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Sanering, ondergang van de zwakken

De sanering van de N ederlandse scheeps
bouw is een harde zaak. De laatste weken 
zijn wij geconfronteerd gew eest m et een 
soort van kettingreactie op de door de re
gering aangekondigde m aatregelen. De 
verontrusting in brede lagen van onze be
volking is bijzonder groot en de m aat
schappelijke onrust is overal toegenom en. 
Toch kan niem and onder de schrikbarende 
werkelijkheid uit, dat w aar geen werk 
meer te geven is, sanering op zichzelf ook 
een soort loze kreet dreigt te worden. De
zer dagen spraken wij m et iemand uit de 
bedrijfstak, die zei zich niet zo zeer zorgen 
te maken over de vraag o f  de voorgestelde 
maatregelen al dan niet worden overeen
gekomen, als wel over de vraag o f  zelfs 
deze sanering nog wel enig effect zal heb
ben. Bij een terughoudende markt blijven 
de onzekerheden alom voortduren. 
Lloyd’s Register o f Shipping heeft gerap
porteerd, dat er het afgelopen jaar 6,3 m il
joen bruto register ton m inder werd afge
bouwd dan in 1976 en voegde hieraan de 
omineuze m ededeling toe, dat de terug
gang in 1978 en 1979 nog aanmerkelijk 
dieper zal zijn. Het nog aanwezige order- 
bestand wordt in dit ja a r  en het volgende 
volledig afgewerkt: vele scheepsbouw 
bedrijven zullen al veel eerder de strijd 
moeten staken.
De regering is bij de beoordeling van haar 
hulpprogramma uitgegaan van het prin
cipe van de ’survival o f  the fittest’ . Als wij 
het goed begrepen hebben was de aanval 
op de voorstellen m eer gericht op de pre
sentatie van het program m a dan op de 
onderdelen daarvan, hoewel met nam e de 
grote steden in de Randstad en het provin
ciaal bestuur vraagtekens hebben ge
plaatst bij het nut van som m ige werfslui- 
tingen. Wij willen het hier niet hebben

over de m ethodieken, daar zal de ko
mende weken nog genoeg over worden 
geschreven en gesproken. Een feit is wel, 
dat de ernst van de situatie velen aan het 
denken heeft gezet en een deel van de 
neerslag d aan  . 1 1 1  was dezer dagen in Rot
terdam te beluisteren, toen daar het uiterst 
actuele symposium over m aritiem e re
search en Europese scheepvaart en 
scheepsbouw werd gehouden. De aan
dacht trok vooral het betoog van drs. J. H. 
Scholte, directeur m arktontw ikkeling van 
Rijn-Schelde-Verolm e, die een nadere 
uitwerking aanbood van het vervroegde 
sloopprogram m a. Dooi de levensduur van 
een schip met drie jaar in te korten -  van 
een gem iddelde 25 tot 22 jaar -  zou in de 
eerste plaats een eind kunnen komen aan 
de overtonnage en zou vervolgens een 
m eer evenwichtige verhouding ontstaan, 
die op haar beurt binnen afzienbare tijd 
weer zou kunnen leiden tot vlootuitbrei- 
ding of-vern ieuw ing . O ver deze vernieu
wing kan men echter verschillend denken. 
Het is onm iskenbaar zo, dat de hausse in 
de scheepsbouw vóór de algem ene de
pressie voor een groot deel werd aange- 
wakkerd door een haast onbedaarlijke be
hoefte aan vlootvem ieuw ing. In de lijn
vaart ontwaarde men overal het verschijn
sel van ro/ro en gespecialiseerde contain
erschepen, waardoor reders wel haast ge
dwongen werden om hun scheepstypes 
aan de nieuwe vereisten aan te passen. 
M aar ook in de vaart met droge massala- 
dingen vonden ingrijpende vernieuwingen 
plaats, om nog m aar te zwijgen van de 
toen nog niet beteugelde escalatie in de 
tankvaart, de aanbouw voor de offshore en 
de constructie van gas- en chem icaliën- 
tankers.
Er kan dus voorlopig geen sprake m eer

zijn van een soortgelijke vlootvem ieuw ing 
op grote schaal; als naar drs. Scholte 
wordt geluisterd, komt het merendeel van 
de ju ist vóór de crisis aangebouw de ton
nage pas rond 1990 in aanm erking voor 
een vervanging, en dat is nog een heel 
lange tijd wachten. Hans Beth van het 
Institut für Seeverkehrsw irtschaft in Bre
inen is de m ening toegedaan, dat z o ’n 
vlootvem ieuw ing al in het begin van de 
jaren  tachtig plaatsvindt; het m oet ons ech 
ter voorkom en, dat deze niet zo grootscha
lig kan zijn als hij aanneem t. Hoe dan ook, 
de belangrijkste stim ulans, ook voor de 
vervanging van oude door nieuwe tonna
ge, wordt uiteraard uitgeoefend door de 
toestand van de vrachtenm arkt en er zijn 
hoegenaam d geen tekenen, die er op wij
zen, dat deze binnenkort zal aantrekken.
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En w anneer men gaat luisteren o f  er soms 
stemmen opgaan, die zeggen dat dit begin 
van de jaren tachtig wel cens het geval kan 
zijn, dan blijft het m erkw aardig stil, want 
zelfs de optim isten onder de profeten lij
ken door de schrik verstom d te zijn. Dr. 
Beth m eent ook, dat als de wereld- 
scheepsbouw  w eer op gang kom t, de Eu
ropese w erven een veel geringer aandeel 
in de nieuwbouw  zullen hebben dan vóór 
de crisis en dat ligt eigenlijk wel voor de 
hand, al m aakt dat de vooruitzichten voor 
de werven in ons werelddeel er niet beter 
op.
Subsidies worden door overheden als 
m iddel gegrepen om een kunstm atig halt 
toe te roepen aan een louter conjunctureel 
verschijnsel, ook al wordt telkens op
nieuw gezegd, dat dit slechts een lapm id
del is op korte termijn en dat het de situatie 
op lange termijn alleen maar erger m aakt. 
Het Engelse m akelaarsbureau Lam bert 
Brothers heeft er onlangs op gewezen wat 
de direkte gevolgen zijn van dit werken 
met subsidies. Een schip, dat op basis van 
louter econom ische prijsverhoudingen, op 
dit ogenblik acht m iljoen pond sterling 
kost, is voor 4 ,4  m iljoen in Zw eden te 
koop, voor 4 ,8  m iljoen in N oorw egen, 
voor 5 ,5 m iljoen in het Verenigd K onink
rijk en voor 5 ,8  miljoen in W est- 
Duitsland. Lam bert voegt h ie raan  toe, dat 
deze goedkope schepen de waarde van 
tw eedehands tonnage nog m eer naar be
neden drukt. Als daarbij ook nog in aan
m erking w ordt genom en, dat rijksoverhe

den bereid zijn om zeer veel financiële 
steun te verstrekken aan landen die nieuwe 
tonnage willen bestellen -  neem bijvoor
beeld de 48 procent die Engeland 'b ij
d raag t’ in de kosten van de 22 schepen 
welke door Polen in dat land zijn besteld -  
dan krijgt men een goede indruk van hoe 
fout de gehele ontw ikkeling is en hoe ver
kleurd het algehele beeld w ordt door de 
subsidieverleningen.
In een ander rapport, dat van Frost & Sul
livan, w ordt een analyse gegeven van de 
verm oedelijke w ereldproduktie, in het bij
zonder in de twee m eest betrokken we
relddelen, nam elijk Europa en Azië. Ja 
pan, zo w ordt daarin gesteld, zal haar 
overheersende plaats in de wereld- 
scheepsbouw behouden, m aar ’betrekke
lijke n ieuw elingen’, zoals Zuid-K orea, 
Polen en Brazilië zullen er in slagen om 
hun respectieve aandelen te vergroten. 
Ook dat beeld past in het patroon van deze 
tijden. Nog onlangs heeft de W estduitse 
reder Helm s aangetoond, dat Zuid-Korea 
in belangrijke opzichten Japan de loef 
heeft afgestoken en het ziet er naar uit. dat 
deze ontw ikkeling zich voorlopig besten
digt. Komt de wereld na de bui onder de 
paraplu vandaan, dan zal blijken, dat de 
kaarten goed geschud zijn. Europese wer
ven zullen een deel, m isschien een heel 
groot deel van hun norm ale produktie zijn 
kwijtgeraakt aan Aziatische bouwers en 
werven in de ontw ikkelingslanden. In 
Azië zelf is de positie van Japan onder 
vuur genom en door de andere A ziatische

landen, Brazilië en vermoedelijk nog en
kele scheepsbouwlanden in opkom st; zij 
zullen m eer succes hebben dan de Euro
pese ooit gehad hebben bij hun pogingen 
om  de hegem onie van de Japanners te bre
ken.

M aar nu kijken wij ver vooruit. Voorals
nog is de vraag actueel hoe diep we nog 
m oeten zakken voordat het dieptepunt be
reikt is. John I. Jacobs, een ander bekend 
Londens m akelaarskantoor, sprak enkele 
weken geleden het verm oeden uit, dat, 
voor zover het de internationale tankvaart 
betrof, het dieptepunt al bereikt is o f  in elk 
geval niet ver m eer weg is. Het is prettig 
om te horen, dat niet alle optim istische 
geluiden tot zwijgen zijn gebracht. Zou 
Jacobs gelijk hebben en zou de tankvaart 
inderdaad w eer wat aantrekken -  wij moe
ten het overigens nog zien -  dan is de kans 
groot dat dit segm ent in de scheepvaart 
opnieuw de katalysator tot een wereldge
beuren zal blijken te zijn, maar nu ten 
goede, als het geval was na de Jom Kip- 
poeroorlog. Wij weten niet welke ver
w achtingen aan de beoordeling van Jacobs 
ten grondslag liggen. Een feit is echter, 
dat hierm ee opnieuw  w ordt aangetoond, 
dat de gehele m isère, dus ook in ons land, 
het rechtstreekse gevolg is van een mon
diale ineenstorting van een markt; een om
standigheid die door velen die nu een be
schuldigende vinger heffen, goed ter harte 
dient te worden genom en.

De J.

Nieuwe uitgave:

’INTERN A TIO N A L SYM POSIUM  ON SHIPBO ARD  
ACOUSTICS 1976’, edited by J. H. Janssen, published by 
Elsevier Scientific Publishing C om pany, Am sterdam -Oxford- 
New Y ork, 1977.
Dimensions: 21 x  30 cm , 354 pages. Price, bound, 
U .S .S  65 ,00 /D fl. 159.00 
ISBN 0-444-41650-1.

From  6-10 Septem ber 1976 an international sym posium  on ship
board acoustics was held at N oordw ijkerhout, which was orga
nized by the Institute o f  Applied Physics at D elft, and o f which 
the proceedings were com piled in the subject book. The object o f 
this sym posium  was: ’to sum m arize the state o f  the art o f  preven
tive shipboard noise control as a branch o f acoustics and to define 
future research goals especially with respect to the noise in the 
accom m odation o f  seagoing m erchant sh ips .’

This sym posium  was attended by a lim ited num ber o f experts on 
acoustics and the lectures held were generally not published 
elsew here. They are, how ever, included in the book under re
view , together with the discussion held, and give a wealth of 
inform ation o f both theoretical and practical value. A great many 
references to literature accom pany the lectures.
As in more and more countries lim itations are set to allowable 
shipboard noiselevels the application o f the results o f  scientific 
research to the m easures to be taken in the early design stage of 
ships becom es o f  increasing im portance.

The book under review  can be recom m ended as o f  great help and 
interest to all those who are concerned with the problem s of 
shipboard noise abatem ent.

J.N .J.
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Steunplan scheepsbouw en zware metaal

Op 21 maart jl .  heeft de M inister van Economische Zaken, drs. G. M. V . van Aardenne, 
mede namens de M inister van Sociale Zaken, dr. W. A lbeda, aan de Tweede K am er een 
brief gezonden over de scheepsbouw en zware m etaalindustrie in Nederland. In zijn 
brief kondigt de M inister aan dat de Regering deze sector, waarin thans ongeveer46000  
werknemers werkzaam zijn, met een bedrag van rond  ƒ  800 miljoen gaat steunen. 
Uitgangspunt hierbij is m et nam e, aldus de M inister, dat deze ondernem ingen in slaat 
blijven hun plaats als leverancier van kapitaalgoederen te behouden. H iermee wordt 
tevens bereikt dat zoveel mogelijk arbeidsplaatsen intact blijven. Capaciteitsaanpassin- 
gen zullen niettemin noodzakelijk blijken. D it zou globaal 6000 arbeidsplaatsen om vat
ten.
De volledige tekst van de b r ie f volgt hieronder.

Aan de heer Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal

Mede nam ens mijn am btgenoot van So
ciale Zaken deel ik u met betrekking tot 
het in hoofde genoem de onderwerp het vol
gende m ede. De scheepsbouw  en de zware 
metaalindustrie in Nederland worden 
reeds enige tijd geconfronteerd met ern
stige moeilijkheden. De recessie in deze 
sectoren alsm ede de opkom st van nieuwe 
industrielanden hebben op een aantal ter
reinen een ernstige overcapaciteit doen 
ontstaan. Voor wat betreft de scheeps
bouw wordt aan deze ontwikkeling reeds 
geruime tijd aandacht geschonken binnen 
het kader van enkele internationale orga
nisaties. Zoals ook uit het rapport van de 
Beleidscommissie Scheepsbouw  blijkt 
heeft dat voor Nederland ten gevolge 
dat capaciteitsaanpassingen noodzakelijk 
zijn. Ditzelfde geldt vooreen  aantal secto
ren van de zware m etaalindustrie, waarbij 
onder meer gewezen kan worden op de 
dieselmotoren en de apparatenbouw.

Telkens op eigen wijze heeft het boven
staande zijn weerslag gehad op enkele be
langrijke Nederlandse bedrijven in deze 
sectoren zoals VM F-Stork. RSV, 1HC en 
Van der G iessen-de N oord, in het vervolg 
wordt ingegaan op de beleidsuitgangspun
ten en suggesties van de Regering in ver
band met het door elk van deze onderne
mingen ten gevolge van bovenstaande 
oorzaken door te voeren reorganisatiepro
ces, mede gezien het advies van de Be
leidscommissie Scheepsbouw inzake 
Werfgroep I.

Het voor de reorganisatie noodzakelijke 
en gewenste overleg tussen directies en 
werknemers via ondernem ingsraad, de 
Beleidscommissie Scheepsbouw en vak
bonden zal m oeten worden voortgezet. 
Om dit overleg op een realistische basis te 
kunnen voortzetten was het noodzakelijk 
dat de Regering aangaf welke beleidsuit

gangspunten en -suggesties van haar kon
den worden verw acht, zodat de op korte 
termijn noodzakelijke reorganisatiebeslui- 
ten worden genom en en tot uitvoering 
kunnen komen. Daardoor wordt niet 
vooruitgelopen op de uitkom sten van dit 
overleg, wel staan hierm ee de financiële 
inspanningen van de Regering vast. U it

gangspunt is met name dat genoem de on
dernem ingen, waarin thans 46000 w erk
nem ers werkzaam  zijn, in staat blijven hun 
plaats als leverancier van kapitaalgoede
ren te behouden. Daarm ede wordt tevens 
bereikt dat zoveel mogelijk arbeidsplaat
sen intact blijven. C apaciteilsaanpassin
gen zullen niettem in noodzakelijk blijken. 
Dit zou globaal 6000 arbeidsplaatsen 
om vatten. Ook de toeleveringsindustrie 
zal -  voor zover dat nog niet is gebeurd -  
de doorwerking daarvan nog ondergaan. 
Door deze steunverlening zullen m aatre
gelen achterw ege kunnen blijven die op 
zuiver bedrijfseconom ische gronden 
noodzakelijk zouden zijn. Indien dit uit
gangspunt niet was gehanteerd zou op wat 
langere termijn grote schade tew eeg zijn 
gebracht door aantasting van het indus
triële potentieel. Dit geldt ook voor de
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toeleveringsindustrie die daardoor met 
ernstige m oeilijkheden geconfronteerd 
zou worden. O verigens wordt opgem erkt 
dat voor zover toeleveringsbedrijven als 
gevolg hiervan in m oeilijkheden kom en zij 
zich kunnen wenden tot het Bureau Bij
zondere Bedrijfsproblemen van het 
D irectoraat-G eneraal voor Industrie. 
U itgaande van de verschillende situaties 
w aarin de ondernem ingen verkeren, de 
onderliggende oorzaken daarvan, alsmede 
de verschillende financiële structuren is 
telkens door de Regering een aanbod ge
daan waarbij op w isselende wijze gebruik 
wordt gem aakt van financiële instrum en
ten, zoals leningen, achtergestelde lenin
gen (eventueel m et conversierecht), deel
nem ingen of bijzondere steunverleningen 
ter versterking van het eigen vermogen. 
U itgangspunt is daarbij steeds gew eest dat 
deze ondernem ingen -  nadat de financiële 
consequenties van het reorganisatieplan 
zijn verw erkt -  qua solvabiliteit dienen te 
voldoen aan internationaal voor kapitaal
goederenproducenten geldende criteria. 
H ierdoor w orden de betrokken onderne
m ingen in staat gesteld hun plaats op  de 
internationale m arkt te behouden en op 
langere term ijn te verbeteren. Dit houdt in 
dat de overheid in alle gevallen het risi
codragend verm ogen van de ondernem in
gen versterkt. Steeds is er daarbij voor 
zorggedragen dat de overheid gedurende 
de periode van haar financiële betrokken
heid voldoende invloed kan uitoefenen op 
de ondernem ing om haar belangen te 
waarborgen.
Met bovenstaande is een bedrag gem oeid 
ad ƒ 390 m ln. waartoe een suppletoire be

groting zal worden ingediend. Daarnaast 
komt ƒ 33 mln. ten laste van de aanwezige 
w erkgelegenheidsgelden voor individuele 
bedrijven. Aan investeringssubsidies is 
een bedrag van ƒ  100 mln. voorzien, uit de 
voor de scheepsbouw  beschikbare gelden. 
D aarnaast zal op grond van de nog in het 
leven te roepen W IR ƒ 5 0  mln. ter be
schikking komen.
Ten slotte zal ƒ  272,5 mln. worden gefi
nancierd onder de regeling Bijzondere fi
nanciering. In totaal betreft het derhalve 
een bedrag van rond ƒ 800 m ln. (exclusief 
W IR).
De bedreigde arbeidsplaatsen zijn met 
nam e geconcentreerd in Amsterdam (ca. 
2 000 arbeidsplaatsen) en de regio R otter
dam  (ruim  2 500 arbeidsplaatsen). In 
m indere m ate worden ook arbeidsplaatsen 
in Utrecht en enkele andere regio’s be
dreigd. Ten slotte wordt erop gew ezen dat 
de overheid de ondernem ingen zal onder
steunen met alle sociale en arbeidsbem id- 
delingsinstrum enten die haar ter beschik
king staan en die in dit kader worden aan
gewend.
In het vervolg wordt op de problem atiek 
met betrekking tot de afzonderlijke onder
nem ingen alsm ede op het advies van de 
beleidscom m issie Scheepsbouw  inzake 
W erfgroep I ingegaan waarbij telkens na
dere uitwerking wordt gegeven van de be
leidsuitgangspunten en -suggesties van de 
Regering.

V M F-STO R K

Inleiding
D e financiële resultaten van VM F-Stork

hebben in de jaren 1976 en 1977 een ern
stige verslechtering te zien gegeven, ter
wijl ook voor 1978 m et een verlies reke
ning m oet worden gehouden. Daardoor 
behoeft de financiële draagkracht van het 
concern versterking ten einde de toekom st 
van de tot het concern behorende onder
nem ingen met een gezonde basis te w aar
borgen. Deze ontw ikkeling is mede te wij
ten aan de ernstige recessie gedurende de 
afgelopen jaren in de kapitaalgoederenin
dustrie waardoor -  overigens geheel in 
overeenstem m ing met de zich algemeen 
voordoende ontw ikkelingen -  ook de ex
port achter is gebleven. Het zal duidelijk 
z(jn dat dit ernstige gevolgen heeft voor 
een concern als VM F-Stork waarvan het 
buitenlandse aandeel in de ontvangen op
drachten het N ederlandse deel verre over
treft. Hoewel deze ontw ikkeling de resul
taten van een groot deel van de tot het 
concern behorende ondernem ingen heeft 
beïnvloed, dient de hoofdoorzaak van de 
verslechterde financiële resutaten te wor
den gezocht bij de volgende tot het con
cern behorende ondernem ingen. Het be
treft Stork Plastics Processing M achinery 
(SPPM ), de Stork W erkspoor Gieterijen, 
Stork W erkspoor D iesel, Bronswerk 
Ketel- en A pparatenbouw  en Stork- 
Velsen.
Zoals bekend is in de loop van 1977 reeds 
een reorganisatie doorgevoerd bij SPPM 
en de Stork W erkspoor Gieterijen. Om  dit 
mede mogelijk te maken heeft de overheid 
VM F-Stork daartoe een renteloze achter
gestelde lening van ƒ 20 mln. verleend, 
waaraan voorwaarden verbonden zijn met 
betrekking tot de w erkgelegenheid bij 
deze ondernem ingen. Ten aanzien van de 
overige hierboven genoem de onderne
m ingen zullen ingrijpende maatregelen 
noodzakelijk zijn. Ook bij een beperkt aan
tal andere ondernem ingen zal thans echter 
niet aan reorganisaties ontkom en kunnen 
w orden .
Ten einde VM F-Stork hiertoe in staat te 
stellen heeft de regering dit concern een 
financieringsaanbod gedaan. In dit aan
bod zijn een aantal bijzondere voorzienin
gen getroffen voor Stork W erkspoor Die
sel, C onrad S tork, Bronswerk Utrecht en 
Stork Velsen. D aarnaast zijn maatregelen 
voorzien ten behoeve van de versterking 
van het risicodragend vermogen van het 
concern als geheel.

