbij komt ook dat in havens een korting op het havengeld wordt verstrekt en dat enkele toeleveranciers op basis van het certificaat een korting verlenen
op hun producten. Rivertech heeft daarin
voor haar klanten een belangrijke rol. Voor
AmaWaterways werd niet alleen de audit

voor de certificering begeleid, maar wordt
het personeel ook opgeleid de installaties
aan boord op orde te houden en worden
‘groene’ afspraken met leveranciers gemaakt.
“We hebben het dan over een breed scala
aan activiteiten”, zo licht Groen toe. “Van het
management van het totale afvalstoffenplan
inclusief huisvuil en keukenafval, grijs- en
zwart water en slim gebruik maken van de
mogelijkheden van stroming binnen het concept van ‘voortvarend varen’. Zo hebben we
met ingang van het nieuwe seizoen bijvoorbeeld geen plastic flessen meer op de kamer,
maar werken we met glas. De leverancier
hiervoor is gekozen in het hart van het vaargebied zodat ook de uitstoot door toename
van transportbewegingen als gevolg van deze
keuze weer beperkt blijft. Ook een mooi voorbeeld is de inzet van biotonnen voor het hergebruik als diervoeder van etensresten”, aldus Groen die er aan toevoegt dat alleen het
personeel aan boord zetten daarbij niet meer
voldoende is. Om die reden heeft Rivertech
een intensief opleidingsprogramma en

worden mensen geschoold bij leveranciers
om op een juiste wijze te handelen. Ook zijn
corporate engineers van Rivertech expert op
een bepaald gebied.
Zo is één van de corporate machinisten expert op gebied van sewage en afvalwater.
Belangrijk is dat het systeem aan boord
daarvoor niet wordt verstoord en gebruik
gemaakt wordt van bijvoorbeeld de juiste
schoonmaakmiddelen.
Mensen nu aan zet
Rivertech investeert veel in de nautisch en
technische mensen die aan boord worden ingezet. Zo is er net weer een uitgebreid twee
weeks trainingsprogramma aangeboden
waarbij in het verlengde van de Green Award
ook de thema’s kwaliteit, veiligheid, milieu en
de human factor ruim aan bod zijn geweest.
“Uiteindelijk zijn het de mensen aan boord
die het moeten doen”, zo stelt Groen. Hij is
er duidelijk in dat mede daarmee het onderscheid naar klanten kan worden geboden.

