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Omslag

Maritiem Nederland herfst 1978

Op de Europort-tentoonstellingen plegen 
wij de wereld om ons heen te laten zien hoe 
het er met onze maritieme bedrijfstakken 
voorstaat. Het beeld in het najaar van 1978 
is niet opwekkend: de depressie duurt 
voort en velen constateren met bezorgd
heid, dat er nog geen sprankje hoop aan de 
horizon is verschenen. Toch moeten wij 
waken dat we ons niet te zeer aan sombere 
bespiegelingen overgeven, het kost waar
lijk niet veel moeite om aanwijzingen te 
ontdekken, waaruit blijkt, dat men het er 
niet bij wil laten zitten.
Neem bijvoorbeeld onze lijnvaartrederijen: 
een groot concern als de Nedlloyd ont
vouwt een indrukwekkend investerings
programma, dat o.m. beoogt om het aan
deel van deze rederij in het moderne ver
keer te versterken. Haar besluit om met 
een van de grootste ro/ro-types op de 
markt te verschijnen, getuigt van vertrou
wen in eigen kracht. Nederland heeft de 
laatste vijftien jaar nu wel geleerd hoe goed 
het is om naar nationale en internationale 
samenwerking te blijven streven: op eigen 
benen staan is dapper, maar soms ook een 
beetje dwaas.
Incotrans, de Nederlandse arm van het 
Zweedse Broström-concern, is volop be
trokken bij de reorganisatie van de ro/ro- 
en containerdiensten op Noord- en Cen
traal Amerika, hetgeen o.m. neerkomt op 
een verdere penetratie van de volledig cel
lulaire schepen. De herstructurering is een 
duidelijke internationale aangelegenheid 
van Zweden, Duitsers, Nederlanders, Brit
ten en Fransen, waarbij de Duitse Hapag- 
Lloyd nog de boventoon voert. De Ver
enigde Staten nemen aan de combinaties 
niet deel, duidelijk bewijs dus dat zij inder
daad bij de moderne ontwikkelingen ten 
achter blijven. Zelfs de Mexicanen hebben 
begrepen, dat het zinvol kan zijn een rol in 
de grote internationale consortia mee te 
spelen. De Amerikanen zouden misschien 
wel willen, maar zij mogen niet en het is 
voor hen kennelijk nog het meest aantrek
kelijk om de scheepvaart onder een andere 
vlag te bedrijven.
Terwijl de KNSM de vruchten plukt van 
haar participatie in het CAROL-consor-

tium, worstelen de drie Nederlandse rede
rijen in de lijnvaart op de Oostkust van 
Zuid-Amerika met de problemen die door 
de Argentijnen zijn opgeworpen nadat zij 
eenzijdige maatregelen inzake de lading- 
reservering hebben afgekondigd. De 
maatregelen zijn zo kras, dat zij, naar onze 
mening, binnen afzienbare tijd ongedaan 
zullen moeten worden gemaakt; wat dat 
betreft spelen andere landen het spel veel 
subtieler en daardoor kennelijk met meer 
succes.
De Nederlandse vlag heeft natuurlijk ook 
een aandeel in de bulker-trades. Een on
aangename verrassing was het te verne
men, dat in een van deze trades, een onder 
Nederlandse vlag varende vloot naar de 
sloop wordt verkocht (wat gezien de ou
derdom van de betreffende schepen nor
maal is), maar niet door nieuwe schepen 
zal worden vervangen (wat teleurstellend 
is). De Chevron-directie die op last van het 
hoofdkantoor in San Francisco tot deze 
stappen besloot, is daarbij wel met grove 
stappen door de problematiek van de 
werkgelegenheid gegaan, maar misschien 
is er nog een mouw aan te passen, nu de 
werknemersorganisaties hebben gezegd 
niet van zins te zijn zich bij deze bedrijfspo- 
litiek neer te leggen.
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Z o lang  d e  schepen  n o g  b lijven varen, zoa ls  h ie r de  'N ed lloyd  D e jim a ' is a lles nog  
g o e d . . .

In de Nederlandse kustvaart heeft men van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om met 
steun van de regering tot rehabilitatie van 
dit segment in de koopvaardij over te gaan. 
Door de schaalvergroting is de kustvaart- 
vloot weliswaar numeriek teruggelopen, 
maar in volume weer gelijk gekomen met 
de situatie van een jaar of tien geleden. 
Alleen heeft er zich nu een nieuw vraagstuk 
voorgedaan: de reders in de Kleine Han
delsvaart hebben onder de druk van de 
zwakke vrachtenmarkten en de valutaire 
onrust zo dikwijls in de beurs moeten tas
ten, dat zij problemen hebben gekregen 
met hun liquiditeit.
Wil de regering maar helpen, zo hebben de 
werkgeversorganisaties gevraagd, bij
voorbeeld door deze reders voor een jaar, 
zonodig zelfs voor drie jaar, uitstel van be
taling te verlenen? Ook deze problemen 
lijken ons oplosbaar, temeer daar onze 
overheid er toch al eerder blijk van heeft 
gegeven, dat het haar ernst is bij het stre
ven naar het behoud van de Nederlandse 
kleine handelsvaart.
Voor het overige ontspinnen zich vrij veel 
activiteiten op het terrein van het project- 
ladingvervoer, zware ladingen, verzor- 
gingsvaart, sleepvaart en offshore. Vele 
van deze sectoren hebben de laatste jaren 
aanzienlijk in betekenis gewonnen.

Veel minder rooskleurig is het ongetwijfeld 
in de Nederlandse scheepsbouwindustrie.

Er blijft onvoldoende werk en er wordt he
laas nog maar weinig meer vernomen van 
de grote blokorders, waarvoor ook Neder
land een kans zou maken. Het werk voor 
de marine is, hoewel het voorlopig nog heel 
wat gaten vult, ook niet onuitputtelijk. Bij de 
scheepswerven zijn er diverse al zonder 
werk geraakt, met in het geheel geen uit
zicht op een spoedig herstel; voor enkele is 
het bestaan een akademische kwestie ge
worden, temeer omdat het een scheeps
werf, gezien de aard van het bedrijf, niet 
gemakkelijk valt om ander werk aan te 
trekken.

Scheepsbouwer Verolme blijft niettemin 
van mening, dat een groot deel van de 
Nederlandse scheepsbouw te redden is, 
als er maar wordt overgegaan tot het con
strueren van zijn gas-giganten. In Wage- 
ningen heeft hij aangetoond hoe manoeu- 
vreerbaar de reuzen eigenlijk wel zijn, 
maar als het gas voor Nederland inderdaad 
naar de Eemshaven gaat, lijkt het wel uit
gesloten, dat deze zeer grote schepen in
gezet worden, ook al zegt de heer Verolme 
dat de geul naar deze haven dan maar 
moet worden verdiept.
Ja, die Eemshaven. Wij zullen er hier maar 
niet te diep op ingaan, de kans is namelijk 
groot, dat er zich tegen de tijd, dat dit artikel 
verschijnt, weer nieuwe aspecten in deze 
kwestie hebben voorgedaan. Voor Rotter
dam blijft het een moeilijk te verteren zaak,

dat de Maasvlakte is gepasseerd. In deze 
stad leeft nu het gevoel, dat gedeeltelijk 
ook door eigen schuld, kans na kans wordt 
gemist en men vindt dat de overheid niet 
voldoende blijk geeft van het boven-regi- 
onale karakter van deze haven, getuige de 
onwil van Den Haag bijvoorbeeld om de 
Hartelsluizen te helpen opruimen.
De meeste angst is ingebeeld: natuurlijk 
zal Rotterdam altijd een grote haven blij
ven, ook al doet het gemeentebestuur 
soms wat geobsedeerd over de noodzaak 
van een sluitende begroting. Als ter wille 
daarvan de havengelden moeten worden 
opgekrikt schiet de Rotterdamse Kamer 
van Koophandel omhoog om krachtig te 
protesteren: op deze manier wordt de con
currentiepositie van de haven in een toch al 
uitermate moeilijke tijd nog verder aange
tast!
Misschien is dit waar, ofschoon het argu
ment dat Rotterdam permanent verkeer 
aan buitenlandse havens kwijtraakt, naar 
onze smaak wel eens worden overtrokken. 
In Antwerpen en Hamburg kan men de
zelfde klachten beluisteren.
Hoe het ook zij, het idee dat de havens 
zonder hun achterland niet kunnen be
staan blijkt gelukkig nog van voldoende 
kracht te zijn om de delegaties uit de ha
vens aan het reizen te zetten. Voor wat 
Rotterdam betreft, toont men daar een 
merkwaardige voorkeur voor verre landen.
NsXkïiJiféi, C W / P ia , i / v F/arr., 'rrzfi xv/n  z llrw r ü e / i  

gebieden welke -  afzonderlijk -  door sterke 
delegaties uit de Maasstad zijn verkend: 
elk bezoek werd door de deelnemers als 
bijzonder geslaagd genoemd.
Hamburg en Bremen zoeken het meestal 
dichter bij huis: men komt sterke delegaties 
uit de Duitse Noordzeehavens in het Cen- 
traaleuropese achterland tegen en het ver
ontrust ons, dat de noodzaak van deze be
zoeken in onze havens kennelijk niet op 
eenzelfde niveau wordt beoordeeld als de 
verre 'achterlanden'. Maar ook dit kan ver
anderen!
Op scheepvaartpolitiek gebied is Neder
land dichter bij de UNCTAD-Code voor de 
Lijnvaart gekomen en ook ziet men hier 
meer dan tot dusver het nut van een Euro
pese scheepvaartpolitiek in. Als men er 
eindelijk in slaagt om tot een nieuwe orde
ning in de internationale zeevaart te ko
men, dan zal men echter moeten trachten 
minder tijd te verdoen met debatteren. Wij 
realizeren ons dat het geen gemakkelijke 
zaak is om tot gelijkstemmigheid in een zo 
rijkelijk geschakeerd gebied als de zee
vaart te komen, maar debatten, en zelfs 
besluiten, leiden tot niets als er geen 
daadwerkelijke actie wordt getoond. Om 
het te zeggen met de woorden van minister 
Tuijnman: conventies hebben op zichzelf 
geen enkele zin. als zij niet door de kuststa
ten worden opgelegd. Vooral op het stuk 
van de veiligheid ter zee kan men zich geen 
halfslachtige houding permitteren.

De J.
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Gecompliceerde opdrachten; 
een uitdaging voor de Scheepsbouwindustrie

door Dr. ir. J. M. Dirkzwager*

leder maritiem land zal er steeds naar streven om met de beschik
baar gestelde geldmiddelen zo doelmatig mogelijk materieel op 
zee te brengen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Men 
wil schepen die voorzien zijn van de allernieuwste luchtverdedi
gingssystemen, schip tot schip wapensystemen en/of onderzee- 
bootbestrijdingssystemen en dat alles bij een gelijk blijvend aantal 
schepen.
Ten gevolge van de grote toename van de kosten van deze wa
pensystemen is de bereikbaarheid van deze doelstelling proble
matisch geworden en is de noodzaak ontstaan om naar middelen 
te zoeken, die naar een vermindering van de totale kosten, d.w.z. 
aanschaffings- en exploitatiekosten kunnen leiden. De mogelijk
heden die tot kostenvermindering kunnen leiden zijn o.a. vermin
dering van de bemanning, vermindering van de onderhoudskos
ten, brandstofbesparing en standaardisatie.
De na-oorlogse ontwikkeling van wapensystemen heeft, gezien 
de benodigde ruimte, geleid tot een toename van de grootte van 
oppervlakteschepen. Terwijl men aanvankelijk nog met fregatten 
van hooguit 3000 ton waterverplaatsing kon volstaan, verschenen 
in de loop van de jaren '60 al fregatten van meer dan 4000 ton, 
terwijl thans Amerikaanse fregatten van de Spruance-klasse zijn 
verschenen met een waterverplaatsing van 8000 ton. Daar komt 
nog bij dat vliegtuigen en helikopters bij de onderzeebootbestrij- 
ding in de toekomst vermoedelijk een onmisbare rol zullen blijven 
spelen. Er zullen eerder meer en grotere helikopters dan minder 
en kleinere aan boord gestationneerd moeten worden. Dit vraagt 
weer ruimte voor hangars, werkplaatsen, personeel, kortom ook 
dit heeft grotere schepen tot gevolg.
Gewoonlijk worden de wapen- en sensorsystemen halverwege de 
levensduur van een schip gemoderniseerd. Om de periode van 
uitdienststelling van het schip te verkorten en de totale kosten te 
verlagen wordt er aan gedacht om gehele systemen als o.a. radar, 
sonar, vuurleiding, verbindingsapparatuur, scheepsbesturingsin- 
stallaties elders buiten het schip samen te stellen en deze installa
ties geheel ingeregeld aan boord te plaatsen. Eén stap verder leidt 
tot het bouwen van geprefabriceerde systemen in containers van 
standaardafmetingen. Deze ontwikkeling zal weer grotere en 
duurdere schepen vergen, maar over de gehele levensduur ge
zien zal het concept van containerisatie kosteneffectief kunnen 
zijn. Op den duur zou deze ontwikkeling er volgens de Britse 
marine-ingenieur R. J. Daniël zelfs toe kunnen leiden dat met niet 
al te grote ingrepen Ro-Ro schepen en containerschepen voor 
marine-gebruik geschikt zijn te maken.
Een groot deel van de ruimte van een fregat wordt ingenomen door 
de accommodatie voor de bemanning en de voortstuwingsinstalla- 
tie. Vandaar dat behalve uit een oogpunt van exploitatieverminde- 
ring ook uit ruimteoverwegingen gestreefd wordt naar een verla
ging van het aantal leden van de bemanning. Voor wat de voort- 
stuwingsinstallatie betreft zal het streven zijn dat niet een hoge 
maximumsnelheid wordt geeist wanneer deze alleen maar op een 
sporadisch voorkomende spiegelgladde zee kan worden bereikt. 
Het is dan ook reëler om een bovenwaterschip te ontwerpen voor 
een snelheid die maximaal in de meest voorkomende zeetoestan- 
den kan worden volgehouden. Op deze wijze zullen de uiteinden, 
vooral die van het achterschip voller worden en vanwege het 
geringer benodigde vermogen de ruimte voor de machinekamer 
kleiner.
Er wordt ook gezocht naar een alternatief voor de combinatie van 
gasturbine en verstelbare schroef. De mogelijke toekomstige toe
passing van omkeerbare tandwielkasten of omkeerbare gasturbi
nes dient niet te worden uitgesloten. Veelbelovend lijkt de ontwik