Stork W erkspoor Diesel
T en aanzien van Stork W erkspoor Diesel 
houdt het aanbod in een deelnem ing van 
de Staat in het aandelenkapitaal te effec
tueren tot een bedrag van ƒ  20 mln. SW D 
zal per l januari jl .  nieuwe aandelen uit-
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geven aan de Staat en aan een onafhanke
lijke instantie, zodat de verdeling van het 
aandelenkapitaal tussen VM F, de Staat en 
de onafhankelijke instantie 49% . 49% en 
2% zal bedragen. Daarnaast zal SW D een 
rentedragende achtergestelde lening wor
den verleend van ƒ SO m ln., waarvan ge
durende 3 jaar de rente bij de hoofdsom  
kan worden bijgeschreven en waarop ge
durende dezelfde periode niet behoeft te 
worden afgelost. Ten slotte wordt SWD 
ten behoeve van de versterking van het 
eigen vermogen een speciale steunverle
ning geboden van ƒ 15 m ln . Deze speciale 
steunverlening is vrij van rente. Terugbe
taling daarvan dient te geschieden gedu
rende een periode van 10 jaar indien door 
SWD een van tevoren te bepalen over
winst wordt behaald. Aan dit aanbod zijn 
enkele voorwaarden verbonden. Bij SWD 
zal een regeringswaarnem er kunnen wor
den benoemd die zal beschikken over de 
normale in deze om standigheden gel
dende bevoegdheden. Daarnaast zullen de 
statuten van SW D in overleg met de Staat 
worden aangepast op zodanige wijze dat 
belangrijke bestuursbesluiten de vooraf
gaande goedkeuring van de raad van 
commissarissen behoeven. Deze zal uit 5 
personen bestaan waarvan de Staat en 
VMF er elk twee benoem en, terwijl een 
vijfde com m issaris die als voorzitter zal 
optreden, in onderling overleg zal worden 
benoemd. Alvorens de deelnem ing zal 
worden geëffectueerd zal er overeen
stemming moeten bestaan over het reor
ganisatieplan van SW D waarvan VMF- 
Stork de kosten zal dragen. De directe 
nadelige gevolgen met betrekking tot de 
problemen van de fundatieplaten van de 
TM 410 zijn voor rekening van VMF- 
Stork.
Zoals bekend is VM F-Stork in septem ber 
1977 ten behoeve van de financiering van 
SWD een aanbod gedaan voor een achter
gestelde lening van ƒ 100 mln. Dit bleek 
noodzakelijk om dat er zich bij SW D een 
kapitaalbehoefte voordeed waaraan VMF 
op eigen kracht niet tegem oet kon komen. 
Tot dusver is deze lening nog niet door 
VMF-Stork opgenom en. Bij dat aanbod is 
wel de mogelijkheid van een deelneming 
door de Staat in SW D  in het vooruitzicht 
gesteld, waartoe de bovengenoem de 
ƒ 100 mln. bij deze wordt om gezet. In 
verband daarmee is een extern onderzoek 
haar het perspectief van SW D ingesteld. 
De conclusie daarvan is dat een scheiding 
van SWD en VM F noodzakelijk is om 
aldus tot een ondubbelzinnig uitgangspunt 
te komen voor verdere maatregelen met 
betrekking tot SW D. In verband met 
vooral de huidige situatie in de scheeps

bouw zijn de vooruitzichten de kom ende 2 
a 3 jaar met name voor het Amsterdamse 
bedrijf niet gunstig. Op langere termijn 
zijn er echter reële mogelijkheden dat de 
TM 410 en TM 620 met succes zullen 
kunnen worden afgezet. Gezien deze 
overwegingen en mede gezien ook het feit 
dat het bij SW D gaat om een type produk- 
tie dat gezien haar hoogwaardige kw alitei
te n — zowel qua ontw ikkeling als produk- 
tieproces -  in de gewenste ontw ikkeling 
van de Nederlandse industrie past, meent 
de Regering dat het in dit geval verant
woord is te besluiten tot een deelnem ing in 
SW D. Daarbij heeft de Regering zich ook

laten leiden door het feit dat het voor een 
reconstructie van de balans van VMF- 
Stork gewenst is dat SW D gcdeconsoli- 
deerd wordt. Vanuit deze nieuwe opzet 
kunnen ook de mogelijkheden tot interna
tionale sam enwerking worden onder
zocht.

Conrad Stork
Ten behoeve van een verdere ontw ikke
ling van Conrad-Stork wordt VM F-Stork

een direct opeisbare renteloze lening van 
ƒ 10 mln. aangeboden. Dit bedrag dient 
met name te worden besteed aan de ver
breding van de know-how op het gebied 
van de overslag-installaties en ten be
hoeve van een uitbouw van de m arktpene- 
tratie van de hoofdactiviteiten op het ge
bied van de kranenbouw  en overslagappa- 
ratuur van Conrad-Stork.
Als voorwaarde w ordt hieraan verbonden 
dat VM F-Stork haar m edew erking zal ver
lenen aan de totstandkom ing van m oge
lijke sam enw erkingsvorm en in de kranen
branche in Nederland.
Voor wat betreft deze kredietverlening,

kan worden opgem erkt dat hierm ee wordt 
aangesloten op aanbevelingen uit een re
cent onderzoek in het kader van de NE- 
HEM naar de situatie in de K raanindustrie 
in Nederland. Daarin w ordt geconclu
deerd dat de Nederlandse Kranenindustrie 
zich met name zal moeten toeleggen op 
het gebied van m arketing en vergroting 
van de technische kennis. D aarnaast w or
den aanbevelingen to t selectieve fusies 
gedaan alsm ede voor sam enw erking op
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het gebied van produkt- en produktiera- 
tionalisaties. Dezerzijds zal er duidelijk 
voor w orden gew aakt dat deze steunverle
ning die vooruitloopt op een mogelijke 
b ranche-aanpak, deze aanpak niet nadelig 
zal beïnvloeden.

Bronswerk U trecht-Stork Velsen
Ten behoeve van de instandhouding van 
B ronsw erk-U trecht en S tork-V elsen heeft 
de Regering VM F-Stork een renteloze 
achtergestelde lening aangeboden van 
ƒ 25 000 per te behouden arbeidsplaats. 
U itgangspunt hierbij is het door VMF- 
Stork in het kader van het project geïn te
greerde jobbing  voorgelegde voorstel 
waarbij deze bedrijven zich op term ijn uit 
de jobbingactiv iteiten  ten  behoeve van de 
petrochem ische industrie zullen terug
trekken onder gelijktijdige voorzetting van 
de activiteiten voor eigen produkten. Op 
basis hiervan kunnen deze bedrijven op 
verkleinde schaal w orden voortgezet. D es
ondanks worden door deze bedrijven de 
kom ende jaren  nog verliezen voorzien. 
Noodzakelijk is dat voor een aantal in deze 
bedrijven aanw ezige eigen produkten het 
m arktaandeel vergroot w ordt, alsm ede 
naar een verbreding en d iversificatie van 
het eigen produktenpakket w ordt ge
streefd. Het zal duidelijk zijn dat aan de 
voortzetting van deze bedrijven de nodige 
risico ’s zijn verbonden. De geboden 
steunverlening dient mede ter opvang van 
deze risico 's . N aar verw achting is -  ge
zien het aantal te behouden arbeidsplaat
sen -  hierm ee een bedrag van ƒ  10 mln. 
gem oeid. Ais voorw aarde zal daaraan 
worden verbonden:
-  V M F-Stork verplicht zich geleidelijk 
over een periode van tw ee ja a r  uit de jo b 
bing ten behoeve van de petrochem ische 
industrie terug te trekken
-  VM F-Stork garandeert het behoud van 
de begunstigde arbeidsplaatsen tot en met 
31 decem ber 1980.

H erstructurering G eïntegreerde Job 
bing H B G /R SV
In aansluiting op een in decem ber 1976 
onder leiding van de NEHEM  aangevan
gen onderzoek naar de levensvatbaarheid 
van de geïntegreerde jobbing-industrie in 
N ederland, zijn RSV en HBG bereid over 
te gaan to t een concentratie van hun jo b 
bingactiviteiten in de produktielokaties te 
Breda en G oes indien de overheid daaraan 
voldoende steun zal verlenen. Uit boven
verm eld onderzoek is gebleken dat de 
geïntegreerde jobbing  de laatste ja ren  op 
de thuism arkt aan terrein heeft verloren. 
Terugw innen van deze thuism arkt tot een 
m arktaandeel van ca. 50%  is een zeer be

langrijk uitgangspunt bij de beoordeling 
van de levensvatbaarheid van de door 
H BG /R SV  voorgestelde com binatie in 
RSV -verband. D aarvoor zullen kosten
structuur en -niveau van deze com binatie 
aangepast moeten worden aan internatio
nale verhoudingen. V oor w at betreft de 
export zal voor het welslagen van deze 
com binatie daarnaast een m arketingbena- 
dering noodzakelijk zijn die zich richt op 
de organisatie en verkoop van < packa- 
g e s >  van goederen (w aaronder appara
ten) en diensten. D aarnaast zal ook in ver
sterkte m ate aandacht moeten w orden ge
wijd aan research en ontw ikkeling. N aar 
verw achting zal deze com binatie de ko
m ende jaren  nog in een verliesgevende 
situatie blijven verkeren.

De Regering is bereid RSV ten behoeve 
van het behoud van de w erkgelegenheid 
een renteloze achtergestelde lening te ver
lenen van ƒ 25 000 per te behouden ar
beidsplaats in G oes en Breda. N aar schat
ting zullen ca. 600 arbeidsplaatsen blijven 
behouden zodat hierm ee een bedrag van 
ca. ƒ 15 mln. is gem oeid.
D aaraan w orden de volgende voorw aar
den verbonden:
-  RSV garandeert de instandhouding van 
600 arbeidsplaatsen in de geïntegreerde 
jobb ing  te Breda en G oes tot 31 decem ber 
1980.
Bij bovenstaande zijn de volgende over
w egingen van belang. Het totaal verloren 
gaan van het geïntegreerde jobbingbedrijf 
met de daarbij behorende fabricage 
know -how  en capaciteit zal de situatie van 
de totale N ederlandse apparatenbouw  aan
tasten. D oor het feit dat deze com binatie 
opereert vanuit een concern dat opereert 
op nagenoeg al de voor deze branche van 
belang te achten m arkten wordt een goed 
uitgangspunt geboden voor de realisatie 
van de bovenverm elde m arktbenadering. 
Daarnaast lig het in de bedoeling voor de 
totale branche apparatenbouw  een zoge
naam de sectorgenerieke maatregel te tref
fen met m aatregelen ter stim ulering van 
export research en ontw ikkeling. F inan
ciering daarvan zal worden gevonden in 
de op de begroting uitgetrokken fondsen 
voor herstructurering. H ierover w ordt het 
overleg m et de branche voortgezet.

C oncernfinanciering VM F-Stork
Ten behoeve van de financiering van 
V M F-Stork zal deze ondernem ing een 
langlopende a pari converteerbare achter
gestelde lening van ƒ 5 0  mln. worden 
aangeboden. G edurende de eerste 5 jaar 
van haar looptijd zal deze lening rentevrij 
zijn, noch zal gedurende deze periode op

deze lening af gelost behoeven te worden. 
Daarnaast zal V M F-Stork een speciale 
steunverlening ten behoeve van de ver
sterking van het eigen verm ogen worden 
aangeboden tot een bedrag van ƒ 50 mln. 
Deze speciale steunverlening is vrij van 
rente. Terugbetaling daarvan dient te ge
schieden gedurende een periode van 10 
ja a r  indien door het concern een van te 
voren te bepalen overw inst w ordt behaald. 
Aan dit aanbod zijn enkele voorwaarden 
verbonden. Bij V M F-Stork zal een rege- 
ringsw aarnem er kunnen worden benoemd 
die zal beschikken over de norm ale in deze 
om standigheden geldende bevoegdheden.

Bij dit aanbod is er -  zoals in de inleiding 
reeds is aangegeven -  vanuit gegaan dat de 
financiële draagkracht van het concern 
versterking behoeft. Daarbij is uitgangs
punt gew eest dat het risicodragend ver
mogen van V M F-Stork uitbreiding be
hoeft zonder dat hiervan direct een ver
zw aring van de rentelast het gevolg is. 
V anw ege de met nam e door het uitlichten 
van SW D toch nog beperkte betrokken
heid van de Staat is voorshands nog niet 
voor deelnem ing gekozen. Volstaan is 
m et een conversierecht dat verbonden is 
aan de achtergestelde lening van ƒ 50 mln. 
D aarnaast zullen w aarborgen getroffen 
w orden opdat de Staat voldoende invloed 
kan uitoefenen op de gang van zaken van 
de ondernem ing.
Aan het aanbod van V M F-Stork is de 
voorw aarde verbonden dat dit concern -  
los van hetgeen met betrekking tot SW D 
dient te geschieden -  een door de overheid 
geaccordeerd reorganisatiebesluit met be
trekking tot het totale concern ten uitvoer 
legt, waarbij bijzondere aandacht besteed 
m oet worden aan C onrad S tork, B rons
werk U trecht en Stork Velsen.
Dit besluit d ient op korte term ijn gereali
seerd te w orden. In deze om standigheden 
m eent de Regering dat met bovenstaand 
aanbod de financiering van V M F-Stork is 
gew aarborgd.

Sociale aspecten VM F
De reorganisatie van V M F-Stork vereist, 
zoals uit het voorgaande blijkt, dat een 
belangrijk aantal arbeidsplaatsen w aar
voor thans en ook op term ijn geen perspec
tieven aanw ezig zijn. in het belang van de 
resterende w erkgelegenheid w orden op
geheven. De indruk van de overheid is dat 
het in aantallen gem eenten gaat om ca. 
1500 arbeidsplaatsen, dit is plusm inus 
10% van het totale personeelsbestand. Het 
betreft hier voornam elijk arbeidsplaatsen 
in A m sterdam , E ist, H aarlem , U trecht, 
Velsen en Zw olle. De m odaliteiten op ba
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sis waarvan de gevolgen van de opheffing 
van arbeidsplaatsen in het personele vlak 
kunnen worden begeleid, behoren tot de 
primaire verantwoordelijkheid van het 
concern in overleg met w erknem ersverte
genwoordigers. Met nadruk zij er op ge
wezen dat de overheid het concern en de 
betrokken werknem ers zal ondersteunen 
met alle sociale en arbeidsbem iddelings- 
instrumenten die haar ter beschikking 
staan en die in dit kader kunnen worden 
aangewend. De huidige situatie maakt het 
noodzakelijk dat op korte termijn in over
leg met betrokken partijen het reorganisa
tieplan wordt vastgesteld.

RIJN-SCHELDE-VERO LM E  

Inleiding
De financiële positie van dit concern is 
reeds in belangrijke mate uitgehold door 
de grote verliezen in de scheepsnieuw- 
bouw (incl. off-shore) en de reparatie. De 
reeds verstrekte achtergestelde lening van 
ƒ 150 mln. heeft voor 1977 de balansver
houdingen nog op peil gehouden. Een 
substantiële verbetering in de vraag- en 
aanbodverhouding is ten aanzien van de 
scheepsnieuwbouw niet m eer vóór 1981 
(zoals aanvankelijk gedacht werd) te ver
wachten. Helaas is ook niet aannemelijk 
dat de scheepsreparatie, sterk afhankelijk 
van de vrachtenm arkten, een beter beeld 
te zien zal geven. Bovendien is het zeer 
onwaarschijnlijk dat daarna het produktie- 
niveau in W est-Europa van voor de crisis 
weer bereikt kan worden. Door deze 
ontwikkelingen wordt de positie van de 
rest van het RSV -concern, dat nog wel 
enkele zwakke plekken kent m aar toch 
overwegend positieve resultaten behaalt, 
ondermijnd. Uitgaven ten behoeve van in
vesteringen, innovatie en internationale

marktbewerking in deze niet-scheeps- 
bouwsectoren dreigen op niet verant
woorde wijze in het gedrang te komen. 
Daardoor worden ook de niet aan de 
scheepsbouw gebonden arbeidsplaatsen 
bedreigd.
Ten slotte moet de aandacht erop geves
tigd worden dat grote projecten op de in
ternationale markt alleen veroverd kunnen 
worden met een geloofw aardige finan
ciële positie op langere termijn.
Uit dit alles resulteert de dwingende nood
zaak voor RS V een verdere aantasting van 
die financiële positie tot staan te brengen. 
Duidelijk is geworden dat daarvoor naast 
een ingrijpende reorganisatie van het con
cern ten einde verdere verliezen in te 
dam m en, een belangrijke overheidssteun 
noodzakelijk is.

Reorganisatie
Hierbij zijn verschillende alternatieven 
overw ogen, waarbij, naast de omvang van 
de benodigde overheidssteun, hoofd
overw eging is gew eest de kans op het her
nieuwd uitzicht op een econom ische ex
ploitatie. U iteraard is daarbij getracht de 
sociale consequenties zoveel mogelijk te 
beperken. Een en ander heeft geresulteerd 
in de volgende overweging tot reorganisa
tie:
a. sluiting van de nieuwbouwafdeling van 
Piet Smit, huiten gebruikstelling van de 
nieuwbouwhelling van RDM en een be
perkte afslanking van VDSM , zoals aan
gegeven in het advies van de Beleids
com m issie Scheepsbouw (genom en met 
m eerderheid van stemmen) met betrek
king tot W erf groep I.
b. de financiële positie van RS V verdraagt 
het niet langer twee grote scheepsnieuw- 
bouwwerven overeind te houden te m eer 
om dat niet het vooruitzicht bestaat dat

binnen afzienbare termijn een verbetering 
zal optreden in de m arkt voor grote sche
pen. In het verlengde van bovengenoem d 
advies is het dan ook onvermijdelijk dat de 
zogenaam de «Noord-Zuid-gedachle» ter 
discussie wordt gesteld. In dit verband is 
de Regering slechts bereid voor een 
bouwplaats voor grote scheepsbouw de 
noodzakelijke kosten te financieren, het
geen ertoe zal kunnen leiden, indien al
thans geen kostendekkende orders kunnen 
worden verkregen, dat de NDSM - 
nieuwbouw op termijn zal moeten worden 
gesloten.
c. het is van groot belang voor de Amster
dam se reparatie als geheel, dus inclusief 
de ADM , een oplossing te vinden, die de 
werkgelegenheid in deze sector ook op 
langere termijn een stevige basis geeft. De 
raad van bestuur van RSV is bereid onder 
bepaalde condities aan een zelfstandige 
Am sterdam se reparatie-eenheid mee te 
werken. De Regering zal zich ervoor in
zetten dat het overleg te zake op korte 
termijn tot resultaat kan leiden. In het licht 
van maatregelen voor zowel de nieuw 
bouw als ook voor de reparatie, moet voor 
de onrendabele gieterij-activiteiten in 
Amsterdam en de apparatenbouw een op
lossing worden gevonden. V oorde laatste 
moet mede rekening worden gehouden 
met de oplossing voor de <■ integrated job- 
bing».
d. ook verdere ingrepen in de reparatie- 
sector zijn onvermijdelijk. Een zekere her- 
rangschikking in het Rotterdam se, waarin 
een verdere integratie van de reparatie
wennen van W ilton-Fijenoord, RDM en 
Nieuwe W aterweg de hoofdzaak vorm t, is 
van groot belang. In de regio Vlissingen 
zal in de nabije toekom st geleidelijk het 
accent van reparatie naar m arinebouw 
kunnen worden verlegd. De personele
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consequenties, zo die er al zijn, zullen 
hierbij uiterst beperkt kunnen blijven,
e. voor de «landpoot» van het RSV- 
concern zullen eveneens een aantal m aat
regelen genom en dienen te worden. Het 
belangrijkste elem ent wordt in dit verband 
uitgem aakt door de opheffing van RSV- 
Zware A pparatenbouw  (voorheen R otter
dam  N uclear). V anw ege het verdere uit
stel van de bouw van kernenergiecentrales 
dienen de prognoses voor deze onderne
m ing, op basis w aarvan de Staat begin 
1977 heeft besloten tot een deelnem ing 
daarin , in verregaande m ate te herzien. 
Daarnaast kom t dat ook de penetratie in de 
m arkt voor zw are (petro)chem ische appa
raten bij de verw achtingen achterblijft.

terwijl zich ook op dit gebied thans geen 
duidelijke verbeteringen aftekenen. D aar
door zal de ram ing voor RSV -Zw are Ap
paratenbouw  uit 1976, waarbij uitgegaan 
werd van aflopende verliezen tot en met 
1981 w aardoor in dat jaar een evenw ichts- 
situatie zou w orden bereikt, zeer aanzien
lijk worden overtroffen , terwijl er zich 
thans voor de periode na 1981, in verband 
met het uitstel van de kerncentrales en de 
perspectieven ten aanzien van de zware 
vaten van de (petro)chem ische industrie, 
ook geen duidelijk perspectief aftekent.

Op grond van bovenstaande is het niet 
verantw oord verdere fondsen ter beschik
king van RSV -Zw are A pparatenbouw  te 
stellen, gezien ook het feit dat de m ede- 
aandeelhouder RSV verdere verliezen van 
RSV -Zw are A pparatenbouw  niet kan dra
gen. D oorgaan met uitsluitend niet- 
nucleaire apparatenbouw  biedt voor een 
bedrijf van het type Zw are A pparaten
bouw geen substantieel betere uitzichten. 
De opheffing zal p laatsvinden m et inacht
nem ing van een term ijn die noodzakelijk is 
om het onderhanden werk -  voor zover

noodzakelijk -  af te m aken. Bij de ophef
fing zijn circa 500 arbeidsplaatsen betrok
ken. Hierbij zal ernaar gestreefd worden 
de binnen RSV -Zw are A pparatenbouw  
bestaande kennis op het gebied van hoog
w aardige produktietechnieken op het ter
rein van zware apparatenbouw  en las- en 
sm eedw erk voor RSV te behouden. Dit 
kan geschieden d o o reen  gelijktijdige inte
gratie bij M achinefabriek W ilton- 
Fijenoord RDM  van enkele niet-nucleaire 
activiteiten. Bezien zal worden o f  ook 
M achinefabriek Breda enige activiteiten 
kan overnem en. N agegaan zal worden in 
hoeverre bem iddeling van het overige per
soneel naar andere R SV -ondernem ingen 
kan plaatsvinden.

O verheidssteun
Aan RSV zal het volgende financierings- 
pakket w orden aangeboden:
1. een deelnem ing van ƒ  80 m ln. G ezien 
de reeds verstrekte steun (achtergestelde 
lening van ƒ 150 mln. en verliesparticipa- 
ties tot m eer dan ƒ  150 m ln.) en de om 
vang van de nu aan te bieden steun, is een 
deelnem ing ovennijdelijk gew orden. 
Deze zal door bem iddeling van De N atio
nale Investeringsbank a pari worden ge
realiseerd w aardoor een overheidsbelang 
in RSV ontstaat van ruim  40% .
2. speciale steun ten bedrage van ƒ  160 
m ln. Deze steun is vrij van rente. T erugbe
taling zal alleen dienen te geschieden in
dien gedurende een periode van 10 jaa r 
een van tevoren te bepalen overw inst 
w ordt behaald.
3. investeringssubsidies ad ƒ 7 5  mln. 
(incl. W IR). Deze zijn gebonden aan de 
uitvoering van investeringen in het kader 
van het advies van de Beleidscom m issie 
Scheepsbouw  over W erfgroep I.
4. een achtergestelde lening van ƒ 100 
m ln. Deze lening zal verstrekt worden via 
de regeling bijzondere financiering met

een aflossingsvrije periode van 3 jaar met 
de m ogelijkheid tot rentebijschrijving. 
Hierbij is ervan uitgegaan, gezien de om
vang van het steunpakket, dat nog eens 
ƒ  100 m ln. normaal bankabel zal blijken.
5. een achtergestelde lening van ƒ 15 mln. 
uit w erkgelegenheidsgelden ten behoeve 
van de concentratie in de apparatenbouw .
6. om zetting van de zogenaam de 
b .a .g .l .’s (bijzondere achtergestelde le
ningen) verleend in het kader van de ver- 
liesparticipatieregeling scheepsbouw  in 
«b.a.g .I.-bew ijzen» waaraan eveneens 
een w instrecht zal worden verbonden, in
dien de balansratio’s van het Beleidsplan 
Scheepsbouw  worden doorbroken.

D oor dit financiële arrangem ent w ordt de 
financieringsbehoefte van RSV op een 
voor de balans aanvaardbare wijze afge
dekt tot en m et 1981. Op grond van de nu 
beschikbare gegevens m ag worden aan
genom en dat het concern als geheel dan 
w eer voldoende w instgevend kan opere
ren. V oorw aarde daarbij is een door de 
overheid geaccordeerd reorganisatiebe- 
sluit van RSV. De te handhaven scheeps- 
nieuw bouw  zal moeten w orden doorge
licht vanw ege de tegenvallende kosten. 
D efinitieve beschikbaarstelling van de 
reeds gereserveerde m iddelen ten behoeve 
van het investeringsplan (in de orde van 
grootte van ƒ  150 m ln) voor de V D SM  zal 
daarop dienen te w achten.
V erdere voorw aarden zijn een expliciete 
regeling van de bevoegdheden (conform 
de bekende standaardregeling) van de re- 
geringsw aam em er en de m ogelijkheid om 
een com m issaris aan te wijzen.