keling van de supergeleidende elektrische voortstuwingsmotoren, 
Deze ontwikkeling berust op het principe dat de elektrische weer
stand van bepaalde metalen geleiders, zgn. supergeleiders, tot nul 
afneemt wanneer de temperatuur tot een bepaalde kritische 
waarde wordt verlaagd. Deze temperatuur ligt ongeveer bij die van 
vloeibaar helium, d.w.z. 4° Kelvin. Het resultaat is dat bij deze 
kritische temperatuur met supergeleiders zeer hoge stroomsterk- 
ten mogelijk zijn zonder dat er verliezen optreden. Terwijl een 
conventionele luchtgekoelde elektrische voortstuwingsmotor van
30.000 KW en 180 omw/min een diameter heeft van ongeveer 6 
meter en 146 ton weegt, zou een supergeleidende motor van het 
zelfde vermogen en toerental op een diameter van 2 meter en een 
gewicht van 36 ton komen. Het zijn veelbelovende mogelijkheden 
die tot verstrekkende gevolgen voor het scheepsontwerp kunnen 
leiden. Gasturbines en supergeleidende generatoren kunnen bo
ven in het schip worden geplaatst, waardoor ten gevolge van het 
vervallen van luchtschachten ruimte wordt gewonnen.
Al deze ontwikkelingen zijn niet alleen van belang voor de grote 
maritieme machten maar ook voor de kleinere landen die om 
budgettaire redenen noodgedwongen de grootte van hun nieuwe 
schepen dienen te beperken. Dit betekent schepen, die naar ver
houding tot de lengte sneller moeten zijn. Daarmee neemt het 
probleem toe om een schip zodanig te ontwerpen dat een be
paalde snelheid in zeegang is vol te houden. Ondanks satelliet- 
verkenning, geleide lange-afstand raketten en door helikopters 
gelanceerde wapens zijn er nog kleine snelle oppervlakteschepen 
nodig, al was het alleen maar om de snelheid van grotere schepen 
en onderzeeboten te kunnen evenaren.
Voor een uitweg naar de beperking van de scheepssnelheid van 
kleinere schepen ten gevolge van het golvend zee-oppervlak 
staan twee wegen open, die tot geavanceerde scheepstypen lei
den. Met een enkel- of dubbelrompschip kan men met het grootste 
deel van het deplacement onder het golvend oppervlak gaan 
varen. Dit principe leidt tot de SWATH (small waterplane area twin 
huil ship); of men kan boven het golvenoppervlak gaan varen. Dit 
laatstgenoemde principe leidt tot de luchtkussenboot en draag
vleugelboot. Het Amerikaanse Congres heeft thans de eerste 
termijn goedgekeurd voor de bouw van een 3000 ton Surface 
Effect Ship (SES), waarvan het ontwerp gereed is. Wanneer ook 
de volgende begrotingen voor de bouw van dit geavanceerde 
vaartuig worden goedgekeurd zal over 3 è 4 jaar de Amerikaanse 
Marine beschikken over een experimentele SES met de bewape
ning van een fregat voor de onderzeebootbestrijding conform de 
FFG-7. Deze SES zal een snelheid van 80 knopen in gemiddelde 
oceaangolven kunnen volhouden.
Hoewel alleen de grootste maritieme landen als bijv. de Verenigde 
Staten zich dergelijke experimenten kunnen permitteren zullen de 
andere landen bij hun toekomstige aanschaffingsplannen reke
ning moeten houden met de nieuwe mogelijkheden van geavan
ceerde vaartuigen die in hoofdzaak alleen proefondervindelijk 
kunnen worden onderzocht. Ook de Nederlandse Marine zal met 
deze ontwikkeling rekening dienen te houden bij het bepalen van 
het toekomstige maritiem beleid. Voor wat betreft de aanschaf van 
geavanceerd materieel beschikt ons land over mogelijkheden. Er 
is capaciteit bij onze onderzoekinstellingen van TNO, het Neder
lands Scheepsbouwkundig Proefstation en het Nationaal Lucht
en Ruimtevaart Laboratorium aanwezig om de Marine te advise
ren bij de voorbereiding van dergelijke projecten, terwijl verwacht

‘ Hoofd. bur. Wetenschappelijke Zaken van de afd. Scheepsbouw bij het 
Directoraat Materieel Kon. Marine.

S. en W. -  45ste jaargang nr. 23 -  1978 627





kan worden dat onze scheepsbouw- en vliegtuigbouwindustrie bij 
de aanschaf van geavanceerde vaartuigen een belangrijke rol zal 
spelen.
In het voorgaande betoog zijn enkele achtergronden genoemd die 
er toe kunnen leiden dat op maritiem technisch gebied vernieu
wingen plaats vinden. Op scheepsbouwkundig gebied kan Neder
land aan deze vernieuwingen bijdragen leveren. Dit geldt in de 
eerste plaats voor het leveren van achtergrondresearch. Wij kun
nen bijdragen leveren op het gebied van de ontwikkeling van 
scheepsvormen, die geschikt zijn voor hoge snelheid in golven. 
Hierbij valt te denken aan deplacementsschepen met extreme 
vormen en verhoudingen, planerende schepen en SWATH- 
schepen. Op voortstuwingsgebied kan worden bijgedragen aan 
het ontwikkelen van ontwerptechnieken van voortstuwers van 
snelle schepen, hetzij conventionele, hetzij met gedeeltelijk of 
supercaviterende schroeven.
Het in Nederland uitgevoerde onderzoek ten behoeve van het 
manoeuvreren met onderzeeboten, zowel zonder als met stuurau- 
tomaten, heeft er toe bijgedragen dat wij hier niet alleen bestu

ringsproblemen van conventionele, langzaam varende schepen, 
zoals mijnenjagers kunnen behandelen, maar ook in staat zijn 
bijdragen te leveren aan de besturing van geavanceerde schepen. 
Hierbij wordt gedacht aan automatische besturing niet alleen in het 
horizontale, maar ook in het verticale vlak ter verbetering van de 
zgn. ridequality.
Zonder volledig te zijn kan worden opgemerkt dat ook op het 
gebied van trillingen, akoestiek, ergonomie, toepassing van hoge 
rekgrensstalen voor de constructie van onderzeebotenrompen, 
construeren van met glasvezel versterkte kunststoffen ontworpen 
mijnenjagers en het schok- en trillingsvrij opstellen van apparatuur 
in Nederland de nodige expertise aanwezig is.
Wanneer wij daarbij in aanmerking nemen datonzte scheepsbouw- 
industrie en toeleveringsbedrijven in het verleden bewezen heb
ben moeilijke en gecompliceerde opdrachten, ook die van de 
Koninklijke Marine, uit te kunnen voeren kan geen andere conclu
sie getrokken worden dan dat de gesignaleerde toekomstige ont
wikkelingen een uitdaging zijn die moet worden aangenomen 
voordat het te laat is.

BIBLIOTHEEK VAN HET MARITIEM 
INFORMATIE CENTRUM

Het Maritiem Informatie Centrum (MIC) is een afdeling van het 
Nederlands Maritiem Instituut (NMI), dat aan het eind van het jaar 
1973 werd opgericht.
In het NMI participeren de Overheid, de Koninklijke Nederlandse 
Redersvereniging (KNRV), de Centrale Bond van Scheepsbouw
meesters in Nederland (CEBOSINE) en de Federatie van Werk
nemersorganisaties in de Zeevaart.
Het Maritiem Informatie Centrum stelt zich ten doel het optimaal 
toegankelijk maken van documentaire informatie en deze ter be
schikking te stellen aan zowel het Nederlands Maritiem Instituut, 
als ook aan derden, in het bijzonder de Nederlandse scheepvaart 
en scheepsbouw.
Eén van de middelen waarmede het MIC bovenomschreven doel
stelling tracht te verwezenlijken is de bibliotheek.
De bibliotheek van de afdeling werd opgezet als een vakbiblio
theek, enerzijds ter ondersteuning van de andere afdelingen van 
het eigen instituut:
-  navigatie research centrum
-  maritiem economisch research centrum
-  maritiem sociaal research centrum en de afdeling
-  operationele research en plannen;
anderzijds ten behoeve van geïnteresseerden in de scheepvaart 
en scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken.
Met de opbouw van deze vakgerichte bibliotheek werd in 1974 
begonnen. De basis is gelegd door overname van een groot deel 
van het boekenbestand van het Nationaal Instituut voor Scheep
vaart en Scheepsbouw; deze werd aangevuld met de bibliotheek 
van het Nederlands Scheepsstudie Centrum-TNO en in 1977 
werd de bibliotheek van de nu opgeheven Stichting Maritieme 
Research toegevoegd.
Het aanschafbeleid van de bibliotheek is voornamelijk gericht op 
het projectwerk dat de research-afdelingen verrichten, doch te
vens worden naar aanleiding van de ontwikkelingen, die gesigna
leerd worden in de vakliteratuur, boeken aangeschaft.
Het bestand dat ongeveer 10.000 banden omvat, inclusief rappor
ten en congresverslagen, is toegankelijk gemaakt door middel van 
catalogi in kaartvorm:
-  op 1 e hoofdwoord van de titel
-  op auteursnaam/uitgeversnaam

-  op classificatie, een rubriekgewijze indeling die de volgende 
onderwerpen omvat:
01 Ship
02 Shipping
03 Shipbuilding
04 Ports & Waterways
05 Fishing industry
06 Offshore oil & gas
07 Ocean mining
08 Inland shipping
09 Marine pollution
10 Energy generating & floating plants

Het tijdschriftenbestand bestaat uit tijdschriften, periodieken, kran
ten, etc. en bedraagt ongeveer 350 titels, waarvan de laatste twee 
jaargangen in de bibliotheek aanwezig zijn, de oudere jaargangen 
worden in dozen opgeborgen in het archief, doch zijn op verzoek in 
te zien.
Naast de boeken en tijdschriften beschikt het MIC nog over een 
aantal kaartbestanden:
-  Scheepsbeschrijvingen, op naam en type
-  Havens- en Waterwegenbeschrijvingen
-  Handels- en Artikelnamenregister, met vermelding van leve

rancier en/of importeur.
Daar de researchafdelingen op ieder willekeurig moment over de 
boeken dienen te kunnen beschikken, worden er geen boeken 
uitgeleend. Ook naar en van andere bibliotheken wordt niet ge
leend.
Boeken en tijdschriften zijn ter inzage in de bibliotheek. Op ver
zoek kunnen fotokopieën worden vervaardigd, waarvoor een ge
ringe vergoeding wordt gevraagd.
In de bibliotheek zijn geschoolde (nautisch en technisch) mede
werkers aanwezig ter assistentie.
De openingstijden zijn:
maandag tot en met vrijdag: 09.30 -  16.30 uur.
Het Maritiem Informatie Centrum is gevestigd:
Hofplein Gebouw 
Hofplein 19 (1e verdieping)
Rotterdam
tel.: (010) - 11 47 68.

S. en W. -  45ste jaargang nr. 23 -  1978 629



Het mijnenbestrijdingsvaartuig*
door M.F. Bus*‘ Kapitein Luitenant ter zee

1. Voorwoord
Een beschouwing over het project mijnenbestrijdingsvaartuig kan van verschillende 
zijden worden benaderd. Hoewel het schip bescheiden is in grootte en afmeting, moet 
de realisering van deze nieuwbouw in velerlei opzicht uniek worden genoemd. De 
marines van Frankrijk, België en Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor een gemeenschappelijk ontwerp voor een identiek schip, terwijl de toe te 
passen technieken voor de bouw zeer vooruitstrevend zijn. Een en ander zal tot gevolg 
hebben dat een daadwerkelijk begin wordt gemaakt met standaardisatie, welke een 
uitstralingseffect kan krijgen naar andere landen door serieproductie van bijzondere 
componenten.

2 . Inleiding
Het zeetransport naar en van de havens is van een steeds groter 
en van vitaal belang voor welvaren en welzijn van West-Europa, 
waarbij ons land een bijzondere rol vervult voor dat transport in de 
Rijn-Delta. Verstoringen in de aanlooproutes kunnen in korte tijd 
dan ook ernstige gevolgen opleveren, zoals indertijd heel spoedig 
duidelijk werd tijdens de oliecrisis, toen alleen de oliekraan van het 
Midden-Oosten werd dichtgedraaid. Anders en ernstiger kan de 
situatie worden wanneer de gehele zeevaart voor enige tijd wordt 
gestremd door de aanwezigheid van zeemijnen in de aanlooprou
tes. Na een mijnexplosie rijst immers direct het vermoeden dat er 
misschien wel meer van deze explosieve wapens op de zeebodem 
liggen te wachten. Omdat mijnen onzichtbaar zijn voor de scheep
vaart, en anoniem gelegd worden, zal niemand met deze kennis 
het risico willen en kunnen nemen om het handelsverkeer te laten 
voortgaan, voordat dit risico tot een aanvaardbaar risico is afge
nomen.
Voor het uitvoeren van die taak heeft de Koninklijke marine sche
pen voor de mijnenbestrijding.

De mijnendienst Nederland, opgericht in 1907, heeft die taak 
vermeld in haar wapenspreuk Sit Mare Securum (opdat de zee 
veilig zij), zodat de noodzakelijke stroom van goederen aange
voerd kan blijven worden. In het moderne woordgebruik kan 
men zeggen, dat mijnenbestrijders een milieutaak hebben: zij 
ruimen (op zee explosieve) milieu-verontreinigingen op, zodat het 
openbare (handels-) vervoer gebruik kan blijven maken van vei
lige en vrije routes.
De geschiedenis van het mijnenwapen is reeds oud, waarbij onder 
andere genoemd mag worden het gebruik van mijnen tijdens de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog twee eeuwen geleden, de Krim-oor- 
log in 1854, de Amerikaanse burgeroorlog in 1861 en tenslotte de 
Russische-Japanse oorlog in 1904.
In de laatste twee wereldoorlogen zijn zeer grote hoeveelheden 
mijnen gebruikt, waardoor in de eerste wereldoorlog 999 schepen 
en in de tweede wereldoorlog 2686 schepen verloren gingen. 
Maar ook na de tweede wereldoorlog werden nog op veel plaatsen 
mijnen gelegd, zoals in Korea, Egypte, Nigeria, Pakistan en Viet
nam.

3. Mijnen
Om een tegenstander te kunnen bestrijden, moet men zijn rpoge- 
lijkheden, kwaliteiten, geoefendheid en technieken kennen. Om
dat de mijn een onbemand wapen is, zijn deze factoren vaak een 
grote onbekende, waardoor de bestrijding geen eenvoudige op
gave is. Zijn positie wordt slechts verraden bij de daverende explo
sie van 1000 kg springstof (fig. 2) onder een schip, waarbij de mijn 
als een van die heel weinige wapensystemen volkomen zelfstan
dig zijn werk kan doen. Daarbij bevindt de mijn zich in een perfecte 
schuilplaats in zee, is onafhankelijk van weersomstandigheden en 
is altijd waakzaam.
Deze omstandigheden hebben als gevolg, dat de zeemijn een

groot psychologisch effect heeft, en alleen daardoor reeds grote 
vertragingen kan veroorzaken in de aanvoer van goederen.
De effectiviteit van mijnen moet niet zozeer gemeten worden in het 
aantal mijnen nodig per verloren gegaan schip, maar eerder in 
verloren tijd waardoor de goederenstroom de bestemming niet 
kan bereiken, en voorts in de noodzakelijke inzet van personeel 
en materieel om die dreiging in een bepaalde tijd op een laag 
niveau terug te brengen.