Sociale aspecten
In het hierna volgende is tevens rekening 
gehouden m et de sluiting van IHC-Gusto 
conform  het advies van de Beleidscom 
m issie Scheepsbouw . (O ver het standpunt 
van de Regering ter zake van dit advies 
w ordt verw ezen naar de desbetreffende 
paragraaf in deze brief).
Het aantal arbeidsplaatsen dat in de 
scheepsbouw sector met nam e bij RSV en 
IHC wordt bedreigd voltrekt zich in aan
zienlijke m ate binnen de aanbevelingen 
van de tripartite Beleidscom m issie 
Scheepsbouw . O ntw ikkelingen binnen 
deze bedrijven maken het noodzakelijk dat 
zoals reeds hierboven aangegeven, naast 
de nieuw bouw  ook in de scheepsreparatie 
en aanverw ante vestigingen van deze be
drijven m aatregelen m oeten w orden ge
nomen.
Bij deze saneringen zijn naar de mening 
van de overheid in totaal bruto circa 6000 
arbeidsplaatsen betrokken w aarvoor ech-
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ter voor een belangrijk deel com pensatie 
kan worden gevonden, deels door her
oriëntatie van de arbeidsplaats, deels door 
herplaatsing.
Met name de regio A m sterdam  zou hier
door zwaar w orden getroffen. Om derge
lijke sociaal-econom ische gevolgen voor 
het Am sterdam se te verlichten, is de Re
gering bereid aan de vorm ing van een 
nieuwe reparatiecom binatie in A m ster
dam mee te w erken, waarbij ervan w ordt 
uitgegaan dat circa 1000 w erknem ers van 
de NDSM daarin kunnen worden opge
nomen. Bovendien zal de ND SM , afge
zien van eventuele kostendekkende or
ders, nog een aantal kleine afbouw orders 
kunnen aantrekken voor de periode van 
een jaar, zodat de afbouw  van de reste
rende 1600 arbeidsplaatsen geleidelijk kan 
worden verwezenlijkt.
Qua om vang en arbeidsm arktproblem en 
zijn daarentegen in Rotterdam  en Vlissin
gen voor de betreffende w erknem ers rela
tief betere perspectieven aanw ezig dan in 
de regio Am sterdam .
Het is aannem elijk dat een groot deel van 
de bij een sanering betrokken werknem ers 
op betrekkelijk korte term ijn w eer binnen 
de scheepsbouw kunnen worden opge
vangen. W anneer de Iranorder doorgaat, 
kan het personeel van de Scheldepoort 
worden ingepast bij de Schelde. Tevens 
wordt daardoor de positie van W ilton- 
Fijenoord aanzienlijk versterkt. In dit ver
band moet erop gew ezen w orden dat deze 
potentiële order niets zou oplossen voorde 
civiele scheepsbouw  in RSV. Op langere 
termijn zeker is het uiterst tw ijfelachtig o f 
RSV meer dan twee m arinew erven (De 
Schelde en W ilton-Fijenoord) m et 
marine-opdrachten aan het werk kan hou
den. Daar kom t nog bij dat eventuele op
drachtgevers hun orders verwezenlijkt zul
len willen zien op gespecialiseerde w er
ven.
Van de 1000 w erknem ers waarvan de ar
beidsplaatsen bij G usto verloren gaan plus 
de 800 w erknem ers die vrijkomen bij d i
verse aanpassingen conform  de plannen 
van W erfgroep 1 kunnen de circa 1300 
directe produktiekrachten binnen betrek
kelijk korte tijd w orden herplaatst. Dit 
hangt samen met de om vang van de reste
rende scheepsbouw in de Rotterdam se re
gio en het daarin optredende natuurlijk 
verloop.
Daarnaast zijn nog verdere plaatsingsm o
gelijkheden bij RSV aanw ezig. De over
heid zal met de betrokken bedrijfsvereni
ging bezien in hoeverre met behulp van 
werktijdverkorting een zo verantw oord 
mogelijke uitw isseling van werknem ers 
binnen de scheepsbouw  kan worden be

w erkstelligd. Dit geld zowel voo rde regio 
R otterdam , A m sterdam  als V lissingen. 
Indien noodzakelijk zal daarbij ook van de 
regeling < verru im de w erktijdverkor- 
tin g >  kunnen worden gebruik gem aakt. 
V oor het verlichten van de sociale gevol
gen van de saneringen in de scheepsbouw  
geldt de sociale paragraaf uit het Beleids
plan voor de herstructurering van de N e
derlandse scheepsnieuw bouw  en de na
dere uitw erking daarvan in het plan van 
W erfgroep I in com binatie met de toepas
sing van het instrum ent van w erktijdver
korting. Deze sociale paragraaf omvat 
enerzijds m aatregelen die beogen de we- 
derinpassing van de betrokken w erkne
m ers te bevorderen, en anderzijds een af
vloeiingsregeling voor w erknem ers die 
niet aansluitend kunnen worden her
plaatst.
H et is van groot belang voor RSV dat het 
overleg met betrokken partijen zo spoedig 
mogelijk kan worden afgesloten en het 
reorganisatieplan, ondersteund met de so
ciale m aatregelen van de overheid, wordt 
vastgesteld.

IH C

Inleiding
De activiteiten van de IHC Holland zijn in 
grote lijnen driërlei:
a. baggerdivisie
Deze houdt zich bezig met de bouw van 
allerlei baggerm ateriaal. W erkm aat
schappijen zijn o .a . IHC-Sm it (K inder
dijk), IHC -V erschure, IHC-De Klop.

b. off-shore divisie
Deze vervaardigde materieel voor de off
shore industrie zoals booreilanden, boor- 
schepen en dergelijke. V oornaam ste 
werkm aatschappij is IHC-G usto.

c. divisie buitenland  
In feite vindt deze divisie zijn werkterrein 
eveneens op off-shore gebied zij het niet in 
de produktie m aar in de engineering. De 
bekendste produkten van deze engineer
ing zijn off-shore term inals, onder de 
naam SBM  (Single Buoy M ooring).

De divisie buitenland is goed w instge
vend. De off-shore-divisie is de laatste 
jaren  in de versukkeling geraakt. Dit geldt 
met nam e voo rde IHC -G usto. Het lag dan 
rrok in de lijn dat de B eleidscom m issie 
Scheepsbouw  (in m eerderheid) zou advi
seren tot sluiting van deze werf. Voor het 
standpunt van de Regering wordt verw e
zen naar de passage over dat advies. Een 
en ander betekent dat de w erkzaam heden 
op G usto geleidelijk zullen m oeten w or
den beëindigd. Zoals h e te r  nu naar uitziet, 
zal het bedrijf niet al te lang na de tew ater
lating van het in aanbouw zijnde boorschip 
moeten w orden gesloten. Het is derhalve 
van het grootste belang dat W erfgroep I 
snel kan starten met de herplaatsing van 
w erknem ers met name binnen deze groep, 
te m eer om dat binnen het RSV -concern 
een concreet gebrek bestaat aan directen in 
het W aterw eggebied. De IHC is voorne
mens uit IH C -G usto een engineeringsaf- 
deling a f  te zonderen. H et is van groot 
belang dat deze activiteiten een behoorlijk 
resultaat zullen (blijven) opleveren voor 
de produktie in N ederland. Hoe de Rege
ring dit denkt te  bevorderen, w ordt w eer
gegeven in de passage over W erfgroep I

Tenslotte moet opgem erkt w orden dat 
voor het genoem de boorschip, w aarvoor 
de opdracht indertijd geannuleerd is, nog 
steeds geen koper is gevonden. D it brengt 
met zich m ee dat na tew aterlating en het 
treffen van enige conserverende voorzie
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ningen dit schip onafgebouw d zal moeten 
worden opgelegd. Al het mogelijke zal 
worden gedaan, w anneer alsnog een koper 
wordt gevonden, de afbouw  in Nederland 
te laten plaatsvinden. M ocht afbouw in het 
buitenland onverm ijdelijk zijn, dan zullen, 
net als bij afbouw in N ederland, de finan
cieringsm iddelen die daardoor vrijkom en, 
in ieder geval toch in de N ederlandse sfeer 
moeten worden gebruikt.
In het rapport van de gespreksleider van 
W erfgroep III, dat m om enteel in de Be
leidscom m issie Scheepsbouw  wordt be
sproken, wordt voorgesteld één bagger- 
groep te vormen bestaande uit de IHC- 
baggerdivisie en Van Rees. G econstateerd 
moet w orden dat binnen de scheepsbouw- 
problem atiek deze werven voor bagger- 
m ateriaal internationaal geavanceerd ope
reren, waarbij de verliezen te wijten zijn 
aan toenem ende concurrentie van andere 
landen, die zich mede in verband met de 
situatie in de grote scheepsbouw  ook op 
deze m arkt storten. Dit neemt niet weg dat 
verwacht mag w orden, dat deze bagger- 
groep, indien voldoende geïnvesteerd 
wordt (technologische verbeteringen en 
kostprijsverbetering) en de algehele 
scheepsbouw m arkt enigszins aantrekt, 
een reële kans heeft om ju ist in deze sector 
er bovenop te kom en. Daarom acht de 
Regering, mede gezien het feit dat andere 
financieringsaltem atieven voor een ge
concentreerde baggersector niet voorhan
den zijn, een m inderheidsdeelhem ing in 
de nieuwe baggergroep verantwoord. 
Daarbij moet dan wel met nam e door de 
IHC aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan.

O verheidssteun
Ten behoeve van de nieuwe baggerhol- 
ding zal het volgende financieringsarran-

gem ent worden aangeboden: 
le . een deelnem ing via de Nationale In
vesteringsbank van ƒ 67,5  mln. Door deze 
deelnem ing zal een belang in de bagger- 
holding worden verkregen van ca 48% . 
De IHC verwerft een gelijk belang door de 
inbreng van zijn com plete baggerdivisie, 
dus inclusief engineeringsactiviteiten op 
baggergebied en G usto-staalbouw . Van 
Rees krijgt het resterende belang.
2e. speciale steun ad ƒ 15 m ln . Deze steun 
is vrij van rente. A flossing zal alleen 
plaatsvinden indien -  gedurende een pe
riode van 10 jaa r -  een van te voren be
paalde overw inst wordt behaald.
3e. investeringssubsidies tot ƒ 4 5  mln. 
(incl. W IR). Deze zijn gebonden aan de 
investeringen zoals deze opgenom en zul
len worden in het advies van de Beleids
com m issie Scheepsbouw  ten aanzien van 
W erfgroep III.
4e. een (achtergesteld) investeringskre- 
diet van ƒ  105 mln. Deze zal via de rege
ling Bijzondere Financiering ter beschik
king worden gesteld met een aflossings- 
vrije periode van 3 jaar en een mogelijk
heid tot rentebijschrijving.
5e. om zetting van de zogenaam de 
b .a .g . l . ’s (bijzondere achtergestelde le
ningen), verstrekt in het kader van de ver- 
liesparticipatieregeling scheepsbouw , in 
« b . a . g . I. -be wij zen», waaraan eveneens 
een w instrecht gekoppeld w ordt, indien de 
balansratio 's van het Beleidsplan 
Scheepsbouw  worden doorbroken.

Financiële voorwaarden
le . de nieuwe baggerholding zal niet aan
sprakelijk zijn voor de verplichtingen van 
het IH C -concem , die voortvloeien uit de 
reeds voltooide sluiting van Sm it en Bol
nes en de nog te verrichten sluiting van 
IHC-Gusto.

2e. inbreng van de baggerdivisie in de 
nieuwe baggerholding tegen boekwaarde 
(ca. ƒ 6 7 ,5  m ln.) onder een gelijktijdige 
afschrijving van ƒ  15 mln. Deze laatste 
ƒ  15 mln. zal, uit in het buitenland aanwe
zige en daar ook verdiende liquiditeiten, 
als «bruidsschat» worden m eegegeven. 
3e. uit buitenlandse winsten zal IHC nog 
eens maximaal ƒ 15 mln. ter beschikking 
stellen, w anneer ook de Staat daartoe be
sluit. Dit zal met nam e dienen te gebeuren 
w anneer de geprognotiseerde verliezen 
enigszins tegenvallen. H iervoor is wat de 
overheid betreft de ƒ 15 mln. speciale 
steun uitgetrokken.
4e. de garantie van ƒ 100 mln van Staat 
aan IHC voor de afbouw van het geannu
leerde boorschip zal door de IHC worden 
teruggegeven. Dit betekent, bij tewaterla
ting zonder verdere afbouw , voor de IHC 
een extra verliespost van ƒ 25 mln. Deze 
ƒ 25 mln. zal de IHC eveneens financieren 
uit buitenlandse m iddelen. M ocht het 
schip alsnog verkocht w orden, dat zullen 
eventuele daardoor vrijgevallende finan
cieringsm iddelen ten goede komen van de 
baggerclub.
In deze financiële opzet kan de nieuwe 
baggergroep t/m  1981 vooruit. Daarna 
moet de baggergroep in staat worden 
geacht w eer kostendekkend te opereren. 
Een snelle afronding van het advies van de 
Beleidscom m issie Scheepsbouw  over 
W erfgroep III is dankzij de financierings- 
opzet tevens mogelijk.

Verdere voorwaarden
1. De IHC verplicht zich mee te werken 
aan een regeling waarbij een maximale 
spin-off wordt veilig gesteld van de engi
neeringsactiviteiten, af te zonderen uit 
IHC -G usto, voor de produktie in N eder
land. (In dit verband w ordt verwezen naar
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de passage over W erfgroep I).
2. Bij de baggergroep zal een regerings- 
waamemer worden aangesteld (volgens 
de standaardregeling) en een evenredig 
aantal com rnissarissenplaatsen worden 
bezet. Het m anagem ent dient op het mo
ment van de deelnem ing ten genoege van 
de Staat te zijn.

Sociale aspecten
Voor de sociale gevolgen van de sluiting 
van IHC-Gusto wordt verwezen naar de 
sociale aspecten in het RSV-stuk. De om
vang van de nieuwe baggerholding zal zo
danig zijn dat ongeveer 150 arbeidsplaat
sen komen te vervallen. De verwachting is 
dat de betrokkenen voor het overgrote deel 
zonder problemen binnen de holding kun
nen worden herplaatst. Een en ander is de 
conslusie in het rapport van de gespreks
leider over w erfgroep III. Voor zover no
dig is de vastgestelde sociale paragraaf in 
het Beleidsplan Scheepsbouw  (hoofdstuk 
4) van toepassing.

VAN DER G IESSEN -DE NOORD  
(GN)

Inleiding
Enige tijd geleden is als gevolg van het 
werk van de zogenaam de com m issie II 
aan GN een financieringsarrangem ent 
aangeboden bestaande uit:
-  een Staatsdeelnem ing van 22% ad ƒ 6 
mln.;
- e e n  investeringslening van ƒ 100 mln. 
waarvan ƒ 25 mln. achtergesteld;
-  een «balansversterkende» achtergestel
de lening van ƒ 60 mln.
Tegelijkertijd werd toen aangekondigd dat 
bekeken zou worden in hoeverre het eigen 
vermogen verdergaand zou kunnen wor
den versterkt. Dit probleem  is nu acuut 
geworden. Enerzijds is GN vrijwel vol
strekt afhankelijk van een segment in 
de scheepsbouwm arkt, waarin de interna
tionale concurrentie het sterkste is, met 
alle gevolgen van dien voor de omvang 
van de verliezen. Anderzijds is de rente
last van genoemd arrangem ent te zwaar. 
Daardoor komt de continuïteit van de on
derneming in gevaar.

Overheidssteun
Aan GN zal de volgende financierings- 
hulp worden aangeboden w aardoor het ei
gen vermogen versterkt w ordt en de rente
lasten verminderd:
1 • speciale steun tot een bedrag van 20 
mln. Deze steun is vrij van rente. A fbeta
ling vindt alleen plaats indien -  gedurende 
een periode van 10 j a a r -  een van te voren 
te bepalen overw inst wordt behaald;

2. investeringssubsidies tot ƒ 30 mln. (in
clusief W IR). Deze komen in mindering 
op het investeringskrediet. Deze hulp is 
gevonden aan de uitvoering van een her
zien investeringsplan voor de nieuw- 
bouw w erf te Krimpen a/d IJssel, dat m eer 
de flexibiliteit waarborgt, die in de hui
dige markt noodzakelijk is. (Deze herzie
ning dient na behandeling in de Beleids
com m issie Scheepsbouw ook nog door 
Com missie II besproken te worden).
3. om zetting van de zogenaam de
b .a .g .l .’s (bijzondere achtergestelde le
ningen), verstrekt in het kader van de ver- 
liesparticipatieregeling scheepsbouw, in 
«b.a.g.1.-bewijzen», waaraan eveneens 
een w instrechtgekoppeld wordt, indiende 
balansratio’s van het Beleidsplan 
Scheepsbouw worden doorbroken.

Op deze wijze is de financiering van GN 
redelijkerwijs tot en m et 1981 verzekerd 
binnen aanvaardbare balansverhoudin
gen. Daarbij is rekening gehouden met 
zeer aanzienlijke verliezen in de in die 
periode opnieuw aan te trekken orders. In 
het oorspronkelijke arrangem ent is aan de 
deelnem ing van de Nationale Investe
ringsbank een com m issarissenplaats ge
koppeld. Tevens is de mogelijkheid tot het 
aanstellen van een regeringsw aam em er 
opengehouden. Van deze mogelijkheid 
zal gebruik worden gem aakt volgens de 
bekende standaardregeling. Uiteraard zal 
GN dienen mee te werken aan een snelle 
totstandkom ing van het herstructurerings
plan voor W erfgroep II in het kader van de 
Beleidscom m issie Scheepsbouw . Daarbij

zou een integratie van de beide nieuw- 
bouw w erven wel eens tot reële m ogelijk
heden kunnen blijken te behoren. Daar
door zou het mogelijk worden de noodza
kelijke investeringen bij GN binnen aan
vaardbare grenzen te houden en door een 
verm inderde «overhead» een zeer aan
zienlijke kostenbesparing te bereiken.

Sociale aspecten
D oor een integratie van beide nieuw- 
bouw w erven zou een beperkt aantal indi- 
recten overtollig w orden. Daarentegen 
zou de w erkgelegenheid voor de overige 
werknem ers, 1900 a 2000, redelijk veilig 
kunnen worden gesteld. V oor zover nodig 
is de vastgestelde sociale paragraaf van 
het Beleidsplan Scheepsbouw  (hoofdstuk 
4) van toepassing.

ADVIES B E L E IDS-CO M M ISSIE  
SCH EEPSBO U W  INZAKE W ERF- 
G RO EPERING  I

Vorige week ontving de K am er reeds het 
advies zelve; daarbij werd aangekondigd 
dat zeer binnenkort een regeringsstand
punt mocht worden verw acht. In het hier
navolgende zal in de eerste plaats w orden 
ingegaan op de argum entatie van vak- 
bondzijde (op zich overigens ook niet ge
lijkluidend) om het advies van de Beleids
com m issie Scheepsbouw  (BS) niet te 
steunen. Daarna komen de aanvullende 
punten van de BS op het herstructure
ringsplan van W erfgroep I aan de orde en 
ten slotte het standpunt van de Regering 
zelf.
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Alle in de BS vertegenw oordigde vakbon
den hebben de sociale paragraaf in het 
plan ten aanzien van Werkgroep I als on
voldoende bestem peld. Geconstateerd 
kan worden dat deze paragraaf zich geheel 
in het verlengde bevindt van hoofdstuk 4 
van het Beleidsplan Scheepsbouw . Inder
tijd is o v erd it hoofdstuk na zeer m oeizame 
onderhandelingen overeenstem m ing be
reikt door de drie betrokken partijen 
(werkgevers, werknem ers en overheid). 
Met nam e uit de brieven van de Industrie
bonden NVV en NKV krijgt men de in
druk dat deze indertijd bereikte overeen
stem m ing onvoldoende heeft m eegew o
gen in hun oordeel. In feite vorm t een punt 
als arbeidstijdverdeling geen onderdeel 
van hoofdstuk 4 van het Beleidsplan 
Scheepsbouw. Heel begrijpelijk daarente
gen is dat de sociale paragraaf voor Werf- 
groep I, die op som m ige punten hoofdstuk 
4 van het Beleidsplan nader concretiseert, 
ervaren wordt als onvoldoende concreet 
voor de w erknem ers, die het aangaat. Het 
is inderdaad een tragisch aspect van vrij
wel elke herstructurering in slecht lopende 
bedrijfstakken dat deze veel onzekerheid 
m eebrengt voor de betrokkenen. M aar 
ook is het onvermijdelijk dat zo ’n herstruc- 
tureringspoces zich in fasen m oet voltrek
ken. Eerst worden ' hoofdlijnen vastge
steld, daarna worden consequenties zicht
baar voor bedrijven en groepen w erkne
mers. Pas in de laatste fase zal een con
crete vertaling naar de individuele werk
nem ers kunnen plaatsvinden. De BS heeft 
zich dat ook heel goed gerealiseerd ge
tuige het feit dat zij niet heeft getracht alles 
in details te regelen (hetgeen een ver
geefse poging zou zijn gew eest), m aar een 
begeleidingsstructuur heeft opgezet om 
het herstructureringsproces sociaal zo 
verantw oord en menselijk als m ogelijk is 
te laten verlopen (Centrale Sociale Be
leidscom m issie en Sociale Begeleidings
com m issie per W erfgroep).
De BS heeft indertijd een tweetal funda
m entele uitgangspunten gekozen in haar 
Beleidsplan. In de eerste plaats werd de 
herstructurering van de N ederlandse 
Scheepsbouw  groepsgewijs aangepakt. 
Daarbij w erden de grote scheepsbouw  en 
de off-shore, en dus G usto, ingedeeld in 
W erfgroep I. Dit is door alle betrokkenen 
aanvaard. De overeenkom sten met de 
«bagger», die er inderdaad wel zijn, w er
den niet zo groot geacht om een andere 
indeling te overw egen. In d e  tweede plaats 
is vastgelegd dat de afslanking per groep 
zou geschieden door de slechtste eenheden 
te sluiten. Dit zeer rationele standpunt is, 
na enige discussie, door alle betrokkenen 
verkozen boven het alternatief, een glo

bale afslanking van alle werven. Betwist 
is ook niet dat G usto met Piet Sm it tot de 
slechts geoutilleerde werven in W erfgroep 
I behoort. U it dit alles resulteert dat de 
afslanking in W erfgroep I bereikt dient te 
worden door de sluiting van onder andere 
Gusto. Dit zou zelfs gelden indien de off
shore m arkt een florissanter beeld zou ver
tonen.
Het bekende Mc. K ingsey-rapport (een 
uitvloeisel uiteindelijk van het verzoek om 
mijn am btsvoorganger aan RSV, IHC en 
De Groot-Zwijndrecht om de m ogelijkhe
den tot sam enw erking op off-shore gebied 
te onderzoeken) constateert dat de voor
uitzichten voor de off-shore-industrie het 
onmogelijk maken één bouwplaats voor 
off-shore-projecten alleen in stand te hou
den en dat slechts dan van de kansen, die 
deze m arkt kan bieden voor drijvend off- 
shore-projecten, kan worden geprofi
teerd, als gebruik wordt gem aakt van een 
gecom bineerde bouw plaats voor scheeps
bouw en off-shore. D aarvoor is de w erf 
m et in potentie de m eeste flexibiliteit, 
VDSM , uitgekozen met een nevenfunctie 
voor de RDM . Nu wordt er de laatste tijd 
wel naar voren gebracht dat de off-shore 
zou aantrekken. Daarbij moeten de vol
gende kanttekeningen w orden gem aakt. 
Vele van deze uitlatingen hebben betrek
king op ontw ikkelingen, die pas op lan
gere termijn concrete opdrachten kunnen 
opleveren. D aarnaast gaat het om  een op
leving in de vraag naar zogenaam de 
«fixed structures». U itgerekend in deze 
laatste sector zijn niet de scheepswerven 
m aar constructiebedrijven de aangewezen 
producenten in Nederland. W at er nog wel 
aan opdrachten beschikbaar kom t op off
shore gebied, wordt veelal door direct c.q. 
indirect protectionistische m aatregelen 
geleid naar bouw plaatsen in het betrokken 
land. Ten slotte m oet opgem erkt worden 
dat de afgelopen twee jaren een aantal 
off-shore-projecten verloren zijn gegaan 
door nog grotere prijsverschillen dan in de 
grote scheepsbouw (tot 50% ). Deze voor
beelden zijn w elisw aar wellicht uitschie
ters m aar passen als zodanig wel in het 
algem ene beeld.
Het bovenstaande is echter geen reden de 
off-shore-m arkt te laten schieten. Neder
land heeft daarvoor te veel kennis op dit 
gebied, die gebruikt kan w orden voor spe
cialistische en hoogw aardige projecten. 
En mocht er een grotere opleving in de 
off-shore komen dan zich nu laat aanzien, 
dan m oet W erfgroep I klaar zijn daar een 
stuk van binnen te halen. RSV gaat ervan 
uit dat, zij het w isselend qua om vang, 
steeds een belangrijk deel van de capaci
teit in het W aterw eggebied kan worden

bezet m et off-shore opdrachten.
Hiermee komt een laatste punt aan de orde 
w aarover de vakbonden zich zorgen m a
ken; het behoud van de N ederlandse ken
nis op off-shore gebied. De BS deelt blij
kens haar brief overigens deze bezorgd
heid in zekere m ate. Voor zover het de 
praktische kennis betreft op het uitvoe
rende vlak is het zaak te trachten de betrok
ken w erknem ers van G usto, bij wie veel 
vakm anschap op dit gebied aanwezig is, 
in te  schakelen in het R SV -concem  bij de 
produktie van off-shore-projecten. Ook 
op het punt van de engineering moet de 
aanwezige kennis behouden blijven. 
D aarvoor bestaat echter geen zonder meer 
voor de hand liggende oplossing. Het 
M c.K insey-rapport ziet het m eest in een 
bundeling van de bij RSV en IHC aanwe
zige engineeringscapaciteit m aar sluit ook 
andere gezam enlijke benaderingen niet 
uit. G evreesd moet w orden dat deze in 
theorie meest aantrekkelijke oplossing 
niet haalbaar is. Dit is niet zozeer een 
kwestie van onwil bij de top van beide 
concerns, zoals wel naar voren gebracht 
w ordt, m aar meer van een klim aatverschil 
dat in de loop der jaren  gegroeid is en zich 
veel verder in de concerns uitstrekt dan 
alleen in de top. A angezien engineering 
voor een belangrijk deel gebonden is aan 
personen, m oet gevreesd worden dat bij 
sam envoeging van beide engineeringsca- 
paciteiten het resultaat contraproduktief 
zal zijn.