* Tekst van de lezing gehouden bij de TH te Delft op 17 okt. 1978 voor de 
leden van: de Sectie Scheepstechniek klvl, de Ned. Ver. van Technici op 
Scheepvaartgebied en het Scheepsbouwkundig Gezelschap 'William 
Froude’.

Projectbeheerder Mijnenbestrijdingsvaartuig Directoraat Materieel 
Kon. Marine.

fig. 2 Daar was een mijn
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0«  betekent, dat de middelen van de mgnendrenst op een 20 
-effeterrt mogetsjte wijze georganiseerd moeten zgri voor zowel 
nteuwbouw ais exploitatie. Een tSjzonder probleem voor dat maïe- 
•rieel « ,  dat bet moet voldoen aan öringente essen voor wal betreft 
irtegnetrsme, acoustiek en setoofc, heft?een niet alleen kostenver
hogend werkt, maar vooral grote teehmsohe SnspaBintngen vraagt 
van obtwerper, wed m  toeteversnaer. 
ktodeme technieken maten toet mogeijk om iedere gewenste 
tnsteiing mei daarbij de mate wm  toe- ais afname van een ver
wachte ssbeepsiovioed sis vsrgeSjföngsmateriaal mee te gewei 
met een mijn. De toegepaste mitransisfimgen zijn vaak gecombi
neerde drukgoit. magnetscbe en acssastische scheepstnvfoeden. 
D aarnaar kan de raijrt door middel van een sohakeMok langere of 
kortere S|d r p  zijn en voorts oen zogenaamde schepentelfer öe- 
vatten. waardoor een veegqpeia&ezeer veel t$j nodig beeft. Deze 
problemen worden met kan^erekerringsn opgelost, waarbij een 
groot scala van factoren wordt verwerkt

4, Mimenbestnjdmg
öe msjnenveger sleept een veegtóg <f*g. 3), waarmee getracht 
wordt demipi achter :bet schip te actrverendoor de juiste invloeden 
te sta te ren  op het moment, dat die mijn jfp  te. Heft wedren met d i 
veegteig is arbeidsintensief en vereist een goede ervaring van de 
bemanning. Deze veegmethode s  m feite passief te noemen, 
omdat getracht wordt te antfoperen op jnsfeitngen van de mijn, 
welke op dat ogenblik van passage door hel veegtuig worden 
geaccepteerd om het mijnotrcu# te fafen ontsteken.
Zoals de zeemijn een ontwikteling beeft doorgemaakt zo is dat 
eveneens het gevat mel detsestnjdmgsmiddeten. Van eenvoudige 
verankerde ra|ners. die hel schip moeien raten om tot explosie te 
komen, te de ontwikkeling gegaan naar complexe grondmljnen.

fig. 4 Een tot mijnenjager omgebouwde mijnenveger

§g. 3 Mijnenvegen, een arteldsèntensief bedrijf
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5. Internationale samenwerking
Zoals hierboven reeds vermeld moet mijnenbestrijding efficiënt 
worden aangepakt, terwijl het benodigde materiaal aan bijzondere 
eisen moet voldoen om in de omgeving van mijnen te kunnen 
worden ingezet.
Er bestaat reeds lange tijd een nauwe operationele samenwerking 
en uitwisseling van doctrines binnen NAVO-verband, zodat die 
Marines eenzelfde taal spreken voor het oplossen van de operati
onele problemen, (fig. 5).
In Nederland rees in 1971 de gedachte dat een zuiver nationale 
voortzetting van ontwikkelingen een kostbare aangelegenheid zou 
worden door het ontbreken van het serie-effect van de benodigde 
bijzondere installaties en materialen. Bovendien bleek uit een 
evaluatie, dat alle mijnenbestrijdingsschepen in de Westerse We
reld, op een enkele uitzondering na, ongeveer 15 tot 20 jaar oud 
zijn en derhalve in de komende tijd moesten worden vervangen. 
Een voorstel werd toen ingediend bij de Commissie Van Rycke- 
vorsel voor meer internationale samenwerking, waarbij gewezen 
werd op de mogelijke kostenbesparingen in de ontwerpfase, de 
uitwisseling van know-how en de latere industriële productie en 
exploitatie.
De bouw in glas versterkt kunststof werd toen reeds overwogen 
omdat de benodigde houtsoorten zeldzaam begonnen te worden 
en de verwerking daarvan tot een schip tot een kostbare aangele
genheid zou kunnen leiden.
In die tijd werd toen in een kleine commissie gewerkt aan de eisen 
voor dit schip. Daarbij werd onder andere gedacht aan een stan
daardschip voor de Noordzee, welke door middel van met appara
tuur voorziene containers geschikt zou zijn voor een aantal vre- 
des- en oorlogstaken.
Een relatief klein schip kan dan naar zee gaan voor een specifieke 
taak al naar gelang de meegenomen containers, waarbij gedacht 
kan worden aan escorte, visserijinspectie, beveiliging booreilan
den en dergelijke. Tot de conclusie kwamen wij al spoedig, dat een 
standaardplatform grote voordelen oplevert voor de logistiek en de

fig. 5  Perm anent N A V O -verband  van m ijnenbestrijd ingsschepen

toen bleek dat die verankerde mijnen door een veegtuig gesneden 
konden worden. De circuits in de mijn worden steeds meer geraffi
neerd, zodat de mijnenveger met zijn magnetisch-acoustisch 
veegtuig moeizamer tot resultaten komt, terwijl bovendien die 
mijnenveger aan steeds hogere eisen moet voldoen om niet zelf 
op een mijn te lopen.
De ontwikkelingen in het mijnenwapen vinden nog immer voort
gang, waardoor dit wapen ook in grotere waterdiepte kan worden 
gebruikt.
De ontwikkelingen voor moderne mijnenbestrijdingsmiddelen wa
ren dan ook noodzakelijk, waarbij efficiëntie en veiligheid belang
rijke factoren zijn.

Op de kusten van Noord-Vietnam werden voor het eerst zware 
Amerikaanse helikopters gebruikt voor het ruimen van mijnenvel
den. Deze helikopters sleepten daartoe een speciaal ontwikkeld 
mijnenveegtuig, welke later ook werd gebruikt in het Suez-Kanaal. 
Andere ontwikkelingen zijn onder andere de onderzoekingen voor 
het toepassen van hovercrafts en onbemande, afstandbestuurde 
mijnenvegers.

Een actieve methode van mijnenbestrijding is de mijnenjacht, 
waarbij door middel van een hoogfrequente sonar de zeebodem 
wordt afgezocht vanaf een daartoe uitgerust schip. Dit middel 
heeft belangrijke voordelen boven het vegen: de mijn kan onaf
hankelijk van zijn instellingen vóór het schip worden gedetecteerd 
en vernietigd op een veel veiliger wijze voor bemanning en schip. 
Een viertal mijnenvegers zijn in Nederland omgebouwd tot mijnen
jager (fig. 4), waarmede inmiddels veel ervaring is opgedaan. Die 
verbouwingen waren zeer ingrijpend en hebben in vele opzichten 
de gewenste resultaten opgeleverd, welke thans zeer bruikbaar 
blijken voor verdere toepassing in het nieuwe mijnenbestrijdings- 
vaartuig.
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exploitatie, hetgeen weer zijn nawerking heeft voor het opleiden 
van personeel.
Via informele contacten met andere marines, vooral met de Belgi
sche Zeemacht, bleken ongeveer dezelfde gedachten voor een 
toekomstige nieuwbouw, terwijl met Frankrijk naderhand goede 
uitwisselingen van ideeën bestonden. In 1974 kreeg deze voor
zichtige en broze verstandhouding een eerste en tastbare vorm bij 
de ondertekening van de intentieverklaring voor samenwerking 
door de drie chefs van marinestaven van Nederland, België en 
Frankrijk voor het vaststellen van eisen waaraan dat schip zou 
moeten voldoen. Concreet betekende dit de aanvang van de meer 
formele werkzaamheden voor het vaststellen van de gemeen
schappelijke stafeisen en het opstellen van een overeenkomst die 
deze samenwerking zou regelen.
De stafeisen konden in december 1974 door alle partijen worden 

' ondertekend. De bestaande NATO-doctrines voor mijnenbestrij- 
ding waren een goede grondslag om spoedig tot die overeen
stemming te komen.
Hoewel de goede wil voor samenwerking alleszins aanwezig was 
bij alle drie landen, verliepen de onderhandelingen voor de over
eenkomst niet zo gemakkelijk door de vele aspecten, die moesten 
worden geregeld en mede door het feit dat op dit terrein geen 
bruikbare ervaring beschikbaar was. Na 8 maanden intensief en 
hard onderhandelen kon in mei 1975 de overeenkomst worden 
bekrachtigd door de aanwezige goede geest om tot een oplossing 
van de vele problemen te komen.
De gewenste standaardisatie en gemeenschappelijke aanpak 
voor ontwikkeling en ontwerp, alsmede de economische en billijke 
industriële inbreng naar rata van het aantal te bouwen schepen of 
kosteneffectieve wijze zijn in dit document vastgelegd, alsmede de 
principes voor de industriële en logistieke organisatie, welke na
derhand verder zijn gedefinieerd in een aanvullende overeen
komst.

fig. 6 Schema van de Tripartite Organisatie

6. Organisatie
Voor wat betreft de uitvoering van de tripartite overeenkomst zij het 
volgende opgemerkt. Het uitgangspunt is een identiek schip uitge
voerd met gemeenschappelijke componenten, welke de drie lan
den elkaar zullen toeleveren naar rata van het aantal schepen, 
welke zij op nationale werven zullen bouwen. Teneinde de logis
tieke en technische nazorg op efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, 
zullen alle materialen en onderdelen tot een maximum als econo
misch verantwoord standaard moeten zijn, waarbij de factor kos- 
tendoelmatigheid en serie-effect steeds in acht moet worden ge
nomen.
De ontwikkelingen voor het programma zijn inmiddels voor een 
groot gedeelte uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de be
staande expertise in de drie landen en daartoe ingerichte institu
ten.
Hierbij hebben de TNO-instituten, deTH-Delft en het NSP-Wage- 
ningen een belangrijke bijdrage mogen leveren, waarbij vermeld 
moet worden dat deze instellingen op het terrein van de research 
een grote waardering hebben van de Tripartite landen voor het 
gedegen werk.
De directie van het programma wordt uitgevoerd door Frankrijk, 
aangezien dit land ook het eerste schip als prototypevaartuig 
bouwt. Daartoe is een Directeur de Programme van de Franse 
Marine aangewezen. Resultaten van het werk, welke in de drie 
landen voor elkaar wordt verricht, worden nader besproken in het 
Bureau de Programme op werkniveau, waartoe vertegenwoordi
gers van het ministerie worden afgevaardigd. In het Bureau de 
Programme zijn permanente vertegenwoordigers van de drie lan
den geplaatst, die het werk coördineren naar techniek en financi
ële aspecten.
Namens de drie ministers van defensie is daarboven een Comité 
Directeur aangesteld, die met unanimiteit beslissingen neemt om
trent de voortgang en de financiën, waarbij gestreefd wordt ge
meenschappelijke oplossingen te vinden.

NATIONAL
AUTHORITIES

Belgium Netherlands France
If N B 1 K N M I 1 MM DTCN

TRIPARTITE
ORGANIZATION

P R O G R A M S T E E R IN G
B U R E A U C O M M IT E E

■
T t t

SUBCONTRACTORS National
suppliers

Belgian
suppliers

I Dutch 
|  suppliers

French
suppliers
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Bij samenwerking is het immers nodig een gemeenschappelijk 
standpunt steeds tot stand te brengen en zal het mogelijk moeten 
zijn van eigen normen en specificaties af te wijken, maar echter 
wel zodanig, dat die aanvaardbaar zijn en voorts zodanig, dat 
nationale belangen zoals economische niet worden geschaad. 
Hierbij spelen aspecten van technische, budgettaire, industrieel- 
economische en contractuele aard een wisselwerking met minder 
grijpbare aspecten als sociaal-economische, werkgelegenheid en 
politieke factoren,
De organisatie is flexibel en eenvoudig gehouden, teneinde zo 
effectief mogelijk te kunnen opereren.
Nationaal intern beraad, waarbij ministeries van defensie-econo- 
mische zaken en buitenlandse zaken, en somtijds ook financiën en 
sociale zaken een rol spelen worden daarbij in acht genomen in 
het internationale overleg.
Naast de samenwerking tussen de marines bestaat inmiddels een 
goed contact tussen de aangewezen werven in de drie landen voor 
de nodige informatie-uitwisseling en het elkaar bijstaan in gerezen 
problemen.
Een wederzijdse appreciatie groeit daardoor voor elkaar bij de 
uitvoering van een moeilijke taak.
Samenwerking is geen formele uitvoering van een overeenkomst, 
maar moet vooral inhoud worden gegeven door mensen op veler
lei niveau en in vele facetten. Motivatie, geven en nemen, eerlijk
heid en vertrouwen naast de gespecialiseerde kennis zijn in een 
dergelijk project dan minstens zo belangrijk. Wij kenden Frankrijk 
niet zo goed meer, en hadden een wederzijdse taalbarrière, waar
door ongewild het begrip niet overkwam. Toch hebben wij nu 
bewondering voor de Franse gedegen en systematische aanpak 
van problemen en blijken merkwaardige marinetermen soms oude 
Nederlandse uitdrukkingen te zijn.

Omgekeerd slaan de Fransen ons hoog aan voorde oude tradities 
en beschouwt men ons als zeevarende natie met ervaring. 
Aangezien het Tripartite project momenteel een goede vooruit
gang vertoont, geven andere landen blijk van hun belangstelling. 
Dit is inmiddels de reden geweest om een Tripartite commissie op 
te richten die alle externe betrekkingen nader coördineert. Op zich 
is dit een unieke ontwikkeling, omdat de situatie thans zo is gefor
muleerd, dat buitenlandse marines nimmer één der drie marines 
zullen kunnen benaderen, maar in feite een Tripartite organisatie. 
Het is een kleine stap naar verdere integratie in Europa, waarbij 
nationale onafhankelijkheden worden omgezet naar onderlinge 
afhankelijkheden.

7. Industriële organisatie
De verdeling van de hoofdcomponenten en vele subsystemen 
heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij werd rekening gehouden 
met aanwezige know-how en kosten-effectiviteit, terwijl de totale 
waarde van de toeleveringen over de drie landen evenredig ver
deeld is. Bovendien werd gelet op een redelijke verdeling naar 
technologieën. Dit is geen eenvoudige opgave maar de puzzel is 
thans practisch opgelost.
Door groepering van de bestellingen wordt getracht het serie-ef- 
fect te bereiken. Een aantal bestellingen zijn door de landen in
middels gedaan voor een aantal long-lead items, zoals voortstu- 
winginstallaties (fig. 7) in Nederland en sonars in Frankrijk en 
generatoren in België
De documentatie wordt door het land van herkomst toegeleverd in 
de Franse en Nederlandse taal.

fig. 7 De Nederlandse A-RUB motor, bestemd voor de voortstu- 
wingsinstallatie
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De bouw in glasversterkte kunststof van een schip in deze afme
tingen is een enorme uitdaging zowel voor wat betreft de research 
maar ook voor wat betreft de industriële aanpak. Uitgebreide be
proevingen en modellen voor de techniek en productiewijze 
zijn hiervoor uitgevoerd.
De Nederlandse werf Van der Giessen-de Noord bouwt een grote 
overdekte bouwplaats (fig. 9), teneinde te voldoen aan de condi
ties voor temperatuur en vochtigheid. De productie zal aldaar eind 
van dit jaar aanvangen volgens een lijnproductie, waarbij de sche
pen doorschuiven over 4 stations.
De bouw in kunststof in serie van deze grote schepen is op zich 
reeds een grote technische uitdaging, waarbij kwaliteitszorg een 
bijzondere aandacht zal hebben. De bouwtijd per schip zal om
streeks twee jaar bedragen, volgens de planning zal het eerste 
Nederlandse schip op 1 april 1981 ter proefvaart gaan.
De gevolgde procedures voor de industriële organisatie zijn soms 
moeizaam, zij zijn geheel nieuw ontwikkeld tussen de drie landen, 
omdat er op dit terrein in feite geen enkele ervaring beschikbaar 
was. Hetzelfde doet zich thans voor bij de regeling van de lo
gistieke organisatie, waartoe gerekend moet worden het confi- 
guratiebeheer, onderhoud, defectenrapportage en dergelijke. Bij 
samenwerkingsprojecten moet men overigens steeds bedacht 
zijn op verrassingen. Toen na vele besprekingen het financiële 
beheer in tripartite verband aanvankelijk uitstekend was geregeld, 
werd die regeling een maand later alweer discutabel toen Frank
rijk uit de monetaire slang stapte. Deze facetten, hoe vervelend 
ook op een bepaald moment, houden het project echter wel le
vendig en boeiend.

fig. 8 Het prototype in aanbouw te Lorient

De serieproductie bedraagt omstreeks twee schepen per land, 
zodat tijdens de volle productie voor 6 schepen installaties jaarlijks 
zullen worden opgedragen, terwijl ieder land omstreeks 15 sche
pen zal bouwen.
De schepen worden in glasversterkt kunststof gebouwd volgens 
een standaard tekeningenpakket.
In Frankrijk wordt thans het prototype-schip (fig. 8) bij de marine
werf te Lorient gebouwd. Dit eerste schip zal in 1980 in de vaart 
komen en dan worden geëvalueerd met een gemeenschappelijk 
beproevingsprogramma.

8. Het schip
Het mijnenbestrijdingsvaartuig heeft als eerste taak door middel 
van een modern mijnenjachtsysteem opsporen en vernietigen van 
zeemijnen. Tijdens dit soort operaties moet het schip nauwkeurig 
kunnen manoeuvreren; het schip is daartoe uitgerust met actieve 
roeren, boegbesturing en precisie-navigatiemiddelen, welke via 
rekenaars automatisch bedienbaar zijn.
Is het voorafgaande reeds een hele technische opgave, daar 
komt nog bij dat steeds moet worden voldaan aan de hoge mag
netische, acoustische en schokeisen.

fig. 9 De speciale bouwhal van Van der Giessen -De Noord te 
Alblasserdam (foto Kramer)
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fig. 10 Het Tripartite ontwerp. Mijnenbestrijdingsvaartuig

1 =  20 mm kanon 2 =  Gesloten brug 3 =  Commandocentrale 4 =  Gasturbine 5 = Container 6 = PAP 104 generatoren 
7 =  Mijnenveeglier 8 = Aktiefroeren 9 = Hoofdmotor 10 =  Stabilisator 11 =  Sonar 12= Boegbesturing



Enige algemene gegevens van het schip (fig. 10) zijn:
-  waterverplaatsing 510 ton
-  lengte tussen loodlijnen 47.10 m
-  breedte 8.90 m
-  diepgang 2.45 m
-  maximale vaart hoofdschroef 15 knopen
-  maximale vaart actieve roeren 7 knopen
-  bereik bij vaart 12 knopen 3000 mijl

Het schip kan 15 dagen op zee opereren, is voorzien van een 
actieve stabilisatie, permanente NBC-bescherming over het hele 
schip, airconditioning, verdamper, vrieskamer en dergelijke.
Het schip kan zo nodig van een container worden voorzien, waar
door extra taken kunnen worden uitgevoerd met daarvoor speciaal 
benodigde apparatuur. Plannen bestaan voor een directiecontai- 
ner voor een flottieljecommandant, een container voor meetappa
ratuur, een container voor de bediening van remote-controlled 
veegtuigen en een container voor het kunnen uitvoeren van meer 
uitgebreide duikerwerkzaamheden.
Daarnaast wordt gedacht aan containers voor het uitvoeren van 
typische vredestaken zoals assistentie bij patrouille- en politieta
ken, bestrijding van olieverontreinigingen en dergelijke. Door de 
verschillende organisaties in personeelsopbouw in de drie mari
nes, is de bemanning verschillend voor de drie landen. De maxi
male bezetting kan 49 man bedragen.
De accommodatie is adequaat voorde huidige normen en efficiënt 
ingedeeld. Een Nederlandse mijnenjager zal in zijn mijnenjacht- 
configuratie 35 man hebben, welke kan worden aangevuld met 
extra personeel in verband met de mee te nemen container.

9. Operationele karakteristieken
De operationele ruimtes bestaan uit gesloten brug, commando- 
centrale en radiohut. De brug is in gemeenschappelijk overleg 
ontworpen bij het Instituut voor Zintuig Fysiologie van TNO waar
door met een minimum bezetting alle installaties vanaf een paneel 
kunnen worden bediend.
De commandocentrale en radiohut bevinden zich in de directe 

' nabijheid van de brug. Gedurende de mijnenjacht wordt de con
trole over het schip volledig overgenomen door de commandocen
trale, waarbij de brug een veiligheidsfunctie heeft.
Daartoe bevinden zich in de commandocentrale naast de beeld- 
kasten van sonar, radar en datahandlingapparatuur ook de bedie
ning voor de hulpvoortstuwing.
Zodra met mijnenjacht wordt aangevangen wordt via het electroni- 
sche plotsysteem automatisch en nauwkeurig volgens een track 
gevaren met behulp van hyperbolische precisie-navigatiemidde- 
len of door middel van automatisch volgen van radarboeien, waar
bij orders via een auto-piloot aan het roer worden gegeven.
Bij het onderzoeken van een contact op de mijnenjachtsonar, dient 
het schip een optimale koers ten opzichte van het object te vin
den, rekening houdend met stroom en wind en zodanig dat het 
schip acoustisch veilig manoeuvreert met boegbesturing en hulp- 
schroeven. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een 
doppler-systeem, terwijl het hoveren via het electronische plot met 
rekenaars automatisch zal kunnen worden uitgevoerd.
Indien door classificatie op de sonar een mijn mogelijk is gevon
den, wordt vervolgens een onderwatervoertuig (fig. 11) naar het 
object gedirigeerd, die door middel van een televisiecamera het 
object nader kan identificeren en een explosieve lading bij de mijn 
kan plaatsen, welke na terugkeer van dit onderwatervoertuig op 
afstand tot explosie kan worden gebracht.
Door deze middelen is de mijnenjachtoperatie aanzienlijk efficiën
ter geworden. De gegevens ingebracht in het electronische plot
systeem, worden opgeslagen op magnetische banden, terwijl een 
aantal gegevens op een telex geprint kunnen worden. Deze ge
printe gegevens kunnen als bericht verstuurd worden naar andere 
schepen. Daarnaast kan een aflossende mijnenjager de magneti
sche band overnemen van zijn voorganger en zijn apparatuur 
daarmee laten inspelen.

fig. 11 Het onbemand onderwatervoertuig PAP 104

10. Besluit
Ten besluit kan worden gesteld, dat het project in de korte tijd van 
zijn bestaan, zijn levensvatbaarheid reeds heeft bewezen en dat 
een Westeuropese samenwerking voor zelfs een complex schip 
als een mijnenbestrijdingsvaartuig mogelijk is gebleken.
De aanvankelijke en begrijpelijke terughoudendheid van alle part
ners en het formele gedrag L vergaderingen is langzamerhand 
veranderd in een hardwerkende projectgroep, waarbij het Neder
landse spreekwoord ’drie weten meer dan een’ opgeld doet. 
Vele landen volgen onze activiteiten nauwgezet en verzoeken ons 
regelmatig om informatie:
Captain Moore schreef vorig jaar in Jane’s Fighting Ships, dat the 
discovery that Belgium, France and The Netherlands have set up a 
combined planning centre in Paris to provide for the replacement 
programme of minihunters needed in ail three countries comes as 
something of a surprise’.
Mijnen maken evenwel geen onderscheid voor zijn bestrijders en 
het is deze factor geweest die onze krachten heeft doen bundelen. 
Uniek is de vorm van samenwerking en organisatie, maar ook 
uniek is de technische uitvoering en industriële aanpak.

fig. 12 Sit Mare Securum
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De instelling van de mens ten opzichte van de ze e /

door Prof. Ir. J. H. Krietemeijer

Inleiding

Sedert het scheppingsverhaal, zoals dat in de bijbel tot ons komt, 
heeft de zee een geweldige indruk op de mens gemaakt. Enerzijds 
voerde deze indruk tot een houding van ontzag, zelfs van vrees en 
angst voor de geheimzinnigheid van die zee, anderzijds leidde zij 
tot een onweerstaanbare drang om de geheimen te gaan ontdek
ken en er opuit te trekken om te weten te komen wat achter de 
steeds wijkende horizon te vinden zou zijn, dan wel te peilen wat 
zich in de diepten aan leven en materie bevond.
De eerstgenoemde houding, die van vrees, was gebaseerd op de 
mening dat de zee de chaos-machten bevat, die uit zijn op de 
vernietiging van het werk van de Schepper en daarmede van 
menselijk leven en geluk. In de bijbel wordt de zee op vele plaatsen 
zo afgeschilderd. Maar dat zal in de eindtijd anders worden, zoals 
Johannes dat vermeldt in de openbaring van zijn wonderlijke visi
oenen. Daar is sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
waarin de zee, de chaos, niet meer voorkomt. Hij zegt in hoofdstuk 
21 van zijn openbaringen in vers 1: ’En ik zag een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbij gegaan en de zee was niet meer’. Chaotische mach
ten, zoals men die belichaamd zag in de zee, zullen hun invloed 
niet meer doen gelden, want zij zullen er niet meer zijn. Hoe dit zij, 
de indruk van chaos is zeker heden ten dage nog aanwezig, met 
name als men denkt aan het geweld van de zee dat wij kennen 
wanneer stormwinden en getijdestromingen of stromingen door 
enig natuurgeweld, zoals zeebevingen, hun invloed op de zee 
doen gelden en onvoorstelbare vernietigingen kunnen teweeg 
brengen. Er blijft dan niet veel over van het romantische ’Meeres 
Stille und glückliche Fahrt'.
Merkwaardig is het dat de mens steeds weer geïmponeerd wordt 
door wonderlijke verhalen van dreigende zeemonsters die het 
leven belagen en van allerlei geheimzinnige voorvallen die zich nu 
nog op zee voordoen. Denken wij slechts aan de verschijnselen in 
de beruchte Bermuda Driehoek en overeenkomstige Driehoeken 
bij Japan en Oost Afrika, of aan monsters als dat van Loch Ness. 
Serieuze mensen hebben en zullen dat steeds blijven hebben, 
behoefte om hun waarnemingen van zulke voorvallen op papier te 
zetten en het levert soms fantastische en boeiende lectuur. In elk 
geval is er in het algemeen toch een instelling van ontzag voor de 
wonderlijke aanwezigheid van zoveel water op deze aardbol en 
voor de vele mysteriën die daarin zijn verborgen.
Belangrijker is evenwel de tweede instelling, die van de drang om 
deze mysteriën van de zee te ontdekken, de verschijningsvormen 
te Ieren kennen en de mogelijkheden na te gaan waarvan de 
mensheid profijt kan trekken. In het volgende zal een aantal aspec
ten worden belicht die met deze instelling van de mens ten op
zichte van de zee te maken hebben. Daarbij zal enerzijds worden 
geschetst wat de mens daarbij heeft bereikt en anderzijds wat hij 
bij zijn ontdekkingen en toepassingen van het gevondene heeft 
verzuimd en waar specifieke verantwoordelijkheden liggen.

De oer-exploratie.
De bestudering van de instelling van de mens ten opzichte van de 
zee vormt in feite een onderdeel van de historische wetenschap, 
namelijk die van de geschiedenis van het zeewezen. Het onder
zoek betreft voornamelijk de wijze waarop de mens van de zee 
gebruik heeft gemaakt.
De oer-mens, wonende aan kuststreken, heeft begrepen dat de 
zee voor hem een aantal grote mogelijkheden bood.
In de eerste plaats verschafte de zee hem voedsel dat hij in de 
aanvang voornamelijk vanaf de kust probeerde te bemachtigen.

De visserij ontstond, met in het begin primitieve methoden voor het 
vangen van de vis.
In de tweede plaats ontdekte de mens dat men zich over de 
oppervlakte van de zee kon voortbewegen op drijvende voorwer
pen, aanvankelijk boomstammen, later vlotten en schepen en dat 
zodoende een groter bereik van de visvangst mogelijk werd. De 
’offshore’ visserij en later de diepzeevisserij ontstonden.
Tevens werd erdoor een methode van transport van mensen en 
goederen over het water mogelijk. De koopvaardij ontstond. Bij de 
verdere technische ontwikkelingen in de scheepsbouw werden de 
vaartuigen beter en de mogelijkheden groter. Langere trajecten 
konden worden bevaren door gebruik te maken van de energie die 
in de wind voorhanden was en het tijdperk van de ontdekkingsrei
zen brak aan.
Navigatiemethoden werden ontwikkeld om zulke reizen doelmati
ger te maken.
Vreemde kusten werden meer en meer verkend en men trachtte 
zich daarvan een blijvend beeld te verschaffen door die in kaart te 
brengen. De kartografie ontstond. En in beginsel ook de hydrogra
fie. Voorts deed zich de behoefte gevoelen om herkenningspunten 
langs kusten en vaarwegen te plaatsen en de bebakening en 
kustverlichting deden hun intrede.
De behoefte tot defensieve of offensieve strijd ter zee deed zich 
alras gevoelen en de eerste strijdkrachten ter zee ontstonden, 
waarmede al dadelijk locale stukken chaos aan natuurgeweld 
werden toegevoegd. De bestudering van de wijze waarop de 
mens, in de loop der historie, de zee als strijdperk heeft gebruikt, 
wordt, als onderdeel van de geschiedenis van het zeewezen beoe
fend door de wetenschap der zee-krijgsgeschiedenis. Naast het 
gebruik maken van al deze mogelijkheden die de zee biedt, kreeg 
de mens ook te maken met de woestheid van door stormwinden 
opgezweepte wateren en hij leerde zich daartegen te beschermen 
door middel van dijken en andere waterbouwkundige werken 
zoals de aanleg van havens, die veilige schuilplaatsen voor de 
schepen moesten bieden.
Hoewel het onderwerp van deze morgen alleen de zee betreft, wil 
ik hier toch melding maken van het feit dat men ook leerde om met 
behulp van water, in de vorm van rivieren en beken, energie op te 
wekken en te noemen zijn de watermolen en de gierpont.