Het bovengenoem de klim aatverschil is 
mede (m aar niet uitsluitend) veroorzaakt 
door een verschil in filosofie op het punt 
van engineering. RSV gaat ervan uit dat er 
een voortdurende w isselw erking nodig is 
tussen engineering en produktie en dat 
deze alleen tot zijn recht kom t bij een vrij 
strakke binding tussen beide. O p deze 
wijze lijkt een m axim ale hoeveelheid werk 
voor Nederland verzekerd. D aar staat 
tegenover dat het voor derden, die een 
zuivere engineeringsopdracht w illen ge
ven m inder aantrekkelijk wordt van een 
dergelijke gebonden engineering gebruik 
te maken. IHC gaat ervan uit dat een engi- 
neeringsclub het beste los kan staan van 
bepaalde produktieplaatsen. Ook zonder 
deze band kan er wel degelijk sprake zijn 
van een w isselw erking, terwijl een poten
tiële opdrachtgever niet w ordt afgeschrikt 
door een «gepredeterm ineerde» bouw 
plaats. De IHC wijst op het succes van 
deze form ule in de praktijk bij haar buiten
landse dochter SBM . Spin-off voor de 
N ederlandse produktie is m inder goed 
gew aarborgd.
Vast lijkt wel te staan dat om een behoor
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lijk spin-off voor Nederland te verzeke
ren, het noodzakelijk is om aanzienlijk 
meer engineering te bedrijven dan strikt 
voor de beschikbare produktiecapaciteit 
nodig is. In die situatie lijkt de aangewe
zen oplossing beide in de praktijk te hand
haven. Daarbij past dan een gescheiden 
optrekken van de RSV- en IHC-capaciteit 
op dit gebied onder het motto van «het 
wedden op twee paarden». Ten einde er 
niet tussen in te vallen moeten dan wel 
bevredigende formules worden gevonden 
vooreen samenspel tussen IHC en RSV op 
dit punt. De gedachten gaan daarbij uit 
naar een neutrale deskundige die alle acti
viteiten van de uit Gusto overgebleven 
engineeringsclub volgt en bevordert, dat 
een behoorlijke spin-off kan worden be
reikt, zonder de klanten de deur uit te 
jagen, daarbij gebruikm akend van de ter 
beschikking staande faciliteiten van de 
Nederlandse overheid. Daarnaast zullen 
intentieverklaringen opgesteld dienen te 
worden wat betreft de uitgifte van licen
ties, projectgewijze sam enw erking en 
deelneming in nieuwe ontwikkelingen. 
Zodra een en ander in onderhandeling met 
IHC en RSV nader is uitgewerkt, ben ik 
gaarne bereid de Kam er nader in te lichten 
over de nadere vorm geving die gevonden 
is.

Met het bovenstaande zijn tevens de eerste 
twee aanvullende opm erkingen van BS in 
haar brief van 23 februari 1978 behandeld. 
De opmerking over de financiering van de 
investeringen kom t verderop nog aan de 
orde. Belangrijk is de opm erking van de 
BS dat het advies uitgaat van een reduktie

conform de 70% -variant van het Beleids
plan, Daarbij merkt de BS op: «W anneer 
de om standigheden een verdergaande ca
paciteitsreductie noodzakelijk maken - -  
hetgeen gevreesd moet worden -  zal op
nieuw een advies door de BS worden uit
gebracht». Deze vrees is ongetwijfeld 
aangewakkerd door de berichten dat twee 
grote Japanse (!) scheepsbouwconcem s 
besloten hebben hun scheepsbouwproduk- 
tie tot 30%  te verminderen. Hoe dit ook 
zij, het nadere advies, w aarvoor de BS 
bezig is een eerste aanloop te nem en, zal 
verdergaande ontwikkelingen in het 
RSV-concem  niet m eer kunnen stuiten, 
wellicht nog wel bijsturen. Zoals uit de 
passage met betrekking tot het RSV- 
concem  mag blijken, kan dit concern zich 
financieel niet langer permitteren twee 
grote scheepsbouw werven overeind te 
houden, ondanks de tegem oetkom ing van 
overheidszijde in de vorm van verliespar- 
ticipaties. In dit verband zij nog opge
merkt dat zowel bij NDSM als VDSM  de 
kosten bij de nieuwbouwprojecten tegen
vallen. Voor een verdere financiële uit
eenzetting wordt verwezen naar de betref
fende RSV-passage.
Op grond van de financiële consequenties 
voor het RSV -concem  en van het feit dat 
het verwachte herstel op de scheeps- 
bouwmarkt naar internationaal algemeen 
wordt verwacht, zich verder verschuift in 
de toekomst en dan nog met twijfelachtige 
uitkomsten wat betreft Nederland) heeft 
de Regering zich genoodzaakt gezien op 
een tweetal punten het advies van de BS 
niet naar de letter m aar naar de geest te 
interpreteren:

a. Op blz. 6 van bijlage 1A w ordt opge
merkt: «Indien mocht blijken dat geen 
verbetering op redelijke termijn optreedt 
in de m arktsituatie en /o fte  accepteren ver
liezen, zal het huidige uitgangspunt van de 
«noord-zuid» gedachte ter discussie w or
den gesteld en de noodzaak moeten w or
den overwogen om de grote scheepsbouw 
en off-shore in het W aterw eggebied te 
concentreren». Deze bijlage draagt de da
tum 13 juni 1977. De feiten hebben de 
discussie achterhaald. Dit zal met zich 
meebrengen dat, indien geen kostendek
kende orders kunnen worden verkregen, 
de N D SM -nieuwbouw  zal moeten worden 
beëindigd.
b. In haar brief zegt de BS dat de financie
ring van de investeringen onderw erp van 
overleg met de overheid dienen te zijn. 
Deze financiering -  voor zover niet be
trekking hebbend op de NDSM  -  is in de 
financiële injectie in het RSV -concem  
verwerkt. Daarbij is alleen een blokkering 
aangebracht w at VDSM  (en in diens ver
lengde RDM) betreft voor ongeveer een 
jaar. In die tijd zal duidelijkheid m oeten 
zijn geschapen over de reeds gesigna
leerde telkens w eer tegenvallende kosten. 
(Intussen kan het plan wel in detail w orden 
uitgewerkt ten einde vertraging in de uit
voering ervan te voorkom en).

O nder deze twee aanvullingen is de Rege
ring bereid het advies van de Beleids
com m issie Scheepsbouw  te accepteren als 
leidraad voor haar beleid ten aanzien van 
W erfgroep I.

De M inister van Ecom onische Zaken



Herstructureringsonderzoek scheepsbouw noord*

W erfgroep  5 anno 1977
W erfgroep 5 telt 24 ondernem ingen, alle gevestigd in de provin
cies G roningen en F riesland, w aarvan er tw ee zich niet met de 
eigenlijke scheepsbouw  bezighouden, m aar w erken als toeleve
ranciers daarvan . Sam en exploiteren zij 26 n ieuw bouw w erfeen- 
heden en 4 reparatiew erfeenheden. D at het zw aartepunt duidelijk 
bij de nieuw bouw  ligt, wordt nog eens onderstreept door de 
bested ing  van het aantal directe produktie-uren: in 1976 eiste de 
n ieuw bouw  daarvan ruim  90%  op . De beperkingen w aaraan de 
w erven op grond van hun vestigingsplaats zijn onderw orpen, zijn 
er de verklaring v o o rd a t zij zich volledig hebben toegelegd op de 
bouw van schepen voor de kleine handelsvaart en de binnenvaart 
met een m axim um  breedte van 12 tot 18 m.
B innen dit kader hebben de w erven, afgezien van de twee al 
genoem de toeleveringsbedrijven, zich nauwelijks verder gespe
cialiseerd . Zij bouw en voornam elijk droge-Iadingsvracht- 
schepen; slechts twee w erven hebben zich met een zeker succes 
toegelegd op de bouw  van andere typen schepen van een m eer 
com plexe aard. Deze 22 ondernem ingen leveren alle com plete 
schepen. N iettem in w ordt in de praktijk een belangrijk deel ervan 
-  c irca  50%  van de produktiew aarde -  uitbesteed, hetzij bij 
collega-scheepsbouw ers m et w ie op enigerlei w ijze w ordt sa
m engew erkt, hetzij bij gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. 
Voor hun opdrachten zijn de bedrijven in belangrijke m ate aan
gew ezen op de N ederlandse reders; van de in de ja ren  1972 t/m  
1977 opgeleverde schepen w erd 40%  voor binnenlandse reke
ning gebouw d. De overige w aren bijna allem aal voor N oorse, 
W estduitse, Deense en Engelse opdrachtgevers bestem d,
De bedrijven kunnen alle gerekend w orden to t de kleine en 
m iddelgrote werven (m et een personeelsbestand van ten hoogste 
circa 175 m an).
Zij droegen in de periode 1972-1977 ongeveer 300 schepen aan 
hun opdrachtgevers over. Van de 22 zelfstandige scheepsbouw - 
ondernem ingen w erken er 17 in een g ro ter geheel sam en, hetzij 
in het C onoship-, hetzij het N escos-verband.

Uitgangspunten
Blijkens het Beleidsplan van de B eleidscom m issie Scheepsbouw  
van januari 1977 zal w erfgroep 5 zodanig m oeten w orden geher
structureerd dat een bepaalde capaciteitsreductie tot stand wordt 
gebracht en wel zo , dat de produktie-eenheden in de scheeps- 
nieuw bouw  die goede toekom stm ogelijkheden hebben m et een 
zo hoog m ogelijke bezetting kunnen functioneren en dat een 
aantal van de m inder rendabele w orden gesloten. V ooralsnog is 
deze capaciteitsreductie bepaald op ±  20% , u itgedrukt in perso
neelsleden en gerekend op basis van de situatie per eind mei 
1975.
In het S tructuuronderzoek M iddelgrote en K leine W erven 1973, 
w aaronder ook w erfgroep 5 worclt begrepen, w orden een aantal 
w egen aangegeven w aarlangs een herstructurering  kan w orden 
bereikt. Daarbij w ordt een vooraanstaande plaats ingeruim d voor 
sam enw erking.

V oor vrijw illige bedrijfssluiting en sam enw erking is de m ede
w erking nodig van de individuele w erven die daarvoor het m eest 
in aanm erking kom en. D aarom  is nagegaan, o f  de bereidheid 
daartoe aanw ezig  is en zo ja ,  in w elke m ate en onder w elke 
voorw aarden. V oor w at eventuele sam enw erking betreft, hadden 
22 bedrijven een voorkeur voor de een o f  andere vorm  van

verbindende sam enw erking op onderdelen van de bedrijfsvoe
ring.
Op de vraag o f zij bereid zijn te fusioneren o f zich te laten 
overnem en, gaven 8 respectievelijk 10 bedrijven te kennen daar
voor weinig o f  helem aal niets voor te voelen. V ier bedrijven 
zouden, onder voorw aarden, genegen zijn tot sluiting over te 
gaan, m aar bij de andere 20 zou het op min o f  m eer ernstige 
w eerstanden stuiten.
V oorzover er scheepsreparatie-activiteiten w orden verricht, zijn 
die niet los te denken van de n ieuw bouw w erkzaam heden welke 
in die bedrijven plaatsvinden. Wij m enen dan ook , dat het nodig 
is deze w erkterreinen in het kader van de herstructurering  inte
graal te beschouw en en daarom  rekening te houden m et de 
conclusies en aanbevelingen die kunnen w orden ontleend aan het 
rapport dat de E T I’s van G roningen en Friesland dezer dagen 
zullen uitbrengen over de scheepsreparatie-activiteiten in de 
N oordelijke provincies.
Een van de doeleinden van de herstructurering is, zoals gezegd, 
de capaciteit van de n ieuw bouw w erven m et ±  20%  terug te 
brengen. Ten aanzien van de daaruit voortvloeiende verm inde
ring van het aantal arbeidsplaatsen, zal als uitgangspunt worden 
gehanteerd, dat de sociaal m eest kw etsbare w erknem ers daarbij 
zoveel m ogelijk zullen w orden ontzien.

M ogelijkheden ter vergroting van de concurrentiekracht
Om  de continuïteitskansen van de bedrijven van w erfgroep 5 te 
vergroten komen, behalve een tijdige en beheerste aanpassing 
van de capaciteit aan de teruglopende vraag als eerste m aar niet 
afdoende stap, verschillende herstructureringsm aatregelen  in 
aanm erking.
Zij zijn er alle op gericht de concurrentiekracht van de w erven te 
versterken om  op die wijze opgew assen te blijven o f w aar m oge
lijk een voorsprong te nem en op de buitenlandse scheepsbouw in- 
dustrie .

O ptim alisering van de bedrijfsom vang. H ierm ee w ordt gedoeld 
op een  zodanige indeling van de nagestreefde to tale produktieca- 
paciteit over w erfeenheden en toeleveringsbedrijven, dat in ie
dere produktie-eenheid  zo gunstig  m ogelijke kostenverhoudingen 
ontstaan.

Specialisa tie . Dit kan eveneens leiden to t gunstiger kostenver
houdingen. M aar zeker zo belangrijk is, dat op deze wijze een 
voorsprong op het punt van know -how  kan w orden opgebouw d 
die een belangrijke versterking van de concurrentiepositie m ee
brengt. Een nadeel is de grotere kw etsbaarheid van het gespecia
liseerde bedrijf. Specialisatie kan de vorm  hebben van produkt- 
en produktiespecialisatie.

Translocatie van produktie.capaciteit. De binnendijkse ligging 
van de w erven en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor de 
te bouw en scheepsgrootte vorm t een randvoorw aarde, die het de 
N oordelijke scheepsbouw industrie ónm ogelijk m aakt zich verder

* Sam envatting  naar aan leid ing  van het rapport 'H erstru c tu re rin g so n 
derzoek  S cheepsbouw  N o o rd '. ( I e  fase); u itgevoerd  door Van d e r Torn 
en  B uningh , O rganisatie  adv iseurs te U trecht, u itgebracht aan de d irec
ties der 24 d eelnem ende  w erven , de B esturen van N escos en C onoship  
en M r. B. W . B iesheuvel, g esp reksle ider van W erfgroep  5.



aan de schaalvergrotingstendenzen Ln de scheepvaart aan te pas
sen, waardoor zij een groeiend deel van haar markt dreigt te 
verliezen. Het lijkt ons, dat alternatieve oplossingen voor dit 
probleem zijn:
a. de vestiging van buitendijkse produktiecapaciteit
b. een eventuele vorm van sam enwerking met bedrijven uit werf- 
groep 4.

Interne versterking. Zoals uit het sterkte-zwakteonderzoek bleek, 
is er bij de ondernem ingen in meerdere of mindere mate sprake 
van bedrijfsinterne zwaktes (acquisitie, m anagem ent, outillage, 
sociaal klimaat). Het is uiteraard zaak dat deze zwaktes zoveel 
mogelijk worden weggewerkt en dat in ieder geval de cruciale 
aspecten van de bedrijfsvoering in personele en materiële zin 
optimaal zijn verzorgd.

Realisatie alternatieven
De hiervoor bedoelde beleidsmaatregelen kunnen langs verschil
lende wegen worden geëffectueerd. De bedrijven kunnen het 
geheel op eigen kracht doen, dus zonder een geïnstitutionali
seerde samenwerking met anderen aan te gaan o f op andere wijze 
steun van buitenaf in te roepen. Een andere weg is dat bedrijven 
zich in een m eer o f m inder om vattend samenwerkingsverband 
aaneensluiten om bepaalde activiteiten voor gezamenlijke reke
ning uit te voeren o f bepaalde taken o f werkgebieden onderling te 
verdelen.
Tenslotte is het denkbaar, dat bedrijven fusioneren of door over
name samensm eltingen tot stand brengen. Het is een alternatief 
dat in het verlengde ligt van het voorgaande m aar daarvan ver
schilt door de financiële eenheid en de centrale, alles om vatten
de, besluitvorming, ln beginsel staan alle drie de wegen open, 
maar in de praktijk blijken er grenzen te liggen. Rekening hou
dend met de bedrijfsom vang, de aanwezige know-how en de 
interne zwaktes moet de bedrijven sterk worden afgeraden op 
eigen kracht tot produktspecialisatie -  het zich toeleggen op de 
bouw van schepen waarvan de constructie een bijzondere know
how vergt -  over te gaan vooral om dat dit een zeer grote kw ets
baarheid voor vervoerstechnische, conjuncturele, handelspoli
tieke en technologische ontwikkelingen meebrengt. Alleen grote 
ondernemingen en sam enwerkingsverbanden zijn in staat de 
noodzakelijke organisatorische en technologische voorzieningen 
te treffen en kunnen door hun financiële draagvlak o f  belangen- 
spreiding de inherente risico’s aanvaarden Gegeven de bereid
heid bij de bedrijven om overgenomen te worden o f een fusie aan 
te gaan en aan de andere kant de taxatie van de aansluitmogelijk
heden, dringt zich de conclusie op dat produktspecialisatie ver
moedelijk alleen m aar in samenwerkingsverbanden kan worden 
verwezenlijkt.
Produktiespecialisatie kan van twee kanten uit worden bekeken. 
Tegenover het gespecialiseerde bedrijf dat in-besteedt, staat de 
casco-bouwende w erf die uit-besteedt. Hoewel uitbesteding van 
de voorbewerking, dekhuizenfabricage en m otorinbouw over het 
algemeen voor de w erven aanbevelenswaardig is, wil dat niet 
zeggen dat een bedrijf er verstandig aan doet zich op eigen kracht 
op een van die specialisaties te werpen. Z o ’n specialisatie is 
alleen verantwoord, w anneer de redelijke zekerheid van een 
voldoende bezettingsgraad bestaat. Dat kan alleen binnen een 
groter verband.
Het optimaliseren van de bedrijfsomvang kan evenm in overgela
ten worden aan de individuele, zelfstandige bedrijven, die zo ver 
nog niet zijn. Zij missen daarvoor de vereiste sterktes, zoals zij in 
het verleden hebben bewezen. Het uitbouwen van werven tot 
optimale grootte kan alleen door sam enwerking gebeuren.

Interne versterking is veel makkelijker aan te brengen in de grote 
organisatie dan in het kleinere zelfstandige bedrijf, w aar al gauw 
disproportionaliteiten ontstaan. Anders gezegd, het grote sa
m enwerkingsverband en de grote (gefusioneerde) ondernem ing 
kunnen, terwille van een optim ale bedrijfsvoering, beschikken 
over specialisten en gespecialiseerde outillage die het kleinere 
bedrijf zich op bedrijfseconom ische gronden niet kan veroorlo
ven.

Sam enwerking op ondernem ingsniveau
Op grond van overw egingen, beoordelingen en conclusies zien 
wij in de toekom stige constellatie van de Noordelijke scheeps- 
bouwindustrie eigenlijk geen van de thans bestaande bedrijven 
in volledige autonom ie voortbestaan. (Hetgeen niet wegneemt 
dat er wellicht bedrijven zijn die toch zullen besluiten op eigen 
kracht verder te gaan). Wij achten het echter niet uitgesloten, dat 
er door fusie o f  overnam e com binaties tot stand te brengen zijn, 
waardoor de levenskansen als zelfstandige eenheid hoger m oeten 
worden geschat.

Sam enwerking op groepsniveau
De beste weg om het voortbestaan van deze industrietak redelij
kerwijs gesproken te verzekeren, is evenwel om de bestaande 
bedrijven te verenigen in twee sam enw erkingsverbanden die elk 
op een andere formule stoelen, m aar beide ten doel hebben de 
gewenste specialisatie, optim alisering van de bedrijfsom vang en 
interne versterking mogelijk te maken.
A. De eerste formule behelst een verbindende sam enwerking m et 
onderm eer een concreet financieel karakter«/? deelgebieden van 
de bedrijfsvoering, met name een gezam enlijke en gecentrali
seerde marketing en acquisitie en de daarop direct aansluitende 
taken. Voor het overige behouden de deelnem ers hun volledige 
autonom ie, met dien verstande dat zij later natuurlijk tot uitbrei
ding van gem eenschappelijke activiteiten en het aanknopen van 
andere financiële banden kunnen besluiten. Dit sam enw erkings
verband is bedoeld voor die werven die uit hoofde van hun 
sterktes en zwaktes tot de (potentieel) sterkere in de branche 
gerekend kunnen worden en door hun om vang als bouw ers van 
com plete schepen kunnen worden beschouwd.
B. De tweede bedoelde sam enwerkingsvorm  is gericht op het 
totale ondernem ingsgebeuren en houdt een volledige onder
schikking in van het individuele bedrijf aan het sam enw erkings
verband. Dit wordt gezien in een holding-structuur. In deze 
holding zal alle strategische en een deel van de operationele 
besluitvorm ing zijn geconcentreerd. De deelnem ende bedrijven 
zullen op zich, o f in com binatie, de werkm aatschappijen vorm en 
en zoveel mogelijk hun identiteit behouden. In dit sam enw er
kingsverband zien wij de kleinere en m inder sterke bedrijven 
ondergebracht.

Sam enwerking op branche-niveau
Voorts zijn er nog activiteiten die de mogelijkheden of de belan
gen van beide sam enw erkingsverbanden en eventuele zelfstan
dige ondernem ingen te boven gaan en aan de gezam enlijke 
scheepsbouwindustrie ten goede komen. Zo menen wij dat het 
aanbeveling verdient de voorbewerking voorde gehele bedrijfstak 
in één bedrijf te centraliseren en dat het ook het beste is een 
buitendijkse bouwplaats voor gezam enlijke rekening en risico op 
te zetten.

Consequenties
Het verwezenlijken van een nieuwe structuur, welke deels door 
beperking van de bestaande capaciteit to t stand zal moeten wor
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den gebracht en deels door het creëren van gunstige voorwaarden 
w aaronder de resterende bedrijven verder kunnen opereren, zal 
een aantal consequenties van zowel sociale als financiële aard 
hebben.
In totaal zal het w erknem ersbestand van werfgroep 5 -  naar de 
stand van 1 januari 1978 -  met ±  225 personen dienen te worden 
ingekrom pen, een en ander overeenkom stig de richtlijnen welke 
zijn gegeven in het Beleidsplan 1977.
De daaraan inherente afvloeiingen zullen zo evenw ichtig m oge
lijk overeen  aantal regionale kernen worden verdeeld. Als kernen

kunnen w orden beschouwd:
-  het W esten van Friesland (exclusief Lem mer)
-  het M idden/O osten van Friesland
-  het W inschoterdiep van H oogezand/G roningen
-  regio Delfzijl

O m trent de kosten, verbonden aan een herstructurering, te weten 
die van afvloeiing, kapitaalsvernietiging, eventuele uitkooprege- 
lingen en investeringen ter interne versterking van de overgeble
ven bedrijven, is nog geen concreet beeld te geven.

Scheepsbouw in moeilijkheden in 1879

Er is niets nieuws onder de z o n ! Dat zou men wel zeggen , als men 
de brief leest, die een aantal scheepsbouwers en reders in 1879 
aan Koning W illem III schreven naar aanleiding van de moeilijke 
situatie, waarin hun bedrijven zich toen bevonden. Het taalge
bruik en de stijl zijn ouderw ets, m aar het probleem  d o e t -  zij het in 
gewijzigde vorm -  aktueel aan. O ordeelt u zelf maar.

Aan Z. M. den Koning.

Sire!

'De ondergeteekenden , allen scheepsbouwm eesters en ook mee- 
rendeels reeders voorde  G roote Vaart, allen gevestigd  in N eder
land, nemen de vrijheid zich tot Uwe M ajesteit te wenden, naar  
aanleiding van den kwijnenden toestand en voortdurenden achte
ruitgang van hun bedrijf.
De redenen van dien achteruitgang zijn, volgens het gevoelen van 
ondergeteekenden, niet ver te zoeken.
De spoedige overgang van eene groote, doch even streng om 
schreven bescherm ing, tot eenen toestand, waarbij Reederijen en 
aanverw ante vakken veel m eer dan elders aan eigen krachten  
werden overgelaten, is toch hiervan de voornaamste, zoo niet de 
eenige oorzaak gew eest.
Om dit nader aan te toonen veroorloven zich ondergeteekenden  
naar de volgende feiten  te verwijzen.
O nder de genoem de groote bescherming, en nog m eer door de  
daaraan verbonden voorschriften, konden Scheepsbouw en 
Reederij zich niet anders dan eenzijdig, dus onvoldoende, on t
wikkelen.
Toen men door veranderde tijdsom standigheden in het B uiten
land reeds lang begonnen was schepen van grooter afm eting en  
stoom schepen voor de G roote Vaart te bouwen, hielden Reeders  
en Scheepsbouw m eesters in ons land zich, m et som s overdreven  
ijver, alléén bezig door de betrekkelijk kleine houten zeilschepen  
te bouwen en u it te rusten, zooals die waren voorgeschreven in de 
bepalingen op den overvoer van G ouvernem entsproducten, voor 
de daaraan verbonden hooge vracht cijfers.
A andrang tot het verkrijgen van die inrichtingen, o f  he t beproe
ven van m aatregelen ter verbetering en bezuiniging, die bij eene 
vrije, zij het ook onderlinge, m ededing onm isbaar zijn, bestonder  
niet, o f  hoogstens in zeer beperkte mate.
O nze 'beurtvaart' op Ned. Indië, hoe w instgevend ook in dien  
tijd, wa.s voor onze R eeders en Scheepsbouw m eesters en voor hen 
die bij deze vakken betrokken zijn. een te kort begrensd arbeids
veld, dan d a t zij eene goede leerschool was voor de algemeene  
wereldvaart, en deed dan ook het bepaald vooruitzicht, eene

winstgevende vracht te zullen worden toebedeeld, somtijds vele 
Reeders de voorkeur geven , op hunne beurt te ’ wachten  ’, dan op 
avontuur zich aan de kansen eener reis op vreemde vaarwaters te 
wagen.
Over den toestand onz.er bijna onbruikbare zeehavens en onbe
vaarbare waterwegen, over het somtijds volslagen gem is aan 
inrichtingen en hulpm iddelen ten dienste en gem ak van den 
handel en de scheepvaart, werd weinig gedacht o f  geklaagd. 
De G roothandel, wel te onderscheiden van de koloniale produc
ten die het G ouvernem ent op onze m arkten aanvoerde, konde 
zich onder zulke om standigheden evenm in krachtig ontw ikkelen. 
H et was dan ook n ie t te verwonderen dat Handel, Reederij en 
Scheepsbouw  zich in eenen zeer ongunstigen toestand moesten  
bevinden, toen alle bescherming in een betrekkelijk kort tijdsver
loop werd opgeheven, en het was alleen ten koste van groote 
opofferingen, dat zij zich uit hunnen achterlijken stand konden  
opwerken.
Van particuliere zijde is daartoe reeds veel gedaan; een groot 
aantal kleinere schepen zijn m et beduidend verlies opgeruim d, en 
door vele Reeders werden buitenlands gebouw de zeil- en stoom 
schepen aangekocht, die zoow el door grooter charter o f  laad
vermogen, a ls door voordeeliger inrichtingen, voor de veran
derde voorwaarden van bevrachting gunstiger waren dan hel 
rneerendeel der toen bestaande Nederlandsche vloot.
D oor de ondervinding, daarbij opgedaan, zijn reeders en 
scheepsbouwm eesters tot de ervaring gekom en, dat de schepen in 
Nederland gebouwd, zoo in hunne sam enstelling en soort van 
m aterialen, als in de eischen ter goede zeevaart, bij die uit den 
vreemde op voorkeur m ogen aanspraak maken, terwijl de kosten  
van aanbouw bij gelijke eischen niet hooger zijn; wat echter de 
stoom schepen betreft, zoo blijft de beduidend langere duur van 
aanbouw, en zulks om redenen van zeer ongelijkmatige en wei
nige vraag, een som s onoverkomelijk bezwaar. Ook in de kosten  
van beheer en uitrusting der schepen hebben de Nederlandsche  
reeders zich op zoodanige verbeteringen en bezuinigingen toege
legd, dat op indirect voordeel beschouwd, zij deswegen bij de 
vreemden niet achterstaan.
Vrijelijk durven ondergeteekenden dan ook beweren, dat zoowel 
in Scheepsbouw  als in Reederij wij in Nederland, ’m its onder 
gelijke om standigheden ', m et het B uitenland kunnen wedijveren. 
O nder gelijke om standigheden, zeggen ondergeteekenden; doch  
deze zijn vooralsnog zeer ongelijk.

Tot zover de brief die wij m ochten overnem en uit 'C on tact' het 
bedrijfsblad van de M ach. Fabriek en Scheepsw erf van P. Sm it jr . 
BV (red.).
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De blik verruimen

'Schoenmaker, b lijf hij je  leest' is een gezegde, dat van oudsher 
zijn waarde heeft bewezen. Op het eerste gezicht lijkt wat aan 
boord van twee Shell-tankers is gebeurd, in schrille tegenstelling  
ermee. Zeven werktuigkundigen en zeven stuurlieden voeren zes 
maanden lang op de 'O ndina’ en  ’ Viana’, niet in hun eigen rang, 
maar als 'student' in het vak van de ander.
Werktuigkundigen studeerden dus voor het stuurmansdiploma en 
stuurlieden werden opgeleid voor het diplom a van scheepswerk- 
tuigkundige. G aat bovengenoemd spreekwoord dan niet meer 
op bij de vloot van Shell Tankers in Rotterdam? Jazeker, alleen  
wil men in het kader van het 'P roject met de Lange Adem ' bij een 
aantal scheepsofficieren de blik verruimen.

Bij de Nederlandse overheid, onder andere bij deonderwijsautori- 
teiten, en ook bij de w erknem ersorganisaties, volgt men met 
belangstelling wat op de Nederlandse vloot van de Koninklij
ke/Shell plaatsvindt. Een proef, aanvankelijk op de twee ge
noemde schepen en thans op vier tankers, om na te gaan of de 
sedert de komst van de eerste stoomschepen heersende traditie 
van een afzonderlijke nautische d iensten  een afzonderlijke w erk
tuigkundige dienst niet kan worden doorbroken. Het gaat niet 
terwille van het veranderen’ , m aar om de Nederlandse koop
vaardij een nieuwe kans te geven. Men behoeft er slechts de krant 
op na te lezen om te constateren, dat het de Nederlandse koop
vaardij sedert een aantal jaren niet ’voor de wind is gegaan. 
Vergeleken met vele andere maritiem e naties verkeren we in een 
ongunstige positie.

Die proef op vier tankers is er een van lange duur. Niet voor niets 
heeft men aan het project de betiteling 'lange adem ’ toegevoegd. 
Het kan zich over vele jaren uitstrekken, omdat men -  al zoe
kende -  wil komen tot een gewijzigde werkmethode.
Door de op de schepen steeds verder doorgevoerde autom atise
ring moet het mogelijk zijn tot een kleinere bem anningsschaal te 
komen. Wel zal daarbij als eis gelden, dat allen een gedegen 
vooropleiding hebben gehad, wat met zich mee zou brengen, dat 
ook de traditie van varen met buitenlandse scheepsgezellen wordt 
doorbroken en men in de toekom st uitsluitend Nederlanders aan 
boord zou aantreffen. Natuurlijk blijft de veiligheid  voorop staan. 
Strikt wordt ook de hand gehouden aan alle voorschriften, zowel 
aan nationale als internationale, ook voor zover die betrekking 
hebben op het aantal opvarenden. Op vrijwel alle tankers wordt 
nu zelfs met m eer m ensen gevaren dan voorgeschreven is. 
Immers, het gaat niet alleen om het aantal opvarenden, nodig om 
het wachtenstelsel -  op brug en in m achinekam er -  van vier uur 
op’ en acht uur ’a f’ te vervullen, er is ook veel onderhoud aan 

boord te verrichten, er moeten voldoende mensen zijn om te 
kunnen laden, lossen, meren en ontmeren. Om over de civiele 
dienst nog niet eens te spreken.

Automatisering
De technische ontw ikkeling heeft niet stil gestaan. Bij de werk
tuigkundige dienst werd meer en m eer geautom atiseerd, zodat 
men op som m ige schepen nu vaart met ’onbem ande’ m achine
kamers. N iet dat daarm ee de officieren van de werktuigkundige 
dienst overbodig zijn geworden. M aar continu -  dag en nacht 
d o o r-  wachtlopen door een gediplom eerd officier, met assistent, 
is in de m achinekam er niet altijd m eer nodig. Daarentegen is de

door Wim Wouters

(Juk op tankschepen worth de automatisering sieeds verder doorgevoerd. 
Dit is de controlekamer van de 'F elan ia '. (foto's Wint Wouters)

installatie wel gecom pliceerder geworden; elektronica en meet- 
en regeltechniek, bijvoorbeeld, vinden uitgebreid toepassing. 
M eer en meer moet daarom van de staf hooggespecialiseerde 
kennis worden vereist.
Hetzelfde geldt in zekere zin voor de stuurlieden. De zeeën zijn 
onveranderd gebleven, m aar het scheepsverkeer -  en de snelheid 
van de schepen -  is dusdanig toegenom en, dat de 'm an op de 
brug ' nu gesteund wordt door uiterst verfijnde en gecom pliceerde 
radar- en andere apparatuur.
Deze waarschuwt hem voor alle dreigende gevaren o f moeilijke 
situaties. De stuurman had vroeger voor meren en ontm eren, 
alsm ede voor laden en lossen, talloze assistenten tot zijn beschik
king. Dat moest ook wel, want op het ju iste mom ent dienden 
trossen te kunnen worden uitgevierd, afsluiters op het dek 
geopend of gesloten, drukken in leidingen gecontroleerd, tanks 
gepeild, enz.
Dank zij de voortschrijdende techniek is het vele ’h and’ werk ook 
op dit terrein teruggebracht. W inches die de trossen autom atisch 
op de ju iste spanning houden, controlekam ers waarin door be
diening van knoppen, hydraulisch op afstand afsluiters worden 
bediend, signalen die de stuurm an waarschuwen w anneer de druk 
te hoog w ordt, het peil in de tanks te laag, enz. Met andere 
woorden; vanuit één en dezelfde ruimte kan het gehele arbeidster
rein worden bewaakt. Echter, het wachtenstelsel op de brug gaat 
onherroepelijk door. Hoe verfijnd de apparatuur ook is, hier blijft 
het menselijk w aarnem ingsvennogen altijd vereist, als extra fac
tor om de veiligheid ter zee te waarborgen.

M inder opvarenden
Is door toepassing van moderne technieken bem anningsreductie 
dus m ogelijk, de veel gecom pliceerder geworden apparatuur 
vraagt om m eer kennis op verschillende gebieden.
Daarentegen dus minder ’w achtlopers’ , hetgeen vooral in de 
lagere rangen gevolgen zal hebben. Het mogelijk maken voorde 
opvarenden om zich na verloop van tijd te specialiseren, vereist 
echter wel degelijk, dat steeds w eer jonge officieren voor de 
hogere rangen worden aangetrokken. W elnu, waarom dan niet 
officieren die een zodanige opleiding hebben gekregen op de
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Een stuurman in de machinekamer. De traditionele scheiding wordt 
doorbroken.

zeevaartscholen , dat ze zowel in de nautische als in de w erktuig
kundige dienst kunnen w orden tew erkgesteld?

Hebben zij aan boord  de basisrangen eenm aal doorlopen en 
praktijkervaring opgebouw d, dan kunnen zij hun definitieve 
keuze maken: ó f stuurm an ó f  w erktuigkundige. O p de hogere 
zeevaartscholen vinden zij w eer aansluting en kunnen zij hun 
studie voltooien in de richting w aarnaar hun kennis en voorkeur 
uitgaan.
Z over zijn wij nog niet bij het zeevaartonderw ijs in N ederland. Er 
is geen gecom bineerde basisopleiding. Shell Tankers w ilde, om  
na te gaan o f dit systeem  in de praktijk vo ldoet, daar de eerste 
stoot toe geven; zulks m et m edew erking van de autoriteiten. 
A spirant-stuurlieden en -w erktuigkundigen, die voor rekening 
van de N ederlandse Shellrederij op de zeevaartscholen hadden 
gestudeerd , w erden (alvorens te w orden tew erkgesteld) op vrij
w illige basis nogm aals naar school gestuurd om  beide d ip lom a 's  
in hun bezit te krijgen. De naam ’p lu s’-d ip lom a (dus het extra- 
diplom a van de andere dienst) w as hierm ede geboren. Nog deze 
zom er komen de eerste aldus opgeleide T eerlingen’ -  de begin- 
rang -  ter beschikking. Zij zullen aan boord verder w orden 
opgeleid zowel in de nautische als de w erktuigkundige dienst. 
M aar w ilde m en zekerheid  hebben o f  de p roef op de v ier m oderne 
tankers de ju is te  w eg aangeeft, dan m oesten ook  een aantal 
ervaren en reeds volledig  gediplom eerde stuurlieden en w erk
tu igkundigen een ’p lu s’-diplom a hebben. Een diplom a dat m eer

bevoegdheid geeft dan dat van degenen die net van school ko
men. D aarvoor w as geen bestaande opleiding op een Hogere 
Zeevaartschool. Dan m aar ze lf doen was het devies. Er werden 
derhalve een aantal ervaren stuurlieden en w erktuigkundigen 
aangezocht zich beschikbaar te stellen. De reactie was zo posi
tief, dat een selectie m oest w orden toegepast. M aar het resultaat 
was w el, dat in juni vorig ja a r  op twee schepen (de ’O nd ina’ en 
’ V iana’) zeven w erktuigkundigen en zeven stuurlieden aan boord 
m onsterden, ex tra , dus boven de norm ale bezetting. O nder le i
ding van een reeds op zijn gebied ervaren ’m entor’ kregen zij tot 
taak zich voor te bereiden op  een speciaal te form eren opleiding 
op de H ogere Z eevaartschool in R otterdam  en die in V lissingen.

Uniek
Stuurlieden die voor w erktuigkundige studeren en w erktuigkun
digen die zich op he t stuurm ansdiplom a voorbereiden en boven
dien die studie aan boord verrichten, dat is een unieke situatie in 
de scheepvaartw ereld. H et betekent een poging de traditionele 
scheiding te doorbreken en aldus te kom en tot een ’all-round’- 
officier, d ie  in beide diensten kan w orden ingezet. M et nadrukke
lijke verm elding, dat zij wel degelijk in hun eigen richting  zullen 
blijven dienst doen, ook op de proefschepen. A lleen, ju is t door
dat zij na verloop van tijd het ’p lus’-diplom a in hun bezit hebben, 
zullen zij, w anneer de om standigheden erom  vragen, ook kunnen 
bijspringen in de andere dienst. W ant wel degelijk kan het bij
voorbeeld voorkom en, dat er door een storing in de voortstu- 
w ingsinstallatie, m eer w erktuigkundigen nodig zijn dan op de 
proefschepen waren.
Anderzijds zal op  een lange reis, w anneer als gevolg van de 
’onbem ande’ m achinekam er de w erktuigkundigen ’s nachts en 
tijdens de w eekeinden vrij van w acht hebben, op de brug nog 
voortdurend w acht m oeten w orden gelopen. Veel havens achter
een aandoen, brengt ju is t voor de nautische dienst veel w erk met 
zich. W erktuigkundigen met ’p lu s’-diplom a kunnen dan worden 
ingezet, om  ook de vaste stuurlieden eens a f  te lossen. H et gaat 
echter niet a lleen  om  een  storing in de installatie , om  w achtlopen 
o f om  laden en lossen. Ook door andere oorzaken kunnen zich in 
een van beide diensten extra belastingen voordoen, w aarvoor het 
aantal beschikbare officieren in de bew uste dienst niet toereikend 
is. O ok dan kunnen de bezitters van het ’p lu s’-d ip lom a daar 
w orden ingezet, w aar hulp op dat m om ent het m eest nodig is.

Studie aan boord
De studie aan boord is bijzonder grondig. De m edew erking van 
de scheepvaartautoriteiten  en de w erknem ersorganisaties was 
ervoor nodig , w ant de gehele opzet wijkt a f  van hetgeen wettelijk 
in N ederland is geregeld . Die m edew erking w erd verkregen en 
tw eem aal zeven officieren bogen zich een half ja a r  over de 
boeken. N iet alleen kregen zij u itgebreide theorielessen van hun 
m entor in een aan boord  ingericht leslokaal, zij liepen ook w ach
ten m ee en w erden bij allerlei onderhouds- en andere w erkzaam 
heden betrokken.
Een dergelijke studie m oest w orden voltooid gedurende een half 
jaar aan boord , gevolgd door drie tot zes m aanden les op de 
H ogere Z eevaartschool. T ijdens de vaart een geduchte hoeveel
heid w erk, w aardoor de ’studenten’ per dag zeker tien  uur aan 
hun taak zaten. Die h ield, bijvoorbeeld voor de stuurlieden die 
zich voor het dip lom a van w erktuigkundige bekw aam den, niet 
alleen in de theorie van dat vak, m aar ook het m aken van tekenin
gen van allerhande installaties, het opstellen  van berekeningen 
van tu rb ines, het berekenen van brandstofverbruik , stoom pro- 
duktie en rendem ent van ketels, enzovoorts, enzovoorts. 
B ovendien liepen zij dus m ee bij de w achten in de m achinekam er
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Ook aan de tekentafel kennismaken mei de problemen van de ander

en com pleteerden zij het takenboek waarm ede iedere koopvaar- 
dijofficier wordt geconfronteerd.
Die kennis wordt thans in Rotterdam en Vlissingen verder uitge
diept. Stuurlieden leren er ook lassen en draaien, w erktuigkundi
gen bedienen de radar en buigen zich over onderwerpen als 
stabiliteitsleer, astronom ische navigatie. Zij leren hoe een zons- 
bestek te m aken, hoe schepen te beladen, dit in vervolg op het

reeds aan boord behandelde. Een situatie w aarover hun co llega 's 
op zee zich aanvankelijk verbaasden. Die verbazing heeft gelei
delijk plaats moeten m aken voor bewondering. Er is een doorzet
tingsverm ogen voor nodig een studie in een andere richting dan 
waarvoor men heeft gekozen, te volbrengen.
Nog zijn zij er niet als zij over enkele m aanden van school kom en. 
W ant de verw erving van een diplom a in een van beide richtingen 
vereist ook het vervullen van vaartijd in de wettelijk voorgeschre
ven rang. Pas w anneer aan alle eisen is voldaan, kan hun het 
'p lu s’-diplom a worden uitgereikt. Dan zal ook voor het eerst in 
de geschiedenis van de scheepvaart op de proefschepen van Shell 
Tankers een veertiental ervaren officieren dienst kunnen doen die 
in het bezit zijn van zowel de vaarbevoegdheid w erktuigkundige 
als die van stuurman.