De ontwikkeling tot de 19e eeuw na Christus.
De zojuist geschetste aspecten bleven vele eeuwen in betrekke
lijke eenvoud bestaan. Technische ontwikkelingen verliepen zeer 
langzaam. Men bleef voor de scheepvaart Volledig afhankelijk van 
de menselijke spierkracht of van de wind als energiebron voor de 
voortstuwing.
De wereldbevolking groeide wel, maar tot vóór een eeuw kende 
men het begrip overbevolking niet of nauwelijks. De denkbeelden 
van Thomas Robert Malthus begonnen dan ook pas in het begin 
van de vorige eeuw invloed te krijgen. Vooral zijn beroemde Essay 
on the Principles of Population’ uit 1798 kreeg veel aandacht, 
vooral onder de aanduiding Wet van Malthus’. Levensomstandig
heden waren over het algemeen primitief naar onze begrippen. 
De scheepvaart vergde een relatief groot offer aan mensenlevens 
en verlies van schepen en lading.
De methoden van voedselonttrekking aan de zee leidden tot een 
bevissing die de overdaad aan leven in de zee nauwelijks aan
tastte. Men kan zeggen dat er eeuwen lang een milieu-vriendelijke

‘ Voordracht symposium de mens en de zee’, Vlissingen 12 oktober 1978 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Hogere Zeevaartschool 
De Ruyter’.
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situatie bestond. Ik geloof dat de mens zich van die situatie niet 
eens bewust was. Dat kon ook niet, want men gaat pas over de 
problemen nadenken als de situatie uit de hand loopt of dreigt te 
lopen en grenzen van wel-voelen worden overschreden. En dan 
moet dat nog een collectieve beleving zijn.
De zeeën bleven helder en fris, de kusten en stranden schoon. Het 
enige wat aanspoelde was wrakhout en delen van lading, alsmede 
de doden die de zee terug gaf.In het algemeen kon men eeuwen 
lang, vrijelijk en onbeperkt de zee en wat daarin leeft uitbuiten. De 
beperkte omvang van de wereldbevolking en de betrekkelijk ge
ringe levensbehoeften stelden de limiet van die uitbuiting en deze 
was kwalitatief en kwantitatief een fractie van de rijkdommen 
waaruit werd geput. Men vermoedde dat de rijkdommen zo on
voorstelbaar groot waren dat men er eenvoudig niet toe kwam om 
na te denken over een eventuele eindigheid of beperktheid ervan. 
Men zou kunnen zeggen dat slechts in sociaal opzicht een uitbui
ting in de slechte zin van het woord bestond. Naar onze huidige 
opvattingen waren er in menig opzicht onmenselijke toestanden 
die in verband stonden met transporten ter zee en ik denk dan aan 
de voortstuwing door middel van galeislaven, het vervoer van 
slaven, de toestanden aan boord van schepen en de nog in de 
vorige eeuw bestaande, onverantwoordelijke, overbelading van 
schepen. Afgezien van een enkel protest en dan pas in de loop der 
vorige eeuw, nam men deze toestanden als normaal. Men wist niet 
beter of het hoorde zo.
Ik wil hier nog op een geheel ander aspect wijzen van de betrok
kenheid van de mens bij de zee. Dat is het feit dat de zee en de 
wind inspiratiebronnen zijn geweest voor de mens in zijn woord
kunst, beeldkunst en toonkunst en voor dat laatste wil ik wijzen op 
Claude Debussy’s 'La Mer', waarvan vooral het laatste deel ver
tolkt de prachtige 'Dialogue du vent et de la mer’.

De ontwikkeling gedurende de laatste anderhalve eeuw.
Als men de technologische ontwikkelingen in kwantitatief en kwali
tatief opzicht in krommen zou uitzetten op basis van de tijd, dan 
hebben deze tot nu toe een tamelijk vlak en vrijwel rechtlijnig 
verloop.
Met de intrede van de industriële revolutie ontstaat er echter een 
opwaartse buiging van die krommen. In de eeuw waarin wij leven 
en vooral gedurende de laatste dertig jaar, vertonen zij bovendien 
een sterk exponentieel karakter. In iedere periode neemt de groei 
meer toe dan in de voorgaande periode. Het begrip 'schaalvergro
ting' deed zijn intrede.
Ik wil hier enkele van de meest kenmerkende punten der ontwikke
ling noemen.
Van grote invloed is geweest de uitvinding van het stoomwerktuig, 
waardoor uiteindelijk, binnen verloop van ca. driekwart eeuw, het 
zeil vrijwel geheel verdrongen werd door mechanische voortstu
wing, raderen of schroeven. De schepen konden door de toepas
sing van ijzer en staal voor de romp, in plaats van hout, groter en 
sterker worden en door de werktuigelijke voortstuwing ook sneller. 
Het goederen- en passagiers vervoer ter zee nam daardoor snel 
toe. Aanvankelijk was steenkool de voornaamste brandstof en die 
was betrekkelijk milieu-vriendelijk. Maar toch begon de vervuiling 
zich in beginsel reeds af te tekenen: aswippen in zee en de 
smookpluim in de lucht. Er spoelde ander spul aan op de stranden. 
Maar niemand maakte zich daarover zorgen.
Anders werd dit toen men in belangrijke mate olie ging aanboren 
en het geraffineerde product eivan ging toepassen als brandstof 
voor de stoomopwekking, of voor de intussen uitgevonden die
selmotor. De bunkers bevatten olie en alras begon, door allerlei 
oorzaken, zoals lekkages, botsingen, explosies, olielozingen uit 
bunkers of bilges, oliespuiters bij boringen in de zeebodem en 
dergelijke, het zeeoppervlak hier en daar olievlekken te vertonen. 
Aanvankelijk maakte men zich hierover nog geen zorgen al herin
ner ik mij uit mijn kinderjaren dat het wel lastig was als je af en toe 
op een mooi strand teer’ aan je voeten kreeg, zoals wij ruwe olie 
noemden. En dat werd erger naarmate de toepassing van ruwe 
olie als brandstof voor ketels toenam.
Maar over een paar dode vogels of vissen werd toen geen drukte

gemaakt. Dan moest er heel iets anders gebeuren en daarop zal ik 
straks nog even ingaan.
In deze periode maakte de zeevisserij een geweldige ontwikkeling 
mee, vooral gestimuleerd door wetenschappelijk technisch- en 
biologisch onderzoek gedurende de laatste dertig jaar. Door ver
fijnde vismethoden en de toepassing van bijzondere electroni- 
sche- of acoustische apparatuur werd de visvangst van passief 
allengs meer agressief, maar weinig selectief. Visverwerkings- 
schepen van grote capaciteit kwamen in de vaart. De mens heeft 
nu echter een limiet bereikt bij deze uitbuiting van de schijnbaar 
onmetelijke rijkdommen in de zee en is zich dat ook duidelijk 
bewust gaan worden toen er schaarste in de visstand in bepaalde 
zeeën ontstond.
Gedurende de laatste 15 è 20 jaren heeft vooral de ontwikkeling 
van het transport van olie, vloeibaar gas en chemicaliën over zee 
de mens gesteld tegenover bijzondere problemen ten aanzien van 
een verantwoord gebruik van de mogelijkheden die de zee biedt. 
Deze ontwikkeling heeft grote groepen van de wereldbevolking het 
gevoel gegeven dat er iets mis zou zijn met de veiligheid en 
bedrijfszekerheid van tankschepen of van de gevoerde navigatie. 
Met name heeft hier de schaalvergroting een duidelijk stempel 
gezet. De geweldige groei in de vraag naar ruwe olie, aardgas en 
olieprodukten heeft de mens doen zoeken naar middelen om de 
transportkosten van deze produkten te drukken en het vervoer 
meer doeltreffend te maken. De produktieplaatsen van ruwe olie 
zijn ver gelegen van de centra waar de olie wordt geraffineerd. Het 
lag voor de hand om de zee te gebruiken als transportweg Aan
vankelijk leende zich daartoe alleen de scheepvaart, maar in een 
later stadium ontwikkelde zich het vervoer via de pijpleiding, niet 
alleen over land, maar ook over de zeebodem. Een eerste voor
beeld ervan is de beroemde PLUTO, Pipe Line Under The Ocean, 
zoals die in de tweede wereldoorlog werd gebruikt. Thans zijn 
leidingen, hier en daar bijna als een netwerk, op het land aanwezig 
voor olie, gas en chemicaliën, terwijl pijpleidingen voor olie en gas 
op vele plaatsen in de zeebodem zijn aangebracht. In de scheeps- 
typen deed zich een schaalvergroting voor waardoor de trans
portkosten per ton relatief laag konden worden gehouden. Tus
sen 1955 en 1970 groeide het tankschip van ca. 24.000 ton draag
vermogen tot het 10-voudige daarvan en in de laatste acht jaren 
namen de afmetingen toe tot 300.000 en 550.000 ton draagver
mogen, terwijl het schip van 700.000 ton besteld zou zijn ware het 
niet dat de zgn. oliecrisis in 1973 dit belette. Het schip van
1.000.000 ton, of 1 Megaton was op de tekenplank gereed voor 
uitvoering. Maar niet alleen het tankschip voor ruwe olie groeide. 
Ook de gastanker vertoonde die groei. De gangbare grote tank
schepen voor vloeibaar aardgas kunnen 125.000 m3 vervoeren. 
En het bekende plan van de heer C. Verolme voorziet in een 
economisch en optimaal veilig schip voor 330.000 m3 vloeibaar 
aardgas. Het moeilijke probleem bij dit soort schepen is dat het gas 
in vloeibare vorm en bij atmosferische druk tot minus 160° Celsius 
moet worden gekoeld en aldus getransporteerd, hetgeen aan de 
schepen zeer hoge eisen stelt ten aanzien van de veiligheid. 
Het is nu met name bij deze ontwikkeling dat de mens is gaan 
beseffen dat er te kort is geschoten bij het nemen van maatrege
len, kostbare maatregelen, om risico's van ernstige ongevallen te 
voorkomen of te verminderen. Ook hier moest men eerst worden 
opgeschrikt door calamiteiten en ik behoef slechts te noemen de 
namen Torrey Canyon (1967), Yuyo Maru No 10 (Baai van Tokyo 
1974), Metula, Amoco Cadiz en Eleni V uit de grote reeks ongeval
len met tankschepen.
Acties kwamen op gang met de bedoeling dat in de toekomst paal 
en perk zou worden gesteld aan de ernstige gevolgen van derge
lijke rampen. Verlies aan mensenlevens werd haast overscha- 
duwd door de materiële schade die werd toegebracht aan de 
zeeën, de kusten en het leven van dieren in en boven de zee. 
Internationale overlegorganen kwamen tot stand. Inhaalpogingen 
ontstonden. De mens is zich collectief bewust gaan worden van de 
grote verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin hij woont en 
leeft en van de noodzaak om die leefbaar te houden. Risico’s 
kunnen, hoewel niet volledig weggenomen, aanzienlijk worden
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verkleind. Maar dan zal de mens zich grote financiële offers moe
ten getroosten en zich beperkingen moeten opleggen. In tech
nisch opzicht is veel meer mogelijk om dreigende gevaren het 
hoofd te bieden of om de kans op ongevallen te verkleinen. Ik ben 
ervan overtuigd dat door de intussen op gang komende practi- 
sche- en wetenschappelijke aanpak, gedragsregels en voorschrif
ten zullen ontstaan die voeren tot het behoud van een schone en 
veilig bevaarbare zee.
Maar daarbij staat voorop dat de mens zich nog meer van zijn grote 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de schepping bewust moet 
worden. En dat zal nog een lange en moeizame weg zijn in een 
wereld waarin zo veel verschillende belangen botsen. Gelukkig is 
echter het overleg begonnen en al is het resultaat nog lang niet om 
over te juichen, vooral door de vele politieke remmingen, toch is 
het verheugend dat het milieu-bewustzijn zich meer en meer laat 
gelden.
Alles wat tot nu toe is te berde gebracht heeft te maken met een 
goed beheer van de zee. Het is dan ook van belang om hier even in 
te gaan op de ontwikkeling van het zeerecht, dat is gebaseerd op 
het vrijelijk gebruiken van de volle zee door staten. Daaraan is het 
verbod verbonden om enig gedeelte van die zee aan de souverei- 
niteit van die staten te onderwerpen. Het zeerecht is onderschei
den in publiekrechtelijk- en privaatrechtelijk zeerecht en het omvat 
alle regels voor het gebruik van de zee en de natuurlijke rijkdom
men daarin door staten en particulieren.