De blik verruim d
De ’cursisten’ geven onom wonden toe, dat ze zich pas nu goed 
realiseren welke problem en er bestonden voor hun co llega’s van 
de andere dienst. Evenzeer is een einde gekom en aan de onder
schatting die m en, o f  men nu aan de wal een functie vervult o f  aan 
boord van een schip, over het algem een heeft van het werk van 
een ander. Een aspect dat wel degelijk van belang is, wil men in 
de toekom st de sam enw erking tussen de tw ee onderscheiden 
diensten intensiveren.
Geenszins ligt het in de bedoeling officieren te kweken die de 
volledige serie d ip lom a’s vereist voor de vaart ter zee, dus in 
beide richtingen, in hun bezit krijgen. H et gaat er slechts om  dat 
elke werktuigkundige in de toekom st weet wat zijn collega op de 
brug doet en om gekeerd. Dat hij ook in geval van nood kan 
bijspringen, onder leiding van een officier die in de bewuste taak 
is gespecialiseerd. Aldus kunnen overbelastingen in een van 
beide diensten gezam enlijk worden opgevangen.
Pas als de ’leerling-officieren’ en de ervaren officieren, met hun 
’p lus’-diplom a, over enkele maanden aan boord van de proef
schepen gaan dienst doen, zal blijken in hoeverre het nieuwe 
systeem voldoet. Het kan dan wellicht een aanwijzing geven in 
welke richting men het in de toekom st moet zoeken, om  de 
N ederlandse koopvaardij een nieuwe kans te bieden. W aarbij al 
zeker is, dat de plus-diplom a-houders in ieder geval hun blik 
aanzienlijk hebben verruimd.
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SSACV OIL SKIMMER

by: T. K. S. Murthy PhD MSc MA DICCEng MRAeS MRINA*

T he general characteristics o f  the Sem i-Subm erged A ir Cushion  
Vehicle (SSAC V) (British Patent No. 14750X4) are outlined in a 
previous article. (Schip en W erf, no. 14, July X, 1977p. 451-434) 
A particu lar com m ercial application o f  this concept, nam ely, in 
pollution control, will now  be described.

Pollution C ontrol- Nature o f  the Problem
There is an urgent need for the developm ent o f equipm ent for the 
rapid recovery o f crude oil accidentally poured o verthe  surface o f  
the sea in large quantities, such as the oil spilled from a dam aged 
tanker or that due to the blow -out o f an oil well in offshore oil 
fields. An exam ple o f the latter is the near d isaster to the Bravo 
platorm  in the Ekofisk oil fields, which occurred in April 1977, 
when apparently som e 20 ,000  tonnes o f crude oil escaped into the 
sea, form ing an oil slick som e 45 miles long and 25 miles wide. It 
appears that only a small proportion o f  this o f  the order o f about 
750 tonnes, was recovered by oil skim m ing appliances of various 
kinds now in production. M ost o f  these skim m ers appear to rely 
on the natural property o f  adhesion o f  the viscous oil to  m etallic 
or felt surfaces, although one or two types utilise a hydraulic 
pum p for the recovery o f the oil. In all cases, the skim m ing 
process is necessarily very slow.
The oil spilled on the sea surface usually form s an extensive slick 
on the w ater, which can an usually does spread quickly outw ard 
from the scene o f  disaster, causing considerable pollution o f  the 
sea with its attendant hazard to marine life and to hum an envi
ronm ent along the coastline. It is im portant therefore that the 
layer o f  oi I on the w ater should be collected without delay before 
it can spread to unw ieldy proportions and travel to other regions. 
The thickness o f  the layer o f  light crude oil freshly poured on the 
sea surface may only be I o r 2 m m , although after spreading for a 
long tim e over a large region, a heavy em ulsion o f  extrem e 
viscosity may eventually result. It has to be accepted that a large 
am ount o f  w ater will also be picked up when skim m ing a thin 
layer o f oil, and if the skim m ing is to be suitably refined in order 
to ensure that only oil is picked up, the process will inevitably be 
slow . How ever, if the em phasis is on rem oving the layer o f oil as 
soon as the spill takes place before the oil slick can spread, it is a 
practical proposition to skim  the'oil layer at high speed, although 
a great deal o f w ater m ay also be picked up in the process, leaving 
the actual oil separation to be carried out at a  later stage, as the 
next phase in the oil recovery process.
This requires the developm ent o f  a new type o f  m arine vehicle, 
which can hasten from base to the scene o f  the d isaster and skim 
the oil continuously along its track, while travelling at a m oderate 
to high speed over the oil slick.

O il Skim m ing in Deep W ater
Figure I is a diagram m atic perspective view o f  the SSACV Oil 
Skim m er, which is a specially adapted Sem i-Subm erged Air 
Cushion Vehicle (SSA C V ). This vehicle can hasten from  its base 
on the coast to the oil slick at a high speed, w hich could be much 
higher than that o f  conventional displacem ent vessels. This type 
o f vehicle has also the interesting capability o f pum ping the 
o il/w ater m ixture in the upper layers o f  the sea surface to  the deck 
level by a direct use o f  the a ircush ion  system , which is an integral 
part o f the vehicle , in tw o different form s, nam ely, pressure 
skim m ing and suction skim m ing.

Pressure Skim m ing
The proposed procedure lor pressure skim m ing at high speed w ill 
be for the SSACV' to approach the oil slick in its normal sem i
subm erged configuration. A suitable am ount o f  w ater is carried 
in the side struts and subm erged hulls o f  the vehicle for the 
adjustm ent of the height o f  the deck above the water surface as 
necessary. On reaching the oil slick, the lift fans are stopped, 
making the vehicle descend and float on its buoyancy cham ber, 
as there is now no aircush ion  lift, but the deck will be well above 
the w ater surface.
There will be several m anholes on the deck, say, o f circular 
shape, each with a pair o f  airtight hatch covers. These m anholes 
will extend dow nw ards through the buoyancy cham ber to the 
ceiling o f  the air cushion. F lexible, concertina shaped pum ping 
ducts, in the form , say, o f  inverted truncated cones, are normally 
held in a collapsed position, at the low er end o f the m anholes, 
flush with the hard structure. For the oil skim m ing operation, 
these pum ping ducts are released and they are designed to be o f 
su fficient depth to reach dow n to  the w ater surface when the deck 
o f the vehicle is raised again to its normal operating height, by 
restarting the lift fans. The pum ping ducts will also have a 
flotation collar at the low erend , so that by a proper balance o f  the 
tension in the ducta and the buoyancy o f the notation collar, it 
may be expected that the ducts will be in contact with and lightly 
im m ersed in the w ater, w hatever the level o f  the w ater surface 
may be.
The airtight covers at the upper and low er ends o f  the m anholes 
are rem oved and the pum ping ducts released. Scoops are placed 
over the m anholes with collecting ducts leading to the processing 
plant on board the vehicle for the oil separation process, if  the 
vehicle is o f  a suitably large size. In the case o f  small vehicles, the 
collecting ducts will lead to containers on the deck, say, in the 
form  o f flexible boom s, which can be filled and released over
board from  the vessel to float on the w ater surface. These boom s 
can then be picked up and tow ed away by other vessels fo r the oil 
separation process on land. A lternatively, the collecting ducts 
could lead to storage tanks on the deck o r to containers in the side 
struts and subm erged hulls. The collected o il/w ater mixture 
could then be transferred to  barges after each skim m ing run by the 
use of, say, com pressed air. Pumps may also be installed in the 
collecting dutcts leading from the scoops to  the containers in 
order to accelerate the pum ping process. Filters may be inter
posed in the ducts for the partial separation o f the oil from  the 
m ixture. Suction ducts with filters m ay also lead from  the scoops 
to the lift fan intakes in o rder to take advantage o f the low er air 
pressure in this region. N aturally, this will also assist pum ping. 
After the m anholes are rem oved, the pum ping ducts released, and 
the scoops with collecting ducts placed in position, the lift fans 
are restarted. This will have the effect o f raising the vehicle 
bodily and it will regain its normal sem i-subm erged operating 
position. The w aterline will now be depressed to the design 
position, say , halfw ay dow n the side struts within the m ain part of 
the air cushion. But as the pum ping ducts are open to the atm osp
here, the w aterline w ithin the ducts will be higher, due to  the 
action o f  the cushion pressure which is higher than that o f  the

* Naval A rchitect & SSACV' D evelopm ent C onsu ltan t Southam pton. 
England



* F ig . I .  SSA CV  Oil Skim m er. Pressure Skim ming. 

KEY:
1. Flotation Collar on Pumping Nozzle
2. Pum ping D uct (typ ica l)
3. Collecting Ducts leading to Containers
4. Supplementary Suction Duct

atmosphere. It is assum ed, o f course, that the ducts are long 
enough to reach the water. O therwise, there will be considerable 
leakage o f  cushion air into the atm osphere, and the cushion 
pressure will decrease, making the vehicle sink, unless the loss is 
made up by increasing the speed of the lift fans.
Assuming that the pumping ducts are properly designed to be in 
contact with the water and with a slight imm ersion therein, the 
surface layer o f oil and w ater would rise within the ducts to a 
higher level depending on the magnitude o f the cushion pressure 
in terms of head o f  w ater. If proper use is made o f the additional 
suction head available at the fan intakes, the water may rise to 
nearly the deck level. In any case, the use o f pumps in the 
collecting ducts will facilitate the rapid pumping and collection o f 
the layer o f oil and w ater from the sea surface.
If now the vehicle starts to move forward at a moderate speed 
(which w ill, naturally, be lower than the normal cruising speed 
on account o f  the water contact o f the pumping ducts), the 
additional dynam ic pressure o f  the water would cause the level to 
rise much higher within the ducts. For this purpose, the pumping 
ducts could be designed with the open end slightly facing for
ward. The situation now may be that the oil/w ater mixture is 
actually overflow ing at deck level, making the collection o f the 
liquid easier.
The forward speed o f  the vehicle will have two further effects. 
Firstly, there will be some hydrodynam ic forces developed on the 
lower ends o f the pum ping ducts in contact with the water. This 
will make the ducts oscillate in the vertical direction, although 
they may be restrained in the lateral direction by proper attach

5. Lift Fan Intake
6. Submerged Hulls
7. Crew
S’. Flixihle Seal 
9. Machinery

10. Pumps
11. Transverse Duct (alternative)

m ents to the hard structure. Cushion air may therefore freely 
escape through som e o f the pumping ducts when they are m om en
tarily out o f the water, but this loss can be made up by the lift fans. 
A sim ilar situation will also develop due to the form ation o f 
induced waves on the w ater surface follow ing the forward m otion 
of the pressure band in the air cushion. In any case, when the 
waves in the sea pass through the air cushion, the pum ping ducts 
will have varying am ounts of imm ersion in the water due to their 
dynam ic response to  the level o f  the sea surface dictated by their 
inertia. Secondly, there will be a considerable am ount o f spray 
produced within the air cushion due to the forw ard motion o f  the 
ducts in the water. This turbulence of the w ater m ay, how ever, be 
an advantage for the purpose on hand, for the oil/w ater spray can 
escape easily through the open ends of the ducts which may be 
mom entarily free from water contact. The separation o f oil and 
water from the spray could be much easier than in the case o f  a 
liquid mixture.
The num ber and position o f  the conical ducts within the planfonn 
o f the air cushion can be oprtniised by experim ent. One or more 
box-shaped ducts o f rectangular pianform spanning the entire 
width of the air cushion at various longitudinal positions could be 
a more effective alternative to the system o f discrete conical 
ducts. Continuous skim m ing o f  all the oil lying in the track o f  the 
vehicle may bij possible with the use o f these rectangular pum ping 
ducts. A further im provem ent may be the design of the rectangu
lar ducts athwart the beam with the two halves on either side of 
the centre line inclined forward, o r even possibly, in the rearward 
direction, as may appear expedient from experience.
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As stated above, the o il/w ater m ixture collected on the deck may 
be:
(a) processed on board the vehicle, if it is designed to be o f  large 

enough size, for the separation o f  oil and water;
(b) stored in containers on the deck and/or in the side struts and 

subm erged hulls to be later d ischarged to an attendant barge or 
other vessel when a sufficient quantity  is skim m ed:

(c) collected and stored in flexible containers or boom s on the 
deck to be offloaded from the vehicle at frequent intervals 
to be picked up and towed by o ther vessels.

It will be realised that it may be necessary to release to initial 
w ater ballast progressively from  the side struts and subm erged 
hulls as the o il/w ater m ixture is pum ped aboard, so that the 
weight o f the vehicle will not be excessively increased. It may 
also be necessary to adjust the depth o f  the flexible seals and the 
speed o f  the lift fans in order to ensure that the pum ping ducts are 
at their optim um  position for efficient skim m ing. The situation 
may be easier in the case o f  large vehicles with an oil processing 
plant on board. In this case, the oil separated from the w ater in the 
pum ped m ixture can be stored in containers on the deck or in the 
side struts and subm erged hulls and the clear w ater discharged 
continuously overboard.

Suction Skim m ing
The air cushion system  o f  the SS ACV may also be used directly 
for the pum ping o f  the o il/w ater m ixture in the upper layer o f  the 
sea surface w ithout em ploying pum ping ducts.
The SSACV (Figure 2) with a considerable am ount o f  w ater 
ballast in the side struts and subm erged hulls will approache the 
oil slick in its norm al sem i-subm erged configuration as in the 
preceding case. The w aterline (wl. 1) will be, say , halfw ay down 
the side struts. W hen the lift Ians are turned off, the loss o f  air 
cushion lift will make the vehicle settle dow n on the w ater with 
the w aterline (wl. 2) rising to, say , halfway up the buoyancy 
cham ber on which the vehicle will be floating. Scoops with 
collecting ducts are then placed over the upper end o f  the fan 
intake.
The pitch o f  the lift fans is now com pletely reversed and the fans 
started again and kept running at a low speed. A ir will now  be 
extracted from the low er part o f  the fan intake and em ptied into 
the atm osphere. The w ater ballast can be adjusted to  give a 
suitable w aterline (wl. 3) fo r the efficient pum ping (strictly , 
siphoning) o f the o il/w ater m ixture on the w ater surface directly 
below the fan intake, w ithout the use o f  pum ping ducts as pre
viously used. It will be necessary to  m aintain som e flow through 
the fans to prevent their stalling. It is therefore im portant to 
m aintain a flow o f a ir from  the atm osphere and through the front 
and rear seals to  the upper part o f  the air cushion. The o il/w ater

m ixture, possibly in the form o f  spray, will now be picked up 
from  the interface betw een air and w ater d irectly below the fans. 
This m ixture can be siphoned o ff through the fan duct and into the 
scoops and collecting ducts. A dditional pum ps in the collecting 
ducts leading from the scoops to the containers will accelerate the 
pum ping effect.
The side struts o f  the vehicle will now be alm ost totally imm ersed 
in the w ater to provide an optim um  w aterline for pum ping. The 
resistance o f  the vehicle to  forward motion w ill therefore be very 
high and this type o f suction skim m ing can be carried at low 
forw ard speeds.

Sum m ary
The SSACV Oil Skim m er has the speed capability to hasten from 
base to the oil slick much faster than conventional displacem ent 
vessels. The vehicle is specially equipped for the skim m ing o f the 
oil by adopting two distinct procedures, both m aking use o f  the 
air cushion system , which is an integral part o f the vehicle.
In the pressure skim m ing m ethod, the air cushion com partm ent is 
interspersed with a discrete system  o f conical ducts extending 
from the hard structure to  the w ater surface. The pressure o f  the 
air in the cushion will raise the w ater in these ducts to  alm ost the 
level o f  the deck, particularly when the vehicle m oves forw ard at 
a m oderate speed. Scoops with collecting ducts are placed at deck 
level to collect the pum ped o il/w ater m ixture for storage in 
containers on the deck or in the side struts and subm erged hulls. 
In the case o f large vehicles, the separation o f oil and w ater can be 
carried out on board and the clear w ater discharged overboard. 
A dvantage can also be taken o f the suction available in the region 
o f the fan intakes and pum ps can be installed in the collecting 
ducts to accelerate the pum ping process.

It is possible to replace the system  o f  conical pum ping ducts by 
box-like transverse ducts extending over the entire beam  o f the air 
cushion at one or several longitudinal positions so that the entire 
w ater surface below  the vehicle can be thoroughly skim m ed. It 
may therefore be expected that the entire track o f the vehicle will 
be clear o f  oil as the vehicle moves forw ard at a m oderate speed.

In the suction skim m ing m ethod, the upper layer o f  the water 
surface is directly siphoned o ff  through the fan ducts by reversing 
the pitch o f  the lift fans and using a low fan speed. As the vehicle 
will now be im m ersed deeply in the w ater, the resistance to 
forw ard m otion will be high and the speed for skim m ing fairly 
low.

* (R eproduced from  H overing C raft & H ydrofoil, A pril/M ay
1977)
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Een nieuw standaard werkschip
Nieuw is de range van gestandaardiseerde werkschepen van 
Damen Shipyards is de Stan-Carrier, waarvan het produktiepro- 
gramma bestaat uit drie basistypen, t.w .:

-  flat-top Carrier
-  Carrier met ladingruim
-  tanker.

Ook de Carrier serie is ontworpen volgens het standaardisatie 
concept, zodat gebruik gemaakt wordt van binnen de gehele 
range gestandaardiseerde componenten zoals m otoren, koppe
lingen, schroeven, assen, kokers, stuurgerei, electra en vele 
appendages en onderdelen, zoals dit door de w erf wordt gehan
teerd. Kenm erkend voor deze standaardisatie zijn korte levertij
den, uitwisselbaarheid van onderdelen met andere Damen sche
pen en een constante en hoge kwaliteit.
Afhankelijk van het gebruiksdoel en de gewenste capaciteit kan 
de lengte van elk type Carrier worden vergroot met één o f meer 
secties van 5 meter lengte.

De mogelijkheid tot het installeren van specifieke onderdelen en 
uitrusting, maken de Stan-Carrier optim aal inzetbaar in kust-, 
haven- en binnenwateren voor werkzaamheden als:

-  assistentie bij baggervaartuigen
-  duikassistentie
-  brand- en oliebestrijding
-  berging
-  materiaal-transport
-  brandstof/watertransport
-  hydrografisch onderzoek.

Het duikers-/hergingsvaartuig
Classificatie: Bureau Veritas, .1/3 -  Coastal Service .MOT. 
Hoofdmotoren: 2 x  Caterpillar D .343 dieselm otoren, totaal ver
mogen 730 shp, snelheid ±  10,5 kn ., paaltrek ± 8 , 5  tons.
Deze versie van de Stan-Carrier (zie fig. 1) is uitgerust voor het 
verrichten van duik- en bergingswerkzaam heden in kustwateren 
en in havens.
Vanuit het voorop geplaatste stuurhuis is een goed zicht op het 
schip en op het werkdek mogelijk.
In het dekhuis, dat voorzien is van waterdichte deuren, bevindt 
zich een werkplaats en een bergplaats voor duikpakken, terwijl 
direkt achter het dekhuis een container met daarin een hoge en 
een lage druk-com pressor t.b . v. dakw erkzaam heden is geïnstal
leerd.
Het werkdek is versterkt voor het dragen van extra zware lasten 
o.a. door plaatsing van een waterdicht langsscheeps schot.
Op het achterdek is een middels een hydraulische lier aangedre
ven kraan geïnstalleerd voor het behandelen van ankers, duikap- 
paratuuren andere zware objekten.
Daarachter bevindt zich de uitlaat- en motorkamerventilatie- 
schacht en de centrale bedieningsunit voor de deklieren.
Voor eventueel voorkomende sleepwerkzaam heden is een sleep- 
haak met een capaciteit van 7 ton geïnstalleerd.
Voor het positioneren van het vaartuigen het eventueel hijsen van 
objekten uit het water zijn 3 hydraulisch-gedreven lieren ge
plaatst die een capaciteit hebben van 10 ton elk bij een snelheid 
van 10 m ./m in, en geschikt zijn voor 300 m. draad. Om de 
schroeven zijn ropeguards gem onteerd ter bescherming tegen 
draden, hout en andere objekten.

Voor geleiding van de draden zijn in de verschansing op negen 
plaatsen rollenkluizen ingebouwd.
Boven de m otorkam er bevindt zich een groot waterdicht luik 
waardoor eventueel de hoofd- o f  hulpm otoren kunnen worden 
weggenomen in geval van overhauls.

/ /oofdafmetingen 
Lengte o.a. 
Breedte o.a. 
Holte 
Diepgang 
Dep lace ment 
Brandstoftanks 
Zoetwatertanks

26.81 m. 
8.06 m. 
3.00 m. 
1,90 m. 
190 ton 

18 m 3 
15 m 3

M idscheeps aan bakboord en stuurboord kunnen wegneem bare 
duikplatform s met trap aan de verschansing worden bevestigd.

Indeling onderdeks
Het schip is verdeeld in vier waterdichte com partim enten, t.w .:
-  de voorpiek met kettingbak en ballast tank
- d e  accom m odatieruim te voor 12 bem anningsleden waarin is 
opgenomen:
•  2 officiershutten
•  4 bemanningshutten
•  galley/m essroom
•  sanitaire voorzieningen, zoals douches, toiletten en droogka- 
mer. Alle accom modatieruimten zijn voorzien van air-condition- 
ing en Intercom -verbinding m et het stuurhuis.
-  de motorkamer waarin zijn geïnstalleerd:
•  2 hoofdm otoren, Caterpillar D .343, dieselm otoren, met een 
totaal vermogen van 730 shp. 1800 r .p .m ., twin dise, ratio 
4 ,5 :1 , koeling dmv Johnson zoetwater koelers
•  1 Caterpillar D .3304, 120 hp bij 2000 r .p .m ., welke de 
hydro-pomp aandrijft t.b .v . de lieren
•  1 G enerator, GM Stam ford, 62,5 KVA, 220/380 V.
•  I Lasgenerator, Hobart, 2 x  200 Amp. met aansluiting in de 
werkplaats, luchtgekoeld
•  2 Bilgepom pen, SIHI VW 20, capaciteit 400 I ./m in. elk, 
elektrisch en hoofdm otor gedreven.
•  1 hoofdm otor gedreven hydraulische hoge-drukpom p, capaci
teit 110 m 3/uur, 20 ato.
•  1 Herz generatorset met accu-lader 24 V ., 60 A m p., luchtge
koeld.

De m otor t.b .v . de hydropom p en de generatorset zijn zoetwater 
gekoeld d .m .v . bilgekoeling die zich bevindt in het oplopende 
deel van het achterschip.

Verder bevinden zich in de m achinekam er 10 stuks luchtflessen 
van 50 I. elk, de brandstoftank, totale capaciteit 18 m 3, de 
accukisten en de hydrophoor.

Store:
Hierin zijn 2 zoetw ater w ingtanks opgenom en, cap. 7 .5 in3 elk. 
Tevens dient deze ruim te voor het opslaan van slangen, draden en 
duikapparatuur en is voorzien van een groot dekluik.

-  achterpiek;
Hierin bevindt zich de hydraulische bekrachtigde stuurm achine. 
De goede zee-eigenschappen, manoeuvreerbaarheid en efficiënte 
lay-out en bediening maken de Damen Stan-Carrier tot een veilig 
en veelzijdig werkschip.
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Kingdom class supply vessel

Oil exploration in the North Sea has led to 
the development o f many types o f specia
lised craft, and the supply vessel in one of 
the most distinctive.
Oilrigs are very expensive to operate and 
maintain and delays in keeping them sup
plied with drilling m aterials and stores 
must be kept to a minimum. Supply ves
sels built for the harsh conditions o f the 
North Sea must be able to operate in all but 
the worst weather.
The most difficult part o f the operation 
comes when the cargo actually is being 
transferred to the rig, and at this point a 
high degree o f manoeuvrability and deli
cate control is required.

Three Vessels
The first supply vessels combined cargo 
carrying with the ability to handle the very 
large anchors used to m oor the drilling 
rigs. As the exploration stage gives way to 
the production stage so new vessels are 
required solely to keep the production 
platforms supplied. Offshore M arine has 
ordered three o f this new type from Ap- 
pledore Shipbuilders.
Appledore uses its covered yard to con
centrate on building high quality special
ised craft. The first of the new Kingdom 
Class is the Anglia Shore, and the three 
vessels together represent a total invest
ment of £7 million by Offshore Marine.

The new vessels are 64,43 m long on a 
beam o f 13,25 m. The draught o f  5,18 m 
contributes to the stability o f the vessel. 
Gross tonnage is 1285 tonnes. Construc
tion is in all welded steel with the raised 
forecastle bow and the long low aft deck 
typical o f the supply vessel.

Tanks And Compartments 
Cargo is carried in a series com partm ents 
within the hull and on deck. In the hull 
there are six cylindrical steel tanks for 
carrying drilling cement. These are dis
charged to the platform by hosepipe using 
com pressed air. Total cem ent capacity is 
2550 nv \
Oil and fresh water for the platform  are 
carried in a series o f forepeak and double 
bottom tanks, and discharged by Ham wor
thy electrically driven pumps. Ham wor
thy equipment also is used for bilge, fire, 
oil transfer and general service pumps. 
Deck cargo, mainly pipe casings, is car
ried on the long, clear aft deck which is 
wood sheathed to protect it from dam age. 
Much o f  the other cargo carried on deck is 
containerised, and additional cem ent 
tanks also can be carried. Adequate secu
ring points are located all round the deck.

Problems O f M ooring 
On arrival at the production platform the 
supply vessel normally moors using her 
own anchor at the bow and ropes made fast 
to the platform at the stem. This brings the 
aft deck under the platform crane so that 
the cargo can be lifted off. M ooring can be 
a difficult operation if there is any sea 
running and the designers paid particular 
attention to the mooring arrangem ents. 
The depth o f  water may be as great as 200 
m and a special long anchor chain is fitted. 
This is handled by the hydraulic windlass, 
which has its controls duplicated in the 
forward wheelhouse. O ther deck m achi
nery consists o f an 8 tonne winch at the aft 
end o f the forecastle and two 7 tonne w ar
ping capstans, one on each quarter for use 
with the m ooring bitts.

by Dag Pike, MRIN. AssocRINA

Foto I .
The Anglia Shore undergoes her sea trials

G ood m anoeuvrability and adequate pow 
er are essential when w orking in close 
proximity to the platform s and the vessels 
are fitted with tw in propellers, with a ba
lanced rudder behind each o f them . In 
addition a bow thruster is fitted to improve 
manoeuvrability when berthing.

Twin D iesels
Twin engines, each of 1500 kW , are fit
ted. These M irrlees Blackstone type 
ESL16M RG diesels are 16 cylinder vee 
engines, operating at 900 revs/m in. This 
high speed reduces the space and weight 
requirem ents for the machinery. They 
drive through reverse/reduction gear
boxes with a reduction ratio of 4:1.
The engine room has been designed for 
unattended operation, with alanns fitted to 
cover all the main operating requirem ents. 
The engine alarms and controls are located 
in a soundproofed control station at the 
forward end o f the engine room , with du
plicate controls and alarm s in the wheel- 
house to allow rem ote operation. 
Electrical power for the auxiliaries and 
domestic use is supplied by two 200 kW 
and one 250 kW 440 V alternators, each 
powered by a 300 kW  diesel engine.

Airconditioned Accommodation  
The Anglia Shore carries a crew o f 10 
officers and ratings, but accom m odation 
is provided for 12, all in single berth ca
bins. The officers accom m odation is loca
ted above the forecastle deck, with the 
crew below. In addition there are three 
fourberth cabins for personnel on passage 
to  the platform.

Foto 2:
This diagram  o f  the A nglia Shore show s the m ain com partm ents.



Full galley and laundry facilities are pro
vided and large chiller, freezer and storage 
com partm ents enable the vessel to be self 
sufficient for a long period. All o f  the 
accom m odation is airconditioned and 
crew m en can reach any part o f  the vessel 
under cover.
The double ended w heelhouse is well 
equ ipped 'w ith  electronic navigation aids, 
including twin D ecca radars and a D ecca 
N avigator. There is a Kelvin Hughes m e
dium  frequency radiotelephone.

D uplicate Controls
Visibility from the w heelhouse is excel
lent, with the slim funnel casings causing 
m inim al obstruction. M ost o f the controls 
are duplicated at the forw ard and aft ends 
o f  the w heelhouse so that the captain can 
controle the vessel in either direction. 
The m axim um  speed is 14 knots, but full 
pow er norm ally is used only when m a
noeuvring or in em ergencies. O perating at 
between 10 and 12 knots, there is a 50% 
saving in fuel costs, an im portant factor as

fuel costs continue to rise.
T he Anglia Shore can carry up to 820 
tonnes of cargo on deck. In addition she 
can carry 680 tonnes o f fuel oil, 700 ton
nes of drill w ater, and 230 tonnes o f fresh 
water. W ith these capacities the Kingdom 
Class will meet the needs o f  the offshore 
oil industry well into the 1980s, and the 
Anglia Shore could well be the prototype 
of many sim ilar vessels as the production 
phase o f  North Sea oil gathers m om en
tum.

Heavy oil research reduces shipping costs

The result o f a two year com prehensive research project at a cost 
o f alm ost three m illion kroner means that the N orw egian m er
chant fleet will be able to reduce future operational costs and thus 
m ake m ore effective use o f  their m achinery. W hen the cost o f 
operating a supertanker is in the range o f  20 m illion NOK per 
annum , this recent inform ation is o f  the utm ost international 
im portance and the project is now the topic o f a Scandinavian 
sem inar at the N orw egian Institute o f T echnology in Trondheim .

Associate professor Knut Langseth at the Institute o f Internatio
nal C om bustion Engineering in Trondheim  has also been invol
ved in the research project. The various oils have been analyzed 
in a special com bustion engine and in addition experim ents have 
been carried out with different types o f  engines to ascertain their 
m ost econom ical use. One o f  the discoveries has been that by 
spraying certain com ponents o f a m achine w ith a protective 
substance the life expectancy o f an engine can be doubled.

Shipping nations all over the world have know n little about the 
uses o f ’heavy o il’ as a  source o f energy and the oil com panies 
have never before given sufficient inform ation as to how the 
individual oil types may best be put to use in ships m achinery. 
The leader o f the project Dr. Ingar Kvernes o f the C entral Insti
tute o f Industrial Research points out that this factor, together 
with the trem endous increase in the price o f oil three years ago, 
has stim ulated the need for establishing a m ore econom ic u tiliza
tion o f  pil on board ships. Oil from all over the w orld has been 
analyzed in laboratories and the various individual types have 
also been tested on board ships: eighteen N orw egian shipping 
com panies have taken part in the research and the N orwegian 
Shipow ners A ssociation has been an im portant link between 
shipping com panies and research w orkers.

The cost o f  the research project has been covered by the N orw e
gian Council for Scientificand Industrial R esearch, several N or
wegian shipping com panies together with m any international oil 
com panies. It is no secret that the quality o f ’heavy o il’ continues 
to decline while the price rises and the Norw egian shipping 
com panies and the research team  are w illing to  share their results 
w ith other shipping nations. O ther N ordic countries and a large 
G erm an shipyard have already responded and the British Ship
ping A ssociation w ant to purchase the report. In addition, the 
leader o f the project, Dr. K vernes has been invited to the U SA to 
lecture on the research study and introductory courses are now 
being arranged fo r N orw egian shipping com panies and their 
em ployees.
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WEGEMT SUMMER SCHOOL 1978

The first Sum m er School o f the W EGEM T (W est European 
Graduate Education in M arine Technology) will be held at the 
University o f Newcastle upon Tyne from 5 -2 1 Septem ber 1978 
on the subject: ’A dvanced Ship design T echniques’.

The school will consist o f  three concurrent courses:
-  Econom ic Design (E)
-  Hydrodynam ic design (H)
-  Structural design (S).
Each course will have three m odules, one in each o f  the succes
sive weeks. Each m odule will be divided into a num ber of 
sessions

Syllabus plan

S E S S IO N
D A T E H

C O U R S E
S E

Tu. 5 am  
pm

W . 6 am  
pm

Th. 7 am  
pm

Fr. 8 am  
pm

W ake and Propeller Design
T h e  nature of a sh ip's wake  
M easuring and extrapolating wakes 
W ake  prediction by calculation  
Basic propeller design  
P ropeller design -  special problem s  

V IS IT

Load Actions on Ship Structures
In troduction. Launching loads  
W aves and the environm ent 
Prediction of prim ary wave loads  
Prediction of prim ary wave loads  
Secondary and local loads due to waves

WiCIT

Ship Design Economics
Ship  design and m arine econom ics  
Freights, operation and building costs  
Econom ic calculations  
C om parison of alternatives  
A pp lica tion  to ships  

V IS IT
A d ap tin g  the design to the wake 
P erform ance in the wake

Still w ater and sloshing loads 
Discussion session

A  sh ipow ner's  v iew point 
S hip and port relationships

M. 11 am  
pm

Tu. 12 am  
pm

W . 13 am  
pm

Th. 14 am  
pm

Fr. 15 am  
pm

A ft End Design, Propellers and 
Vibration

C alculation of bearing forces -  
-  C orre lation with m easured values 
S urface fo rces -  
-C a v ita t io n  erosion and noise

PI FNAFY SF't'tinN  " A N ON

Structural Response

Prim ary strength  
Grillage strength  
Local strength  

- a n d  fracture  
E R V IE W  O F S H IP  D E S IG N  IN  P R A C T IC E  
Strength of plates and elem ents  
D ynam ic response  
D ynam ic response  
T h e  com puter and num erical -  

-  m ethods in structural anaylsis

Computer Aided Ship Design

C .A .D . and the Naval A rch itect 
Ship design system s  
Practical ship form  generation  
C om puter graphics in ship design  

' M lA P O IIF '! RRAYARn
Film s -  propeller excited vibration  
S tructural response -  
- t o  propeller forces  
D esign guidelines  
D iscussion session

S hip flu id m echanics and structures  
C om puter workshop  
C om puter w orkshop  
A  prelim inary design system  
Tech n o -eco n o m ic  com puter system s

M. 18 am  
pm

T u .19 am  
pm

W . 20 am  
pm

Th. 21 am
pm

Speed Performance at Sea
Speed trials -  conduct and analysis 
-  C orrelation with m odel prediction  
Involuntary speed loss at sea  
Involuntary speed loss at sea  
Voluntary speed loss at sea 

V IS IT

Structural Design
Design procedure and safety assurance  
Design fo r production OR Unco  
Im perfections in s tructures OR Cons  
Reliability analysis  
O ptim al design

V IS IT

Optim ization in Ship Design
O ptim ization, m odelling and com puters  

nstralned optim ization  
tra ined  optim ization  

A lternative techniques and software  
Bulk carrier optim ization

WICIT

Bottom  condition and speed loss  
T h e  speed loss budget

Optim al design OR Struc  
O ptim al design and discussion

tural optim ization  
O ptim ization of broad beam  ships

Staff: Each m em ber of the international staff of the Sum m er 
School has been invited because o f  his ability to teach, in Eng
lish. a subject in which he is an authority. European authorities 
have been generous in their acceptance o f engagem ents to teach 
and following is a list o f  those already com m itted to the School:

Mr. P. A tkinson -  University o f Newcastle
Dr. K-P. B e ie r -  Technical University o f Berlin
Mr. W. B. van Berlekom -  SSPA
M. Jacques Brayard -  Chantier Navals de la Ciotat
Dr. I. L. Buxton -  University o f Newcastle
Professor J. B. Caldwell -  University o f Newcastle
Dr. R. M. Cameron -  University of Glasgow
Mr. J. Edgar -  Stone M anganese M arine Limited
Professor S. Erichsen -  University o f  Trondheim
Professor D. Faulkner -  University of Glasgow
Mr. P. Fitzsimmons -  BSRA
Professor C. Gallin -  Delft University o f Technology
Dr. E. J. Glover -  University o f Newcastle
Mr. W. Hills -  Sunderland Polytechnic
Mr. M. Hoekstra -  NSMB
Mr. van Hooren -  Rijn-Schelde-Verolm e
Dr. E. Huse -  NSFI
Professor D. Kavlie -  University o f Trondheim  
Professor J. King -  University o f W ales

Professor C. Kuo -  University o f Strathclyde
Dr. L. K. Kupras -  Delft University o f  Technology
Dr. K. J. M cCallum -  University o f Strathclyde
Mr. J. J. M untjewerf -  NSMB
Professor J. J. W. Nibbering -  University o f  Ghent
Professor H. Nowacki -  Technical University o f Berlin
Professor H. Petershagen -  University o f Hamburg
Dr. W. G. Price -  University o f  London
Dr. A. T. Ratcliffe -  University o f Newcastle
Mr. P. Schenzle -  University o f  Hamburg
Dr. C. S. Smith -  NCRE
Professor H. Soiling -  Technical University o f  Hanover
Dr. P. M. Swift -  Shell International Marine
Mr. K. V. Taylor -  L loyds Register
Dr. R. L. Townsin -  University o f Newcastle
M. G. Volcy -  Bureau Veritas
Mr. J. de Waal -  Delft University o f Technology
Dr. G. W ard -  BSRA
Professor R. W ereldsm a -  Delft University o f Technology 
Mr. C. M. R. W ills -  L loyds Register

Registration till May 31st 1978 to:The Secretary W EGEM T 
Sum m er School. University of Newcastle upon Tyne. NE 1 7R U  
United Kingdom.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

D iscussieavond over het onderw erp  
H erstructurering in de scheepsbouw

2 0 ap r. ’78 (do) R otterdam , o .I.v , prof. ir. 
J. H. K rietem eijer
in sam enw erking met de Sectie Scheeps
techniek van Het KIvl 
21 apr. ’78 (vr.) A m sterdam , o .I.v . mr, F. 
H. F. O ldew elt 
27 apr. ’78 (do .) G roningen.

A lgem ene ledenvergadering
26 apr. '78  (w o.) A m sterdam , a/b rader
boot 'K apite in  K ok '. Vertrek 10.00 uur 
van O ostclijke H andelskade. Aanm elding 
bij het A lgem een secretariaat. (Z ie in leg
vel ’Schip en W erf’ no. 7 d .d . 31 m aart
1978).

Fluidized bed com bustion
18 mei '78  (do.) Rotterdam .
Spreker nader op te geven.
Lezing in sam enw erking met the Institute 
o f  M arine Engineers (Netherlands 
B ranch).

N .B .
I)e lezing over R O /R O  schepen is ver
vallen .

Verenigingsnieuws
A fdeling ’A m sterdam ’
V oor 47 aanw ezigen hield dr. ing. H. R. 
Lem bcke op 24 febr. 1978 zijn lezing met 
lichtbeelden o v e r .d e  ’M ittelschnellau- 
fende M aK -D ieselm otoren’.
O ntw erp en uitvoering werden aan de 
hand van een duidelijk stencil beschreven, 
waarbij ter sprake kw am en de prestatiecij
fers. de keuze tussen 2-tact en 4 -tact m oto
ren en de bespreking van de diverse inoto- 
ronderdelen.

Na de lezing werd door de vertegenw oor
diging van de B otier M achinefabriek een 
borrel met garnituur aangeboden hetgeen 
door de aanw ezigen zeer werd gew aar
deerd.
In de daaropvolgende discussie g ingen ir. 
J. H. W esselo en zijn m edew erkers uit
voerig in op de lezing en brachten zij ver
slag uit om trent het standpunt van SW D 
op diverse punten. Tevens m aakten de he
ren Van G inhoven en Van O pdorp van de 
gelegenheid gebruik om  vragen te stellen.

Personalia
Bestuur ’W illiam  Froude*
Het bestuur van het Scheepsbouw kundig 
G ezelschap 'W illiam  F roude’ bestaat 
sinds de buitengew one ledenvergadering 
van 15 m aart 1978 uit de volgende perso
nen: G oof de W it, voorzitter; Eddy Mali- 
paard , secretaris; Jan W ind, penningm ees
ter; Jos van der H oorn, com m issaris on 
derw ijs en Bernhard M eurs, com m issaris.

Tewaterlatingen
’T h alassa’
Op 24 februari 1978 is m et goed gevolg 
tew atergelaten de coaster ’T lialassa ', 
bouw num m er 187 van S cheepsw erf Bo-

dew es Bergum  B .V . te Bergum , bestem d 
voor Rederij Gebr. A. & J. O osterveen te 
D ordrech t.
H oofdafm etingen zijn: lengte 60 ,00 m , 
breedte 9 ,40  m, holte 4 ,00  m.
In dit schip w ordt één 2-tact, enkelw er- 
kende Brons m otor, van het type 6 G V-H 
met een verm ogen van 750 pk bij 375 
o inw ./m in . geïnstalleerd.
De coaster wordt gebouw d onder toezicht 
van BUREAU V ERITA S v o o rd e  klasse:
I 3/3 F Grand cabotage

'M aritta Johanna'
Op 15 inaart 1978 is met goed gevolg 
tew atergelaten het vrachtschip 'M aritta  
Johanna ', bouw num m er 120 van P eters’ 
Scheepsbouw  B .V . te K am pen, bestem d 
voor Firm a H. B uitenkam p B.V . te 
G lim m en.
Hoofdafm etingen zijn: lengte 73 .00  m. 
breedte 12,50 m, holte 6 .6 0  m.
In dit schip wordt één 2-tact, enkelw er- 
kende B rons-Industrie m otor van het type 
12 Td-200 met een verm ogen van 2400 pk 
bij 600 om w ./m in . geïnstalleerd.
Het schip w ordt gebouw d onder toezicht 
van Bureau V eritas voor de klasse: I 3/3 
F 4« Deep Sea G lacé lil.

’Sertan'
O p 16 m aart 1978 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het vrachtschip 'S ertan ', 
bouw num m er 362 van Scheepsw erf 
’F riesland ' B .V . te Lem m er (A m els). be
stem d voor Rederij van N ievelt G oudriaan 
& Co. B.V . te Rotterdam . 
H oofdafm etingen zijn: lengte 74 .09  m, 
breedte 13.60 m, holte 7 ,8 0 /5 ,9 0  m.
In dit schip werd één 2-tact, enkelw er- 
kende Bolnes m otor, van het type I6V- 
D N L 150/600 m et een verm ogen van

2400 pk bij 600 om w ./m in . geïnstalleerd. 
Het schip werd gebouw d onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E *t 
H aute Mer.

’H u sky’
Op 18 m aart 1.1. werd op de w erf Appin- 
gedam  Niestern Delfzijl B .V . de sleep
boot H usky  te w atergelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mrs. M argaret T . M arr,. echtgenote van 
mr. T . O. M arr, Project D irector van C o
noco North Sea Inc. te Londen,
De opdracht tot de bouw van dit schip , de 
grootste en sterkste sleepboot ooit in 
N oord-N ederland gebouw d, werd door 
Lurine Inc. Panam a SA in m aart 1977 aan 
C onoship en de w erf A ppingedam  N ies
tern Delfzijl B .V . verleend.
De H usky, bouw num m er 497 is van het 
type: A nchorhandiing/zeesleepboot voor 
de Internationale onbeperkte vaart.
Enige technische gegevens: lengte o .a. 
60,5 m . lengte 1.1. 53 ,5  m , breedte 15 m, 
holte 7 m, d iep g an g 6 ,28  m, voortstuw ing 
2 X 6000 pk M aK-m otoren met 2 Lips 
verstelbare schroeven; paaltrek ruim  150 
ton. voorts een Lips boegschroef van 600 
pk.
H ulpverm ogen: 3 X  480 pk en 1 X 180 pk 
G M -diesels. Een sleeplier van 2 5 0 ton. De 
accom m odatie voor 26 man is volledig 
air-conditioned.

H opper splijtbakken ’G C 306’ en ’GC  
307'
Op 18 m aart j.I .  is zow el bij ’De Bies- 
bosch’ te D ordrecht als bij ’De W aal’ te 
Zaltbom m el m et succes een Vuyk patent 
splijtbak te w ater gelaten.
A angezien A. Vuyk & Z onen’s Scheeps
werven B .V ., die in 1977 v an G u lfC o b la
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(Private) Ltd. Dubai, opdracht kreeg voor 
de bouw van drie splijtbakken, door haar 
overige opdrachtenpakket geen capaciteit 
had om alle schepen zelf te bouwen, wordt 
de bouw van twee schepen in sam enw er
king met de twee eerdergenoem de werven 
uitgevoerd.
Beide schepen hebben bij de tewaterlating 
hun naam ontvangen. Mw. M aaike Wag- 
ter, echtgenote van de heer J. W. W agter, 
Contract M anager van de Costain- 
Blankevoort International Dredging Co. 
Ltd. (Owners Consultants), doopte de 
zeegaande hopper GC 306 ’, die bij ’De 
Biesbosch’ te w ater ging.

Mw. Teddy G erretsen, echtgenote van de 
heer W . G erretsen, eveneens Contract 
Manager van Costain-Blankevoort Inter
national Dredging Co. L td., gaf de 'G C  
307’, die bij ’De W aal”  te w ater ging, 
haar naam.
Na de oplevering in mei a.s. zullen de 
schepen ingezet worden in een groot pro
ject in het M idden-Oosten.

Enige technische details 
Aangezien het bovengenoem de project 
uitgevoerd moet worden in een kustgebied 
met vaak zeer slechte weersom standighe
den en de schepen zeer hard materiaal 
moeten vervoeren onder extreem  tropi
sche condities, zijn de schepen zeer gea
vanceerd en kunnen zij gelden als de mo
dernste op hun gebied.

De nieuwste vindingen, die Vuyk door 
haar jarenlange ervaring heeft opgedaan, 
zijn in de schepen verwerkt.
De hoofdafmetingen zijn als volgt: lengte 
over alles 72 .90 m , breedte 13,20 m. holte 
5,65 m, diepgang 5,10 m, hoppercapaci- 
teit 1250 m 3.

De 2 Lister-Blackstone dieselm otoren, elk 
met een vermogen van 840 pk, drijven de 
2 verstelbare voortstuwingsschroeven 
aan, alsmede de beide generatoren voor 
voeding van de twee 450 pk dwarsschroe- 
ven voor en achter gem onteerd.
Het hydraulisch systeem voor het openen 
en sluiten van de splijtbak is voorzien van 
een mechanische vergrendeling.

Daar het noodzakelijk is, dat de vaartuigen 
tijdens het laden op hun locatie blijven 
onder de stortgoten in golven van 4,5 m en 
een windsnelheid van 65 km /u, wordt een 
Albatross' dynam ic positioning system 

geïnstalleerd. De accom m odatie biedt 
plaats aan 12 personen. De snelheid is ca. 
10 km. Klasse: L loyd’s unrestricted ser
vice.

Diversen
Nieuwe behuizing technisch bureau  
’Protector’ B .V .
Met ingang van 1 april 1978 luidt het adres 
van bovenstaande vennootschap: Zaag 1, 
2931 LD Krimpen a.d . Lek, tel. 01807- 
12670.

Binnenscheepvaart colloquium
Het eerste Franse Binnenscheepvaartcol- 
loquium zal van 19 - 21 septem ber 1978 
plaatsvinden in Straatsburg.
Inleidingen zullen worden gehouden over 
de volgende onderweipen:
-  Scheepvaartwegen en industriële ont

wikkeling.
-  A lgem ene organisatie en regelingen op 

het gebied van het Binnenscheepvaart- 
verkeer.

-  Problemen en ervaringen met het Bin- 
nenscheepvaartverkeer.

-  Havenontw ikkeling en Scheepvaartwe
gen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt 
door; Port Autonome de Strasbourg, 25 
Rue de la Nuée Bleu, F. 67081, Stras
bourg Cedex, France.

Nederlands corrosie centrum
De voordrachten, gehouden tijdens de 
Leergang Corrosie met als them a ’Meet
methoden bij corrosieonderzoek en corro- 
siebestrijding’ (T.H . E indhoven, 6-7 ja 
nuari 1977), zijn gebundeld in druk ver
schenen als Corrosiepublikatie 15 van het 
NCC.