De Otympic Bravery op de rotsen bij Ouessant

De onderlinge verhoudingen tussen staten bij het gebruik van de 
zee is vastgelegd in de regels van het publiekrechtelijk zeerecht. 
In 1958 werd het zeerecht vastgelegd in vier verdragen en wel 
betreffende, de volle zee, de territoriale zee, het continentale plat 
en de zeevisserij.
Daar hier steeds gesproken wordt over het GEbruik van de zee is 
het goed om eens te wijzen op het aspect van M ISbruik van de zee, 
namelijk als gebied waar vuil en afval, soms zeer gevaarlijk afval, 
wordt geloosd en gestort.
Ingewikkelde vraagstukken in verband met het zeerecht doen zich 
de laatste jaren voor, met name als men bedenkt dat er tendenzen 
bestaan om territoriale grenzen steeds verder buiten de traditi
onele of wettelijk vastgestelde kustlijn te gaan verleggen. Dit heeft 
in vele gevallen tot ernstige spanningen geleid, vooral bij de zee
visserij. Ook de olie- en gas vindplaatsen op de continentale 
plateaus hebben geleid tot ingewikkelde afspraken door de omrin
gende staten, voor concessies aan ondernemingen die zich met 
de exploratie en exploitatie der velden bezig houden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat sedert 1967 de Verenigde 
Naties zich bezig houden met herzieningen van het zeerecht. 
Naast de tot nu toe genoemde aspecten zou ik er nog vier willen 
vermelden, daarbij tevens beseffend dat ik nog niet uitputtend ben 
geweest, hetgeen in het kader van deze voordracht ook niet is te 
verwachten. Het eerste aspect is verbonden met de zorg voor een 
veilige toevaart tot moeilijk bevaarbare wateren: de beloodsing 
van schepen.
Het tweede voor de zorg voor het welzijn van hen die, ongeacht
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door welke oorzaak, in levensgevaar zijn geraakt: het reddingswe- 
zen.
Het derde aspect houdt verband met plezieriger bezigheden, na
melijk het genieten van alles wat de zee biedt bij het relaxen van de 
mens, het toerisme. Maar zelfs dit heeft geleid tot problemen van 
vervuiling van de zee.
Ten vierde wil ik hier nog wijzen op de mogelijkheid van de milieu
vriendelijke opwekking van energie door de getijde bewegingen 
van de zee.
Het eerste voorbeeld van de toepassing hiervan op grote schaal is 
de getijden centrale van 240 MW in de Barrage de la Rance bij St. 
Malo in Frankrijk. De 24 waterturbines kunnen zowel bij instroming 
als bij uitstroming worden gebruikt.
Daar waar getijdeverschillen optreden tot 12 è 15 m. loont zich de 
toepassing, vooral als men bedenkt dat er geen hoge obstakels 
zijn die permanent milieu-onvriendelijk zijn voor wat betreft de 
uitstoot van gassen, de gevaren van radioactiviteit en de aantas
ting van de landschappelijke omgeving.

Wetenschappelijke aanpak der problemen.
Tot slot zou ik nog even willen ingaan op de wetenschappelijke 
aanpak der problemen.
Wetenschappelijke onderzoekingen openbaren ons steeds meer 
geheimen van de zee en haar gedragingen onder de invloed van 
natuurkrachten. Ongetwijfeld zijn deze onderzoekingen er vooral 
op gericht om de rijkdommen, die nog nauwelijks zijn aangeboord, 
dienstbaar te maken aan de behoeften van de mensheid. Daar
naast moet toch ook met vreugde worden opgemerkt dat de on
derzoekingen zich mede richten op ecologische problemen en 
belangrijke resultaten zijn in dit opzicht bereikt.

Hr. Ms. Tydeman een schip voor het wetenschappelijk onderzoek der 
zeeën.

Zonder tekort te doen aan het werk van vele instituten en organisa
ties die op dit gebied werkzaam zijn, wil ik toch wijzen op het werk 
van de Franse onderzoeker Jaques-Yves Cousteau, dat ook via 
publiciteits media, vooral de televisie, het grote publiek bereikt en 
het bewust leert worden van de grote schoonheid van het leven in 
de zeeën. Zijn denkbeelden zijn soms uitdagend en roepen ook 
tegenstellingen op. Onlangs is in 100 Al, het Magazine of Lloyds 
Register of Shipping, een interessant interview met Cousteau 
gepubliceerd onder de sprekende titel 'An Amphibian with Fears 
forthe Future’ (juli 1978), waarin deze denkbeelden goed tot uiting 
komen.
De onderzoekingen op het gebied van de fysische eigenschappen 
van de zee nemen steeds verfijnder vormen aan, waardoor in korte 
tijd gegevens bekend worden die in kwalitatief en kwantitatief 
opzicht van belang zijn, zowel voor de navigatie als voor de win
ning van voedingsstoffen uit de zee en van mineralen uit de zee
bodem. Interessant is de technisch vernuftige, zeebeschrijvende 
’Seasat’, een satelliet die per dag 14 maal om de aarde draait op 
800 km. hoogte en daarbij door middel van micro-wave sensors 
metingen verricht van de temperatuur van de zee, de golfhoogte, 
windsnelheid, naderende stormvelden en locatie van ijsbergen. 
Deze informatie wordt rechtstreeks aan grondstations doorge
seind. Wetenschappelijke onderzoekingen zijn ook op gang naar 
de verbetering van navigatie en routering, om de betrouwbaarheid 
en de veiligheid van de scheepvaart te vergroten. In internationaal 
opzicht moet hier nog veel werk worden verzet. Duidelijk is dat alle 
verbeteringen in dit opzicht ook zullen bijdragen tot een meer 
milieu-vriendelijk gebruik maken van de zee en een veiliger stellen 
van de werksituatie van de mens op zee.
Ook in ons land worden belangrijke bijdragen geleverd tot de
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oplossing van deze problemen en ik mag hier zeker wijzen op de 
activiteiten van het Nederlands Maritiem Instituut. Wetenschappe
lijk onderzoek is, ook bij dit instituut, gaande naar de omstandig
heden waaronder de mens zijn beroep op zee uitoefent. Deze zijn 
door schaalvergroting en technologische prestaties van de mens 
zelf sterk aan verandering onderhevig en kunnen leiden tot span
ningen. Als voorbeeld van de wijze waarop de mens deze veran
deringen ervaart zou ik willen wijzen op de beschrijving in het boek 
'Super Ship’ van Noël Mostert, afgezien van kritiek die ik ook wel 
heb op sommige passages in dit boek. Ik kom nu tot het slot van 
mijn voordracht.
De mens heeft tot plicht een verantwoord beleid te voeren bij het

gebruik van de mogelijkheden die de zee biedt Bij dit beleid past 
een duidelijke lange termijn planning op grond van meer en meer 
beschikbaar komende gegevens. Deze planning zal evenwel 
steeds moeten worden bijgesteld en het beleid zal dus ook dyna
misch dienen te zijn.
Uitgangspunt zal steeds moeten zijn een grote eerbied voor de zee 
en de daarin levende schepselen.
In het eerste boek van de bijbel staat na elke scheppingsdaad 
vermeld: 'En God zag dat het goed was'. Uit eerbied voor deze 
schepping en de Schepper is het onze grote en moeilijke taak om, 
koste wat het kost, te zorgen dat het goed blijft en hetgeen wij 
reeds verprutst hebben zoveel mogelijk te herstellen.

EXPLOSIES IN GRAANELEVATOREN

Rond de jaarwisseling hebben zich in de V.S. een aantal ernstige 
explosies in graanelevatoren voorgedaan die aan meer dan 60 
mensen het leven kostten. Volgens een literatuurstudie van de 
lowa universiteit en NIOSH (National Institute of Occupational 
Safety and Health), komen dergelijke explosies sinds ruim 100 jaar 
in een regelmaat voor van gemiddeld 6 è 7 per jaar. Niettemin zit er 
in dit cijfer een opgaande trend tot bijna 10 explosies per jaar. Het 
betreft hier explosies van graanstof, zwevend in lucht in een con
centratie van tenminste 40 gram per kubieke meter lucht. (Bij 
lagere concentraties is een explosie niet mogelijk). Karakteristiek 
voor dergelijke explosies is een zich aanvankelijk traag uitbrei
dend vlamfront, vervolgens primaire, en eventueel secundaire en 
tertiaire explosies. Men schat dat een dergelijk mengsel van 
qraanstof en lucht meer dan 50 keer zo explosief is als kolenstof in 
lucht.
Hoewel dergelijke explosies in eerste instantie een industrieel 
(veiligheids) probleem zijn, hebben de recente ernstige ongeval
len en de opgaande trend in aantal en ernst van deze ongevallen 
geleid tot een brede diskussie over de wijze waarop men dit 
probleem te lijf dient te gaan. Daarbij dient in eerste instantie 
vastgesteld te worden wat de oorzaken, d.w.z. wat de ontste- 
kingsbronnen zijn van deze explosies. Dit blijkt echter in de praktijk 
zeer moeilijk, o.a. vanwege de veroorzaakte schade. Van 62% 
van de explosies tussen 1958 en 1975 blijkt de oorzaak niet te 
achterhalen. Ruim 10% werd veroorzaakt door lassen en snij- 
branden, 9% door wrijving van o.a. transportbanden, 8% door 
open vuur en ruim 6%  door kortsluiting. Blikseminslag veroor
zaakte 3% van de explosies, en 1,5% ervan was te wijten aan 
spontane verbranding. Voor wat de recente explosies betreft, 
waarbij enige in nieuwe, grote exportoverslagbedrijven langs de 
Golf van Mexico, bestaan op dit moment nog slechts vermoedens 
t.a.v. de oorzaken. Aanwijzingen kunnen mogelijkerwijs gevonden 
worden in het feit dat de explosies plaats vonden in de drukste pe
riode van het jaar, waarin dag en nacht gewerkt wordt, weinig tijd 
voor onderhoud en schoonmaken is, en vaak een beroep wordt 
gedaan op hulpkrachten. Daarbij was er sprake van een droogte- 
periode met als mogelijk gevolg opbouw van statische elektriciteit. 
Gedetailleerde gegevens over mogelijke oorzaken van de recente 
graanexplosies zullen waarschijnlijk pas begin volgend jaar be
schikbaar komen.

Rol OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
Vanuit de rol die OSHA speelt in het toezicht op veilige werkom
standigheden in de bedrijven heeft OSHA begin januari, na de 
grote explosies in de maand daarvoor, een waarschuwing uitdoen

gaan, waarin de aandacht wordt gevestigd op de gevaarlijke situ
atie. In deze waarschuwing worden aanwijzingen gegeven voor 
het veilig managen van elevatoren, en wordt de nadruk gelegd op 
naleving van de wettelijke en vrijwillige normen e.d. die voor deze 
industrietak van kracht zijn. Voor wat betreft toekomstige activitei
ten van OSHA zij vermeld dat OSHA, vnl. via NIOSH, meer re
search wil initiëren op het terrein van stofexplosies en een kom
missie van experts wenst in te stellen die de veiligheid in de 
graanindustrie dient te onderzoeken.

Rol Graanindustrie
In de V.S. opereren ca. 10.000 graanelevatorbedrijven, waarvan 
89 exportbedrijven. De graanindustrie, georganiseerd in de Nati
onal Grain and Feed Association (NGFA), legt de nadruk op de 
noodzaak van meer research naar explosies. Uiteraard streeft de 
graanindustie er naar om graanexplosies uit te bannen, al was het 
alleen al om de geweldige schade die er door wordt veroorzaakt. 
Echter alleen op grond van duidelijke (research) gegevens, zijn er, 
aldus de NGFA, in een industrie die gekenmerkt wordt door hoge 
omzetten en geringe marges, veiligheidsmaatregelen te treffen. 
Vast staat wel dat in veel gevallen stofophoping onvoldoende 
wordt tegengegaan. Mogelijkerwijs wordt stofophoping versterkt 
door de veel toegepaste methode afgezogen stof, dat sinds de 
invoering van de Clean Air Act niet meer naar buiten afgezogen 
mag worden, opnieuw bij het graan te voegen; een wijze van 
werken die volgens de Environmental Protection Agency (EPA) 
echter absoluut niet wordt voorgeschreven door de Clean Air Act.

Symposium over graanexplosies
Begin juli heeft onder auspiciën van de National Academy of 
Sciences een internationaal Symposium plaatsgevonden, gewijd 
aan explosies in graanelevatoren. Niet alleen werden technische 
voordrachten gehouden , gewijd aan oorzaken, bestrijdingsmoge
lijkheden e.d. van explosies, doch tevens werden de standpunten 
van werkgevers en werknemers, verzekeringsmaatschappijen en 
overheidsinstanties uiteengezet. Een aantal papers van dit sym
posium is gebundeld, een aantal andere is los verschenen. Een 
konstant -  en te verwachten -  element in de betogen van de 
deelnemers was het hameren op het feit dat het onderdrukken van 
stof een noodzaak is; zonder stof geen graanexplosies. In dit 
verband zijn de ervaringen van Australië, waar de vorming van stof 
in elevatoren zeer stringent wordt tegengegaan, illustratief. In 60 
jaar ervaring met graanelevatoren heeft zich nog geen explosie 
van graanstof voorgedaan in Australische elevatoren.

Uit 'Washington Nieuws’ no. 78-18 d.d. 15-9-78.
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Waarom is de Nederlandse scheepsbouw niet meer 
concurrerend t.o.v. het buitenland?*

door Dr.lr. K.J. Saurwalt.**

Een wel zeer nijpende vraag voor velen die hun positie in de 
Nederlandse Scheepsbouw in gevaar zien komen.
Een trieste vraag voor hen die onze nationale scheepsbouwindus- 
trie al verlieten of zelfs moesten verlaten.
Bij het stellen van deze vraag en bij het overwegen van het ant
woord komt dan ook als eerste de sociale nood, de gezinsproble
men, het verlies van aanzien en vakbekwaamheid kortom de grote 
persoonlijke nood van velen voor ogen.

Een vraag waar een antwoord op gegeven moet worden.
Toch zullen we deze vraag eerlijk elkander moeten stellen, omdat 
juist door deze te stellen en te beantwoorden de weg kan worden 
aangegeven waarlangs de Nederlandse Scheepsbouw geleid 
moet worden om ook op den lange duur in leven te kunnen blijven. 
In leven blijven, een doelstelling die duidelijk anders luidt dan de 
opdracht die de Beleidscommissie Scheepsbouw' als uitgangs
punt nam.
Die opdracht luidde toen nog tamelijk optimistisch: 
'Herstructurering van de Nederlandse Scheepsnieuwbouw, ge
richt op het verkrijgen van een gezonde en rendabele scheeps- 
bouwindustrie met een optimale konkurrentiekracht en het behou
den van een zo groot mogelijke werkgelegenheid!’ (1)
Nu slechts een levensvatbare scheepsbouwindustrie, dit in de 
ruimste zin genomen. Een gedachte die een verruiming en een 
beperking inhoudt t.o.v. de doelstelling van de Beleidscommissie. 
Een verruiming door niet alleen de nieuwbouw, maar de gehele 
scheepsbouwindustrie in de problematiek te betrekken. Dus 
nieuwbouw en reparatie.

Het is nu genoegzaam bekend geworden dat er niet alleen een 
overcapaciteit op het gebied van de nieuwbouw maar ook op het 
gebied van de reparatie ontstaan is. Men wordt nu wel door de 
feiten gedwongen naast de nieuwbouw ook de reparatieactivitei- 
ten in de beschouwingen te betrekken. De 'Beleidscommissie 
Scheepsbouw' had eigenlijk nimmer alleen de nieuwbouw in be
schouwing mogen nemen, omdat de nieuwbouw door de eeuwen 
heen altijd zeer nauw bij de reparatie betrokken is geweest en dat 
nu nog is.
Eeuwen achtereen verlegden de werven, afhankelijk van de om
standigheden, het zwaartepunt van hun activiteiten van reparatie 
naar nieuwbouw en later weer van nieuwbouw naar reparatie. Dat 
dit nu niet intensiever gebeurt komt omdat de situatie in beide 
vakgebieden zeer slecht geworden is.
In de tweede plaats een beperking 'tot levensvatbaar’.
De ontwikkeling van een rendabele scheepsbouw met een opti
male konkurrentiekracht is naar de mens gesproken onmogelijk 
geworden, zodat men zich een dergelijke ontwikkeling ook niet 
meer ten doel kan stellen.