Deze 79 pagina’s om vattende publikatie 
wordt aan hen, die de leergang hebben 
bijgewoond, gratis toegezonden en is voor 
verdere belangstellenden tegen betaling 
van ƒ 2 5 ,-  (incl. BTW  doch excl. ver
zendkosten) verkrijgbaar bij het secreta
riaat van de Stichting Nederlands Corrosie 
Centrum , p/a Verfinstituut TN O , Postbus 
203, 2600 AE Delft.

Oranjewerf 25 jaar
De tot IHC Verschure behorende ’O ran
jew erf’ bestond op 23 maart vijfentwintig 
jaar. In werkelijkheid is het bedrijf toch 
wel iets ouder.
Op initiatief van een aantal Amsterdamse 
bedrijven, w aaronder Verschure, werd de 
w erf al in april 1951 opgericht als een 
onafhankelijk scheepsreparatiebedrijf 
hoofdzakelijk gericht op de binnenvaart. 
Een jaar later werd het niet goed rende
rende bedrijf door Verschure overgeno
men. Begonnen werd met een grondige 
wijziging van de helling, waarbij o .a . de 
hellinghaven afgedamd en leeggepom pt 
m oest worden. Na het plaatsen van een

hellingkraan werd het bedrijf op 23 maart 
1953 als reparatie-afdeling van Verschure 
geopend.
De w erf bestond toen praktisch alleen uit 
een dwarshelling met kraan. De voor een 
reparatie benodigde onderdelen moesten 
van Verschure komen.
Op 23 maart 1953 werd het eerste schip, 
het m .s. Kerkwijk van de N .R .M . gehel- 
lingd. Het personeelsbestand bedroeg 
toen 14 man.

Na een moeizame start en dankzij de inzet 
en een stuk pioniersgeest van ’de werkers 
van het eerste uur’ kwam er al snel een 
sterke toename van het aantal jaarlijks ge- 
hellingde schepen.
In 1957 werden een ijzerwerkplaats en een 
magazijn ingericht, w aardoor het mogelijk 
werd de huisreparaties zelfstandig uit te 
voeren. In dat jaa r werden 270 schepen 
gehellingd.
Aangezien het in 1958/1959 regelm atig 
voorkwam , dat de hellingcapaciteit ach
terbleef bij het aanbod, werd in 1960 de 
outillage uitgebreid met het van de nieuw 
bouw w erf afkom stige dok. Tevens werd 
een afbouwkade met torenkraan in ge
bruik genom en.
Een volgende grote wijziging vond plaats 
in januari 1970.
De in verouderde gebouwen aan de 
M eeuwenlaan ondergebrachte m achine
fabriek werd in gesaneerde en gem oderni
seerde vorm naarde ’O ranjew erf’ overge
plaatst en aldaar in een moderne hal on
dergebracht. Het personeelsbestand be
stond uit 275 man.
Het aantal drooggezette schepen -  helling 
en dok samen -  b leef groeien, tot gem id
deld 400 per jaar. In 19 7 1 / 1972 trad er een 
neergang op tot 225 schepen.
De neergang had diverse oorzaken, o .a. 
terugval van de Nederlandse coastervloot 
en de achteruitgang van het aantal in Am 
sterdam binnenkom ende schepen. In het 
algem een gezegd: het begon de klanten 
van de ’O ranjew erf’ steeds slechter te 
gaan. Voor het eerst in z ’n bestaan kwam 
het bedrijf in de rode cijfers.
In 1973 vond een sanering plaats, waarbij 
het aantal medewerkers teruggebracht 
werd tot 200. De financiële resultaten her
stelden zich snel, zodat 1974 w eer positief 
kon worden afgesloten.
Als sluitstuk van de sanering werd op 4 
maart 1976 het aan de nieuw bouw w erf 
liggende 4000 tons dok bij de ’O ranje
w erf’ in bedrijf gesteld. Het oude dok 
werd afgevoerd. H ierdoor was de droog- 
zetcapaciteit beter in overeenstem m ing 
met het personeelsbestand.
In de afgelopen 25 jaar zijn er aan de



’O ranjew erf’ in totaal 7626 schepen ge- 
hellingd, resp. gedokt. Mede hierdoor is 
de naani ’O ranjew erf’ in binnen- en bui
tenland een begrip gew orden.
D it is vooral ook bereikt door de m ede
werking van het personeel, dat bewezen 
heeft zich te w illen inzetten voor het vaak 
fascinerende reparatiegebeuren.
De toekom st zal er beslist niet gem akke
lijker op worden. Er op rekenend, dat de 
m edew erkers zich in de toekom st zó zul
len blijven inzetten als zij in de afgelopen 
jaren  hebben getoond te willen doen, ziet 
de directie de toekom st vol vertrouwen 
tegem oet.

Am erican Bureau o f  Shipping in 1977
The num ber o f  vessels in class with the 
American Bureau o f Shipping increased in
1977 and surpassed the 100 million gross 
ton total for the first tim e in the internatio
nal ship classification society’s history. 
Announcem ent o f this growth was made 
by Robert T. Young, ABS Chairm an o f 
the Board, at the Annual Meeting o f  the 
M em bers held M arch 21 at ABS head
quarters in New York. Mr. Young said 
that as o f  31 D ecem ber 1977 there were 
14,884 vessels under ABS classification 
totalling 102,166,000 gross tons or 
182,222,000 deadw eight tons.
During 1977 ABS classed 1,655 new ves
sels w orldwide o f  10,522,000 gross tons 
or 19,597,000 deadw eight tons. This is an 
increase over 1976 o f 42 percent in gross 
tons and 39 percent in deadw eight tons. 
Also, 136 existing vessels were classed, 
totalling 1,569,000 gt or 2 ,747 ,000  dwt. 
As o f 1 January 1978 there were 1,713 
vessels o f 13.889.000 gt or 22 ,181 ,000  
dw t, contracted to be built o r building to 
ABS classification in 44 countries.
In new building activity last year ABS 
classed 226 cargo vessels including bulk 
carriers, general cargo ships, container 
carriers, vehicle carriers, and liquefied 
gas carriers com pared with 94 such ves
sels classed in 1976. The most notable 
increase was in the num bers o f  bulk car
riers, 130, and o f  general cargo ships, 74, 
which is more than double the num bers 
classed in the prior year. In 1977, 66 tan
kers were classed.
For the offshore exploration industry, 
ABS classed 50 new  offshore m obile dril
ling units last year. There are 243 offshore 
drilling units in ABS class as o f  1 January
1978 with an additional 45 units building 
or contracted to be built to ABS class this 
year.
ABS was aw arded a contract last year by 
the U nited States D epartm ent o f  the Inte
rior, through its G eological Survey, to

furnish a 'Specification Relating to D e
sign, C onstruction, Installation, and In
spection o f O ffshore Structures to Ensure 
Technical A dequacy and Operational 
Safety’. The specification will be used in 
establishing requirem ents for certification 
o f fixed offshore platform s operating on 
the U .S . continental shelf.
ABS activity with LNG and LPG carriers 
also increased. As of 1 January 1978 there 
were 30 LNG or LPG carriers building or 
on order to be built to ABS classification -  
one each in Italy and the Philippines, two 
in Sw eden, 10 in France and 16 in the 
United States. Mr. Young said that ABS 
has reviewed several new  designs o f  the 
spherical and m em brane type containm ent 
system s and expressed the hope that these 
will m aterialize into construction con
tracts.
O ther significant developm ents at ABS 
during 1977 included the establishing of 
two new O verseas Technical C om m ittees, 
one in the Republic o f China and the other 
in H ong Kong. Also, the Bureau entered 
into an agreem ent o f  full cooperation with 
FIDENAVIS, the Spanish classification 
society, in the classification and survey o f 
ships, in the exchange o f  technical infor
mation and in preparation o f the Spanish 
Society’s Rules o f C lassification.
ABS opened 6 new Exclusive O ffices last 
year in: T em a, G hana; Ulsan, Korea; M al
ta; G dansk, Poland; Jeddah, Saudi Arabia; 
M aracaibo, V enezuela. In addition, the 
exclusive O ffice in G alatz, Rom ania, was 
reopened. ABS also opened tw o new 
technical offices in Buenos Aires, Argen
tina, and in M anila, Philippines.

Ship vibration sym posium  ’78
An international Ship Vibration Sym po
sium  will be held at the Sheraton National 
Hotel in A rlington, V irginia near W as
hington, D .C . on O ctober 16 & 17, 1978. 
The Sym posium  will be jointly  sponsored 
by the interagency Ship Structure C om 
m ittee and The Society o f Naval A rchi
tects and M arine Engineers. This is the 
second in the scheduled o f Sym posia jo in t
ly sponsored by these tw o organizations, 
follow ing the highly successful Ship 
Structures Sym posium  held in O ctober 
1975.
The purpose o f this Sym posium  is to bring 
together representatives of the M aritime 
com m unity including ship operators, 
builders, designers, researchers and go
vernm ental and classification bodies to 
discuss all aspects o f  ship vibration, noise 
and hull/m achinery incom patibility. The 
em phasis o f the Sym posium  will be the 
interfaces between hull structure, hydro

dynam ics, m achinery and man. Within 
the past decade a dram atic growth in the 
size and installed horsepow er of vessels 
has taken place. The impact o f shipboard 
problem s has also increased substantially 
due to the high capital costs o f new  ves
sels. During these years, substantial pro
gress and developm ents have taken place 
in the vibration and noise fields. It is now 
tim e for these technological problem s and 
new advances to be discussed in an open 
forum with all those engaged in ship de
sign, construction and operation.

Propeller sym posium
A Technical sym posium  on ships' propel
lers will b eh e ld o n  May 24 and 25, 1978 at 
the Cavalier H otel, V irginia Beach. Vir
ginia. Entitled ’Propellers ’7 8 ’, the sym 
posium  is to be jointly  sponsored by Tech
nical and Research Panel M -16 (M oderni
zation o f  Propulsion Shaft System s) and 
the Hampton Roads Section o f The So
ciety o f Naval A rchitects and M arine En
gineers. This Sym posium  follows the suc
cessful Propellers Sym posium  held in 
1975 which was also sponsored by Panel 
M -16 and the Philadelphia Section of 
SNAM E.
This will be a larger sym posium  than in 
1975 with a total o f 22 papers, and the 
treatm ent o f  propeller problem s will be 
handled more broadly. Experts in the field 
o f propellers from both the United States 
and abroad will cover analytical procedu
res for the design o f all types o f marine 
propellers, will explore the special pro
blem s o f  controllable-pitch propellers, 
and give papers on the correlation o f  de
sign predictions with experim ental data. 
O ther subjects to be presented mid discus
sed will be the m etallurgical properties of 
propeller m aterials, construction m ainte
nance and repair and som e results o f full- 
scale testing.
The reason for this Sym posium , as with 
the m eeting in 1975, is that propeller failu
res in the past decade have revealed se
rious gaps in design inform ation. These 
gaps may lead to deficiencies in propeller 
design, in the area o f hull w akes, dynam ic 
forces, cyclic stresses, cavitation, corro
sion fatigue, electro-chem ical fatigue and 
the strength o f heavy bronze castings.

Statfjord B platform
A .S. C om putas, a subsidiary o f Det 
norske V eritas, has signed an agreem ent 
with N orw egian Contractors on extensive 
calculations and analysis o f the Statfjord
B, a C ondeep gravity platform  which is to 
be installed in 1981.
T he analysis are the largest and most corn-
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plicated ever perform ed on an offshore 
construction. A .S. Com putas has pre
viously carried out four out of five sim ilar 
commissions for Norwegian Contractors. 
High demands are asked from the com pa
ny’s engineering skill, analysis tools and 
computer installations. Basis for the pro
grams to be used is the so-called 
SESAM-69 finite element program pack
age. The hardware installation to be used 
is the Univac 1110 at Fjerndata.
Through many years, A .S . Com putas has 
developed large com puter programs and 
accumulated knowledge on analyses of 
various structures. The com pany posses
ses the human resources and the technical 
know-how required to solve the task.
The purpose o f the analyses is to calculate 
the strains in the Statfjord B platform du
ring construction, towing and subm er
sion, as well as from the environmental 
conditions during the operation phase. 
The analyses are being performed by si
mulating all the strain conditions m en
tioned above by means o f  com puter pro
grams developed by A .S. Com putas, in 
cooperation with Det norske Veritas.

Oil exploration tem po in North Sea to 
be increased?
The Norwegian Petroleum and Energy 
Minister has just declared that a new com 
prehensive exploration o f  the North Sea in 
the hope o f making new finds, is becom
ing more desirable. He em phasized that 
current finds will never be able to bring oil 
production up to the level o f 90 million 
tons per year, which is regarded as the 
’ceiling’ for a moderate tempo o f oil ex
ploitation. He said that present signs indi
cate that Norway will not be able to go 
beyond a total o f 65 million tons per an
num, all things being equal.
The Minister pointed out that unless new 
finds were m ade, Norway would be more 
or less finished with her offshore deve
lopment by the middle of the 1980s. Such 
a situation would carry serious implica
tions for sections o f  Norwegian business 
which are dependent upon new assign
ments being made available to them. The 
government will shortly decide on the al
location o f  16 new blocks in the North 
Sea. He said that the question of whether 
the blocks should be allocted one by one, 
as negotiations as to who obtained the 
concessions were com pleted etc. or some 
other method, still had to be decided. He 
was em phatic, however, that whatever the 
process chosen, the ’ceiling ' o f 90 million 
tons per annum would not be broken. The 
authorities have within current legislation 
certain provisions which allow them to

postpone production on a field and gene
rally to control the rate of the tem po of 
exploitation.
It is expected that a decision regarding oil 
exploration north o f  the 62nd parallel will 
be taken in the autumn and if an approval 
is achieved, it is anticipated that explora
tion will begin in 1980.

Wave energy
The Norwegian Hydro-Electric Authority 
(NVE) hopes to get an answer as soon as 
possible to the question as to whether 
wave power is a feasible source o f  energy. 
For one research project in this area, the 
NVE has requested over 10 million NOK 
from the government to set things in mo
tion in 1978 and the overall costs o f  the 
projects contem plated, am ount to a total 
o f  62 million NOK.
Three main bodies will be involved in this 
research and they are the Central Institute 
for Industrial Research (SI), the Norwe
gian Institute o f Technology (NTH) and 
the Kvaerner engineering group. Two par
ticular projects are envisaged at the mo
ment in this area. One is based on the 'lens 
principle’. The point o f this is to collect 
the wave energy in a large wave which 
will be swept up a channel o r trench to an 
elevated collecting point 100 m above sea 
level from where it will go through the 
normal hydro-electrical process. The 
other project is based on the idea o f  having 
electrical production units based in 
’buoys' which are anchored to the seabed. 
Energy will be produced through floats 
which will swing in accordance with wave 
movements. Each of these will have pro
duction capacity o f  half a megawatt per 
annum.
It is claimed that waves in the Norwegian 
Sea have a power o f  between 20 and 80 
kilowatts per m etre. The NVE feels that 
both projects are so promising that they 
require econom ic support for further in
vestigation. The proposed am ounts are the 
first steps towards an alternative source of 
energy in Norway. This research is also 
taking place within the general context o f 
energy research throughout Scandinavia, 
through NORDEL, where Norway has 
been requested to concentrate its research 
work on wave energy. There is also coop
eration with the UK in this field.

T exaco’s Tartan platform
The Offshore S en  ices Group o f  L loyd’s 
Register is certifying the Texaco North 
Sea U.K. Com pany’s steel jacket platform 
(to be installed in 465 ft o f water at the 
Tartan Field) on behalf of the Department 
o f  Energy. In addition, all m echanical,

electrical and other equipm ent for the m o
dules is to be inspected, on behalf o f 
Texaco, by L loyd 's Register Industrial 
Services.
The platform will be floated out for instal
lation in Block 15/16 o f  the U.K. North 
Sea Sector during the sum m er o f 1979. 
W ork on the steel jacket and other com po
nents is already progressing at sites in the 
United Kingdom and elsewhere in Euro
pe.
The world-wide network of 250 L loyd’s 
Register’s offices is used to handling off
shore contracts where sub-contractors are 
located in many different countries. Expe
rienced offshore surveying staff are avail
able for shop and site inspection duties 
throughout the world and there is a large 
Offshore Services Group in London 
Headquarters providing a service o f con
tract co-ordination, design appraisal, plan 
approval and technical advice. The geo
graphical disposition of the Tartan plat
form sub-contracts, therefore, does not 
present any adm inistrative problems. 
Most o f the principal nodes, the bottle 
legs, the deck and the flotation tanks arc 
being fabricated by Redpath Dorman 
Long (North Sea) Ltd. at Methil and at 
various sub-contractors, and survey work 
will be carried out by surveyors from LR ’s 
Edinburgh and other offices.
The Cherbourg works o f  Union Indus- 
trielle e t d ’Entreprise (U .I .E .) will assem 
ble the com plete jacket as the Methil no
des and the tubular com ponents rolled at 
W eldit Engineering of Scunthorpe are 
brought down to Cherbourg. The work 
will be surveyed by staff from LR ’s C her
bourg site office. The modules for the 
Tartan platform are being manufactured 
by several sub-contractors.

Am endm ents and additions o f the Bu
reau Veritas rules and regulations
Bureau Veritas has just published the 
am endments and additions No. 2 to the 
1975 edition o f the Rules and Regulations 
for the Construction and C lassification of 
Inland Navigation Vessels.
The mean modifications o f these am end
ments and additions concern the new 
scantlings rules o f  tankers and the rudder 
scantlings.
The scantlings rules o f tankers intended 
for the carriage in bulk o f flam mable li
quids, liquefied gases under pressure and 
corrosive liquids have been modified by 
addition o f  types II and III vessels. This 
am endment results from the replacem ent 
of the previous carried substances cate
gory KO by three intermediate categories: 
K 1 s, KOn and KOs introduced in the 1977
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version o f the Regulations for the Carriage 
of Dangerous Substances on the Rhine 
(A .D .N .R .); these categories depend to 
the pureness state o f substances and to 
their vapour tension. Previous types 
K I/K 2  and K3 becom e respectively types 
IV and V; types III and II vessels arc 
scantled with a tank calibration pressure 
equal respectively to 0 ,125 and 0,54 bar; 
and type I vessels are scantled as previous 
type K0 vessels for the carriage o f  sub
stances in independent tanks, whose va
pour tension at 50°C exceeds 1,9 bar.
In other respects, the rules related to spe
cial A .D .N .R . vessels have been deleted. 
The am endm ents concerning the rudders

are com posed of the addition o f  stricter, 
but easier to use, form ulae for the scant
lings o f rudder stocks. E lsewhere, the 
technics developm ent allowing to create 
rudders which maximal orientation angle 
is either less than 35° ow ing to  fittings 
designed to increase their efficiency, or 
greater than 35° to allow som e m anoeu
vres, the rules defining the trials and the 
orientation angle lim itations have been 
modified as well for the rudders as for the 
steering gears. M oreover, the navigation 
increase dem anding a satisfactory m a
noeuvrability, the time required for m ov
ing the rudders from one side to the other 
has been reduced.

In other respects, the forbidding to use 
single plate rudders has been deleted for 
the navigation notations; this forbidding 
holds for the mark ice.
At fast, the definition o f two ordinary steel 
grades has been specified for chain cables 
manufacture; so that the definition of 
proof load point o f application for anchors 
inspection.
The new requirem ents enclosed in these 
am endm ents and additions o f the Bureau 
Veritas rules and regulations will be appli
cable 30th April 1978. However, the So
ciety may refer to the contents hereof be
fore that date, as and when necessary or 
appropriate.

Nieuwe Uitgaven

C hem icals in Ships
Loss o f  Life, serious dam age, loss o f  efficiency are hazard 
potentials related to m ishandling or miss-use o f  chem icals in 
ships. But chem icals play a vital part in modern ship practice and 
knowledge about them  and their uses is essential for all concerned 
in the operation and m aintenance o f  marine machinery.
The provision o f practical inform ation and reasoned theoretical 
coverage of proceedures and m ethods o f  handling chem icals, is 
the aim of a new book, Chem icals in ships, published by The 
Institute o f M arine Engineers.

Edited by L. Kenworthy MSc ARCS RIC CChem FIM FICorrT, 
the work contains eleven contributed chapters titled:
Some Basic Chem istry 
Fuels
Lubricants

Gases Used at Sea 
Fire Fighting Chem icals 
Paints
Tank Cleaning Chem icals 
Circulating W ater System s
The Production o f Boiler Feed and Potable W ater from Sea Water 
Boiler W ater Treatm ent
General Safety Instructions and Care in Dealing with Chemicals 
in Ships
S .I. Units are used throughout and a conversion table to Imperial 
equivalents is included.
The chapter on basic chem istry will be o f benefit to those without 
previous experience of the subject.
The book is available for the price o f  £ 12.00 from: Marine 
M edia M anagem ent. 76  M ark Lane, London EC 3R. 7JN . Eng
land.

M ARITIEM E G ESCHIED EN IS DER N EDERLANDEN DEEL 
111
Uitgave : de Boer M aritiem , Unieboek Bussum januari 1978 
Afm. 30 x  22 x  3,5 cm ., 434 blz. met talrijke afbeeldingen 
tussen de tekst, w aarvan vele in kleuren.
G ebonden in kunstlederen, fraai bestem pelde band 
Prijs ƒ 115,-
Speciale intekenprijs bij 4 delen: ƒ 95,- per deel.
'M aritiem e geschiedenis der N ederlanden’ is een standaardw erk 
over de zeegeschiedenis van de Lage Landen van de vroegste 
tijden tot heden. In chronologische volgorde en volgens een 
duidelijke system atische indeling worden de onderw erpen be
handeld. d ied e  maritiem e geschiedenis der Lage Landen gestalte 
hebben gegeven: schepen en scheepsbouw , bem anning en reders, 
navigatie en kartografie, havens, handelsvaart, oorlogsvaart en 
visserij.
leder deel begint met een inleiding, waarin een beeld wordt 
geschetst van de historische situatie, waarbinnen de m aritiem e 
bedrijvigheid zich heeft afgespeeld. Daarna m aakt de lezer ken
nis met de schepen uit dat tijdvak. W at voor typen waren er, 
welke eigenschappen bezaten ze, w aar en hoe waren ze ge

bouw d? Alvorens de vaart van de schepen ter sprake kom t, wordt 
de lezer vertrouw d gem aakt met de bem anning, met de naviga- 
tieinstrum enten die hun ter beschikking stonden en m et de havens 
van w aaruit de schepen vertrokken. V ervolgens wordt de econo
m ische en maatschappelijke achtergrond behandeld in een hoofd
stuk over de reders.
Tenslotte de vaart zelf, met als hoofdthem a’s: ontdekkingsrei
zen, handelsvaart, oorlogsvaart en visserij. Het gehele scala van 
onderw erpen dat hierbij een rol heeft gespeeld kom t aan de orde: 
de lotgevallen op zee, het leven aan boord, de koopw aar, de 
bew apening, de zeeslagen, de Oost- en W estindische Com pagnie 
en de vaarwegen rond, de wereld.

In het nu verschenen derde deel w ordt de situatie in de achttiende 
en eerste helft van de negentiende eeuw , van ca. 1680 tot ca. 
1870 behandeld, waarbij plaats aan de overgang van zeil naar 
stoom  en hout naar ijzer w ordt ingeruim d.
W ederom  een zeer aan te bevelen boek waarbij ook kan worden 
verwezen naar de besprekingen van de delen I en II in ’Schip en 
W e rf  van resp. nr. 7-1977 blz. 224 en nr. 24-1977 blz. 749

prof. Krietemeijer
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