Rendabel en concurrerend practisch niet te realiseren
De subsidie oorlogen die tussen de scheepsbouwlanden uitge
broken zijn vernietigen steeds meer de naoorlogse particuliere 
bedrijfsstructuren en vormen onze nationale werven langzaam om 
tot semi-overheids- of overheidsbedrijven, die dienstbaar ge
maakt worden aan de te realiseren landspolitieke doeleinden. Van 
vrije ondernemingen werkend op een vrije wereldmarkt is de laat
ste jaren geen sprake meer. Van begrippen 'gezond' en 'concurre
rend' in de zin van zelfstandig en rendabel kan geen sprake meer 
zijn. De werven worden eerst de speelbal en later een deel van de

inzet van de politiek strijd op wereldniveau. En dat is helemaal niet 
zo verwonderlijk. Scheepvaart en daardoor ook scheepsbouw zijn 
van grote internationale strategische betekenis en geen enkel volk 
dat aan één der wereldzeeën woont kan zich permitteren één van 
beide onder te laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat nu en in de nabije toekomst de belangrijke 
aspecten concurrerend en rendabel zijn’ nationaal strategisch 
gezien niet meer spelen.

Concurrerend
Concurrerend zijn betekent op dit moment dat men b.v. door 
kunstgrepen met de ontwikkelingshulp de nieuw te bouwen sche
pen geheel financiert, waarbij men een aflossing over dertig jaar, 
een rentetarief van 3% en een vrijstelling van aflossing gedurende 
de eerste tien jaar voorstelt.
Geen wonder dat de verslaggever van het blad 'Fairplay Interna
tional Shipping Weekly’, die dit meldde, stelde dat nu hij van dit 
Japanse aanbod aan Pakistan kennis had genomen, de lezers van 
zijn artikelen niet verwonderd moesten zijn wanneer hij in het eerst 
volgend blad niet meer zou schrijven, omdat hij dan naar Japan 
gegaan was om onder deze voorwaarden scheepseigenaar en 
reder te worden. (2)

Rendabel
Rendabel is helaas voor een groot aantal werven een begrip uit het 
verre verleden geworden. Drie van de zeven door 'Götaverken 
Arendal' in voorraad gebouwde 44600 ton dwt bulkcarriers wer
den voor $ 12 000 000,- per stuk aan China verkocht, waarbij 
er geruchten gaan dat dit neerkomt op een verlies van globaal 
$ 10 000 000,- per schip. (3) Wanneer men bedenkt dat deze 
schepen tot voor kort rond de $ 400,- per ton van de hand gingen 
en dat dit nieuwe contract neerkomt op slechts $ 270,- per ton, dus 
slechts 60% van het tot nu toe gangbare bedrag, dan zouden de 
geruchten wel eens waar kunnen zijn. Verkoop voor een prijs, die 
60% van de kostprijs bedraagt heeft weinig met rentabiliteit meer 
te maken. De nationale werkgelegenheid wordt thans voor de 
scheepsbouw veel belangrijker gevonden dan de rentabiliteit van 
de ondernemingen.

Enkelen geven de moed op
Enkelen geven openlijk de moed op. Zo stelde Mr. Shinto, presi
dent van de 'Shipbuilders Association of Japan' en van 
'Ishikawajima-Harima Heavy Industries’ tijdens een conferentie in 
Rio de Janeiro vorig jaar, dat de werven in de traditionele 
scheepsbouwlanden ten onder zullen gaan ten gevolge van de 
druk van werven in de niet traditionele scheepsbouwlanden (4). 
Zoals het zwaartepunt van de katoenindustrie zich in de loop van 
de geschiedenis van Engeland, naar het vaste land van Europa en 
de Verenigde Staten verplaatste en vervolgens via Japan nu in 
India, Hongkong en Taiwan kwam te liggen, zo zal onder de 
invloed van de economische veranderingen het zwaartepunt van 
de scheepsbouw op den duur ook bij landen als Brazilië, Zuid- 
Korea, Taiwan en India komen te liggen.

* Inleiding tot de discussieavond van de afd. Amsterdam van de Ned. Ver. 
v. Technici op Scheepvaartgebied op 13 okt. 1978.
** Wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling der Scheeps- 
bouwkunde en Scheepvaartkunde van de TH Delft.
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Mr. Shinto kwam tot deze stellingname, omdat hij er van uitgaat dat 
de scheepsbouwactiviteiten zich steeds naar die landen verplaat
sen waar de omstandigheden voor een dergelijke industrie eco
nomisch gezien optimaal zijn. Een land dat niet alleen beschikt 
over een groot aantal bekwame arbeidskrachten met een grote 
produktiviteit en lage loonkostenstructuur maar ook beschikt over 
een goede, wat medewerking en kwaliteit betreft, toeleverende 
industrie en last but not least geregeerd wordt door een overheid 
die de ontwikkeling van de scheepsbouw actief stimuleert. 
Daardoor zouden de niet traditionele scheepsbouwlanden zo con
currerend worden dat zij vanzelf het meeste werk naar zich toe 
zouden kunnen trekken. Helaas is echter op dit moment de actieve 
steun van de regeringen ontaard in een subsidieoorlog, waardoor 
men de echte produktietechnische concurrentieverhoudingen 
bijna niet meer bepalen kan.

De concurrentiepositie dient besproken te worden
Wanneer men van deze feiten kennis neemt, vraagt men zich af of 
het nog wel zinnig is te spreken over het onderwerp waarom de 
Nederlandse Scheepsbouw niet meer concurrerend is. Juist door 
deze sombere situatie moet deze vraag bevestigend beantwoord 
worden. Want de bedrijven die met zeer lage prijzen en zeer 
gunstige betalingsvoorwaarden op de wereldmarkt opereren zijn 
evenmin als een aantal van onze werven in economische zin 
rendabel. De discussie over de concurrentiepositie dient plaats te 
vinden tegen de achtergrond van de miljoenen die door de Neder
landse gemeenschap per order dikwijls bijgepast moeten worden. 
Op ons als scheepsbouwers rust de dure plicht de benodigde

steunbedragen te minimaliseren door optimaal te produceren. 
Optimaal, niet in de zin van incidenteel op korte termijn zo goed
koop mogelijk zijn, maar meer op lange termijn gezien, zo econo
misch mogelijk binnen het kader van onze nationale gemeen
schap. Met duidelijk voor ogen door vernieuwingen, samenwer
king, investeringen en verbeteringen de totaal noodzakelijke over- 
heidsdeelname in de verliezen van de komende jaren te minimali
seren. De aandacht dient daarbij gericht te worden op de mogelijk
heden en prestaties van afzonderlijke werven en wervengroepen, 
kortom op die factoren die door de werven zelf nog in gunstige zin 
door allerlei maatregelen beïnvloed kunnen worden.

Externe invloeden dienen niet in deze discussie betrokken te 
worden
De externe factoren die niet door de afzonderlijke werven of wer
vengroepen beïnvloed kunnen worden dienen in eerste instantie in 
dit kader buiten beschouwing gelaten te worden. Hiertoe behoren
o.a. de elementen van de subsidieoorlog die de prijsvorming in 
negatieve zin beïnvloeden. De steunvormen, leningen met lage 
rente tarieven, achtergestelde leningen, investeringssteun, kor
tom allerlei vormen van staatssteun aan werven en reders die voor 
de afzonderlijke werven een vast gegeven, een datum zijn, dienen 
wij niet in de beschouwingen te betrekken. Dit soort zaken horen in 
de eerste plaats thuis bij de OECD, de EEG, de regeringen, de 
beleidscommissies in allerlei vormen in de diverse landen, de 
overkoepelende centrale werforganisaties, de vakbonden en de 
redersverenigingen.

m.s. Meerdrecht, een van de door Götaverken Arendal in voorraad gebouwde bulkcarriers, thans eigendom van Phs. van Ommeren B. V. te Rotterdam
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m.s. Sertan, een door C. Amels B.V. te Makkum in serie gebouwd schip 
voor Van Nievelt Goudriaan & Co. B. V. te Rotterdam.

Het belang van de indirectproduktieve werkzaamheden
Om de aandachtsgebieden waar waarschijnlijk bij enkele Neder
landse werven nog wat verbeterd zou kunnen worden globaal aan 
te geven, werden een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen 
lijken soms op het eerste gezicht niet zo erg belangrijk. Dit wordt 
anders wanneer men bedenkt dat van de directproduktieve ar
beidsuren, waarover een bedrijf theoretisch de beschikking heeft, 
voor 1965 slechts 65% gebruikt werd om aan de produkten te 
werken, dus vaktechnisch bezig te zijn (5).
Ongeveer 27% van de tijd was nodig om dit vaktechnische werk 
mogelijk te maken door organiserend werk in de zin van het 
ophalen van materialen en gereedschap, het inwinnen van inlich
tingen en voor onderling werkoverleg. Ruim 9% van de tijd bleek 
voor persoonlijke verzorging gebruikt te worden. Wanneer men in 
de openlucht werk verrichtte daalde de echte produktieve techni
sche inzet tot onder de helft, dus tot globaal 32%
Dus van de theoretische 1864 jaarlijkse werkuren is men in de 
praktijk door allerlei redenen, o.a. door ziekte, gemiddeld slechts 
1584 uur aanwezig. Van deze uren was men gemiddeld, voor 
1965, 1000 uur vaktechnisch produktief bezig en wanneer het 
werk buiten plaats moest vinden minder dan 500 uur. Vandaar dat 
niet goed voorbereid werk, onduidelijke tekeningen, ontbrekend 
gereedschap of materialen door onnodige verliestijden aanzien
lijke percentages van deze effectieve 1000 c.q. 500 uur verloren 
kunnen doen gaan. Dus de produktiekosten in een veel sterkere 
mate kunnen verhogen dan men in de eerste instantie zou ver
wachten. Vandaar ook dat de indirectproduktieve werkzaamhe
den er in het bijzonder op gericht moeten zijn het vaktechnisch

directproduktief bezig zijn te bevorderen. Door de teruggang in de 
scheepsbouw is niet alleen het algemeen onderhoud t.o.v. de 
jaren voor 1965 achterop geraakt, maar is door het achterblijven 
van de investeringen de efficiency van het vaktechnische werk 
misschien wel zo'n 20% t.o.v. de huidige stand van de techniek 
afgenomen. Vandaar dat het wel zeer zinvol is de vaktechnische 
produktieve uren te vergroten door een goede indirectproduktieve 
begeleiding en door het inzetten van goed gereedschap en het 
toepassen van optimale werkmethoden.

Waarom is de Nederlandse Scheepsbouw niet meer concur
rerend?
1. De werven dienen de laatste decennia enerzijds te voldoen aan 
de wensen van de scheepvaart en anderzijds werden zij gedwon
gen de ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen te volgen. Werd 
de concurrentiepositie niet ongunstig beïnvloed doordat het 
zwaartepunt van deze ontwikkelingen te weinig bij de wensen van 
de scheepvaart kwam te liggen?
2. Verlopen alle deelprocessen van de produktie optimaal ook 
t.a.v. de huidige stand van de techniek en omvang van de produk
tie?
3. Zijn de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden op
timaal wat betreft de werkomgeving, de leiding en begeleiding van 
het werk, ook wanneer er zich problemen voordoen?
4. Is in de diverse afdelingen voldoende, goed onderhouden en 
modern handgereedschap aanwezig?
5. Worden op topniveau de beslissingen collectief genomen, zo
dat niemand persoonlijk verantwoordelijk gesteld kan worden of
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wordt het nemen van snelle tijdige beslissingen door individuele 
verantwoordelijke personen nagestreefd?
6. Wordt bij de opstelling van de produktieplanning rekening ge
houden met de kans op storingen en worden er maatregelen t.a.v. 
de te verwachten over- en onderbezettingen in de afdelingen 
genomen?
7. Worden de planningsgegevens als een leidraad gebruikt bij de 
produktie en wordt deze planning tijdig bijgewerkt?
8. Heeft men voldoende beslissingsbevoegdheden aan het mid
denkader gedelegeerd om bij produktietegenslagen en storingen 
onzekere situaties te voorkomen en om een snel deskundig ingrij
pen te bevorderen?
9. Is de belangstelling van het topmanagement na het tekenen 
van het contract voor het verdere verloop van de opdracht tot en 
met de garantieperiode voldoende?
10. Is de structuur en inzet van de transportafdelingen zo dat de 
diverse afdelingen hun diensten als een steun bij hun produktiein- 
spanningen ervaren en is het transportmateriaal niet alleen veilig 
maar ook gemakkelijk te bedienen?
11. Is de onderlinge communicatie tussen de diverse afdelingen 
optimaal geregeld? Wat doet men wanneer de telefoon niet opge
nomen wordt? Hebt U Uw eigen bedrijf wel eens van buiten opge
beld en gevraagd waar U was?
12. Worden de prestaties van schoonmaak-, schilder- en trans
portbedrijven in voldoende mate gecontroleerd? Vinden deze acti
viteiten op het juiste moment plaats?
13. Kunnen Nederlandse offertes wat de verstrekte informatie 
betreft een vergelijking met buitenlandse offertes doorstaan? Hoe 
staat het wat dit betreft met de acquisitie?
14. Zijn de vele onderaannemers en onderleveranciers de wer
ven tot steun?
15. Bestaat de bezetting van de inkoopafdeling uit vakbekwaam 
en ervaren personeel? Wordt in de contracten met derden scherp 
aangegeven waar de activiteiten van elk der partijen beginnen en 
eindigen?
16. Wordt bij het stellen van taaktijden rekening gehouden met de 
stand van de techniek?
17. Bestaat binnen het kader van de bedrijfsorganisatie nog 
ruimte voor improvisatie?
18. Wordt het technisch kunnen van onze buitenlandse concur
renten onder- of overschat?
19. Wordt het bedrijf zelf goed schoongehouden?
20. Is de opleiding tot vakman, vier jaar LTS en twee jaar vakon
derwijs op de bedrijfsschool optimaal?
21. Komen onze werven wel tot seriebouw en worden bij se- 
rieopdrachten de mogelijkheden uitgebuit?
22. Een bedrijf staat en valt met de inzet van zijn middenkader. Is 
de huidige waardering van deze groep in overeenstemming met 
het belang van deze groep?

23. Vormen de EEG toeslagen op de staalprijzen niet een belang
rijke kostenverhogende factor?
24. Is er wel voldoende controle bij de indirectproduktieve werfac- 
tiviteiten?
25. Kan door standaardisatie van de produkten van onderleve
ranciers niet aanzienlijke kosten-besparingen gerealiseerd wor
den?
26. Heeft de verlening van regeringssteun aan een bepaald be
drijf niet indirect een kostenverhogend effect?
27. Is de huidige toeleveringsstructuur optimaal?
28. Hoe behouden wij onze gezamenlijke bouwervaring en hoe 
zorgen we er voor dat die ervaring gebruikt wordt op het juiste 
moment?
29. Is de mens niet erg klein geworden t.o.v. de afmetingen van 
het huidige schip en zijn installaties en wordt met dit verschijnsel bij 
het transport over de werf en aan boord rekening gehouden?
30. Wordt toegezonden documentatie wel doorgegeven aan de 
afdelingen die er het meest behoefte aan hebben?
31. Wordt het niet de hoogste tijd de inspanningen van de werven 
op het gebied van de marketing effectief te bundelen?
32. Wordt er wel voldoende onderzoek verricht om bij te kunnen 
blijven?

Bezinning zeer noodzakelijk
Wanneer het gemiddeld mogelijk zou zijn per gestelde vraag één 
procent op de produktiekosten te besparen, dan zouden al miljoe
nen bespaard worden. Daarnaast is het zeker mogelijk nog meer 
vragen betreffende andere aspecten van het werfgebeuren op te 
stellen, die mogelijkook tot besparingen aanleiding kunnen geven. 
Het is dan ook alleszins gewenst om binnen het kader van onze 
moeilijke concurrentiepositie alle, ja alle facetten van het werfge
beuren eens nader te beschouwen en waar mogelijk betere werk
wijzen en overlegprocedures te overwegen en in te voeren. Onze 
buitenlandse collega’s doen dit ook en wachten beslist niet op ons.
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IMPROVED SAFETY AND ECONOMY -  MAIN FEATURES 
A NEW LNG CARRIER

More than four years research by a subsidiary of the Rotterdam- 
based Verolme organisation has resulted in the design of an 
advanced LNG containment system which was featured at GAS- 
TECH 78 by Naval Project Development Company ’Rotterdam’ 
BV.

The system, which employs a number of individual cylindrical 
containers arranged in separate compartments, is claimed to offer 
significant advantages over most of the conventional LNG carriers 
currently in service or building.

Principal benefit is the system's high safety characteristics, espe
cially in the event of collision when, it is estimated, no more than 
two containers could be damaged. Each aluminium container is 
33.5 m high and 11.8 m in diameter and has a capacity of 3,500 m3 
LNG.

According toTNO, the Netherlands Bureau of Industrial Safety: ’at 
most 2,500 m3 LNG may escape from one container if the hole is 
above the water line .... at most double that quantity should two 
tanks be damaged. Only a minor quantity of this LNG will evapo
rate’.

TNO, which is advising a Dutch Government committee investigat
ing the storage and transportation of LNG, has also reported its 
tentative calculations on the consequences of an explosion of 
escaped LNG. These show that the risk (defined as probability x 
extent of damage) for people ashore ensuing from collision or 
stranding of an LNG carrier with the Verolme containment system

would be 30/50 times less than that of certain other types of LNG 
tankers.

The basic concept of the Verolme containment system allows it to 
be used in LNG carriers ranging in capacity from 75,000 m3 up to
500,000 m3. Designs have been produced for 125,000 m3 carriers 
and for the 330,000 m3, 387.5 m long VLGC which was featured at 
GASTECH 78.

It is with the VLGC that another benefit emerges -  economy. 
Because of its size and its 19 knot service speed, transport costs 
per m3 LNG over long distances will be substantially reduced; 
estimates show that operating costs could be as much as 30/40% 
cheaper than with conventional carriers.

Building costs for all sizes of Verolme containment vessel will be 
favourable since the relatively simple designs call for standard 
materials and components and the use of existing shipyard facili
ties and construction techniques.

Other advantages include the ability to subject each container to 
total visual inspection throughout the life of the vessel, and be
cause the forces exerted by the movement of liquefied gas on the 
container walls is not significant, partial loading of LNG is possible.

The development of the 330,000 m3 Verolme LNG carrier, equip
ped with this containment system, has the financial backing of the 
EEG, and designs will be made available for building under licence 
throughout the world.
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Ship-board sewage treatment*
by R. P. Holubowicz, MSc(Econ),**

The unilateral imposition by the United States of regulations prohi
biting the discharge of raw sewage from ships in United States 
ports and territorial waters has naturally stimulated a great deal of 
interest in the subject of the technology of sewage treatment on 
board ship among vessel operators and the marine industry gene
rally.
While the United States regulations have affected only those ope
rators whose vessels are involved in trade with that country (or are 
likely to transit the Panama Canal), the recently published recom
mendations of IMCO which now make up part of the draft conven
tion on sewage pollution, and the unilateral actions of Japan, 
Sweden and Canada, following the United States example, make it 
imperative for all vessel operators to become familiar with both the 
technology of sewage treatment on board ship as well as the 
regulations governing this form of pollution.
It is not the intention of this article to go into the relative merits of 
criteria of the regulations issued unilaterally by various countries 
as compared to the IMCO regulations, but rather to go into the 
matter of sewage treatment technology as applied to ships and 
leave to the suppliers and manufacturers of shipboard sewage 
treatment equipment the burden of satisfying specific regulations. 
The potentially harmful effects of raw sewage include the spread of 
such diseases as typhoid, dysentery, poliomyelitis and infectious 
hepatitis. Governments are naturally concerned therefore to regu
late the discharge of raw sewage into waters where the effect on 
local population can result in the spread of such diseases. The 
main concern, of course, is the discharge of sewage from munici
pal sewage treatment plants or from sewer lines serving large 
cities.
In fact, it could be argued in this context that ships do not really 
contribute in any significant manner to overall pollution, but sew
age from ships can nevertheless be a real hazard. This occurs 
primarily because of the mobility of vessels in harbour and coastal 
areas, which permits them to discharge in or near shellfish beds, 
bodycontact recreation areas, drinking water intakes, and similar 
uncontrolled discharge points that might have an impact not 
otherwise associated with shore-based discharge of sewage. 
When the vessel is at sea, of course, the sewage discharges from 
a vessel are no longer harmful since the oceans are quite capable 
of assimilating and dealing with such sewage through the natural 
bacterial action of the ocean.
Sewage discharge into confined water areas has three objection
able effects:
•  the visual insult;
•  hazard to health;
•  pollution, eg oxygen depletion of the water.
In view of the peripatetic nature of a ship and her minimal contribu
tion to the total sewage being discharged into surrounding waters, 
shipboard sewage is really of concern only in two of the three 
aspects of sewage discharge -  visual insult and hazard to health. 
As far as pollution itself, sewage generated from a ship has a 
negligible impact, but nevertheless some national regulations con
tinue to include this aspect in their regulatory criteria.
Primary treatment involves the removal of some suspended solids 
and disinfection.
Secondary treatment requires a higher degree of suspended so
lids removal and some removal of the dissolved organic material 
(usually expressed in terms of BOD -  or Biochemical Oxygen 
Demand).
Tertiary treatment has no applicability to vessels.
No discharge is a method of dealing with sewage without treat
ment of any kind, and is self-explanatory.

Waste water generally refers to the total quantity which includes 
both sewage, ie human body wastes (generally referred to as black 
water) and sanitary waste water, ie showers, laundry, galley, etc 
(usually referred to as grey water). Under all existing regulations, 
only black water is required to be treated (except for grey water 
from hospital spaces) or where black water comes into contact with 
grey water.
Suspended solids generally refers to those particles which are 
largely removable by laboratory filtering.
Biochemical oxygen demand (BOD) is a measure of the oxygen 
required by bacteria to stabilise or decompose organic matter. 
Both suspended solids and BOD are expressed in milligrammes 
per litre (mg/1), which is equivalent to parts per million (ppm). 
Coliform organisms are non-pathogenic bacteria which are pre
sent in tremendous numbers in faecal discharges. Their presence 
indicates the possible existence of pathogenic bacteria, and a test 
count of their number provides some statistical measure of the 
potential health hazard.
The computation of sewage and waste water flow on board ship is 
not an exact science. There are innumerable variables, such as 
nationality of crew, type of flushing mechanisms, standards of 
maintenance of flushing mechanisms, whether fresh or salt water 
flush, etc. In deciding upon capacity for a sewage treatment device 
vessel operators are well advised to err on the high side for obvious 
reasons. As a guidance, however, it is worth noting the standards 
that have been used in some circumstances.
The US Coast Guard, for example, estimates that the flow of black 
water alone amounts to 114 litres/man/day. This figure is doubled 
when computing the flow of both black and grey water.
In Europe, on the other hand, the generally accepted figure for the 
flow of black water is 70 litres/man/day, increasing to 150 li
tres/man/day when both black and grey water are considered. 
On passenger vessels the volume of waste water flow is of a 
different magnitude. Experience shows that for black water alone, 
the flow is approximately 150 litres/person/day, increasing to 350 
litres/person/day for black and grey water combined.
The approach to sewage treatment on board ship is governed by a 
number of considerations: 
regulatory requirements;
configuration and accessibility of ship space available for installa
tion;
common or separate soils main for waste water; ' 
number and location of existing overboard discharge points; 
total cost evaluation: capital cost, installation and operating and 
maintenance costs.
Perhaps the most critical regulatory requirement at the moment is 
the one established by the United States authorities governing 
ships calling at US ports and territorial possessions of the USA, or 
transiting the Panama Canal.
By Jan 31 1980, all vessels calling at US ports will be required to 
have a marine sanitation device on board. Newbuildings may be 
delivered with a USCG Certified Type 1 marine sanitation device 
until the Jan 31 1980 date. Existing vessels, except those which 
ordered Type 1 devices before Jan 301978, are required to install 
a USCG Type II or Type III device before Jan 31 1980. After Jan 31 
1980, all vessels not already fitted must install either Type II or 
Type III devices.

'Reference: Proceedings ’Shipboard Sewage Treatment’ -  Symposium 
convened in London on Dec 16 1975. Available from Marine Ventures Ltd, 
8 Waterloo Place, London SWIY 4BE.

"Chairman and Managing Director,
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Effluent quality standards

Faecal Chlorine
Rules Solids Coliform B O.D. residual Remarks

U SC G  Type I No visible lOOO/lOOml No requirement No requirement Allowed on newbuilding 
deliveries until 31.1.80

U SC G  Type II I50mg/I 200/I00ml No requirement No requirement Mandatory on all 
equipment ordered after 
30.1.78 for existing vessel 
and after 31.1.80 for 
newbuildings

U SC G  Type I I I NO D IS C H A R G E
IM CO 50 mg/l 250/l00ml Not mandatory Not mandatory 

but 50mg/l but low 
recommended recommended

Convention not ratified 
and therefore rules not 
applicable at present

JA P A N 150mg/l lOO/IOOml 50mg/l No requirement For vessels with 
complement of 100+

C A N A D A
(Great Lakes) 50mg/l No requirements 50mg/l Not less than

0.5mg/ 1 or 
more than 
I Omg/I

Effective 
February 1982

U SSR
(Black Sea) NO D IS C H A R G E

s
For vessels with 100+ 
complement

S W ED E N Precise regulations not known, but generally will accept vessels fitted with marine sanitation device
approved by competent government authority of country whose flag is flown by vessel

As mentioned earlier, IMCO rules have now been published and 
will become effective after ratification of the draft convention by the 
requisite number of member states. It is estimated that the ratifica
tion process could take anywhere up to five years to be completed, 
Once the IMCO draft convention is ratified, all maritime nations in 
the world will be required to implement the rules within a period of 
10 years. It is expected, however, that individual countries will 
choose to implement the IMCO rules as unilateral national regula
tions even before the ratification procedure is completed, and it 
can therefore be expected that there will be increasing pressure on, 
all vessel owners to fit sewage treatment devices over the coming 
decade.
If we leave aside total retention and incineration, there are two 
basic methods of dealing with shipboard sewage to meet anti
pollution regulations. These are the biological method and the 
physical-chemical method.
The biological method derives its origin from long-established land 
use, where conditions and economics are such that the biological 
method represents the only practicable method of dealing with the 
problem. There are essentially two methods of biological treatment 
-  anaerobic and aerobic, both of which rely on nurturing bacteria to 
utilise the soluble organics and fine-suspended organics in human 
faeces. The anaerobic-type bacteria live in the absence of oxygen 
while the aerobic type in the presence of oxygen. Most marine 
sanitation devices utilise the aerobic method since it requires less 
space than the anaerobic type.
The physical-chemical method of dealing with sewage is designed 
specifically for use on ships (or other encapsulated populations) 
and can be incorporated into equipment using variations of a 
chemical-physical combination to achieve the desired results. The 
most common physical-chemical device usually separates and 
retains the solids untreated for the period the vessel is in regulated

waters, and treats the liquid by dosing with chemicals to obtain the 
desired coliform bacteria kill.
This treated liquid is then discharged overboard in a more or less 
continuous process.
In choosing between the two methods, the following should be 
considered

Advantages of biological system
•  Usually cheaper for comparable capacity;
•  Consumption of chemical per litre of discharged effluent relati
vely low;
•  Transforms organic solids into microbial mass for subsequent 
disposal.

Disadvantages of biological treatment
•  Unit must be kept in operation at all times, whether in regulated 
waters or not;
•  Requires trained operator;
•  Requires uninterrupted air supply;
•  Because of erratic loading and intake of 'foreign' substances 
typical on board ship, bacteria are subjected to frequent 'shock,' 
resulting in uneven and sometimes totally ineffective treatment of 
effluent;
•  Besides being more costly, maintenance is classed as 'dirty' by 
crew members, which often results in crew refusal to maintain at 
all;
•  Objectionable odours more likely.

Advantages of physical-chemical devices
•  Smaller in size for any given capacity;
•  Easily maintained by ship’s engineers (no special training);
•  By-passed, flushed clean and shut-down while vessel in unregu-
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The Clearwater Inc -  model SS-600-collection module is 1020 
mm x 640 x 2080; treatment module is 1090 x 640 x 1270.
It has a 14 days-in-port capacity for a 20-man crew.

lated waters;
•  Maintenance work not classed as 'dirty' because unit is usually 
flushed out with clean water prior to maintenance work;
•  Maintenance cheaper because less frequent and less complica
ted;
•  Low operating cost since unit is used only when needed and 
chemicals used are cheap and readily available,

Disadvantages of physical-chemical
•  Requires crew discipline to ensure unit is turned on when ap
proaching regulated areas and overboard discharge bypass, re
versing procedure on departure;
•  Handling chlorine and flocculent solutions in replenishing the 
treatment reservoir;
•  Initial cost marginally higher for comparable capacity.
Only some 14 months remain before the obligatory deadline of Jan 
31 1980, for all ships trading with the United States to be fitted with 
a US Coast Guard approved marine sanitation device.
It is estimated that over five thousand vessels worldwide will re
quire this equipment in the short span of time remaining before the 
deadline, and there is a real danger that this demand will not be 
able to be satisfied by manufacturers if owners leave ordening until 
the last few months before the deadline date.
Affected owners would be well advised to begin making plans for 
acquisition and installation to suit drydocking schedules of their 
vessels over this period of time.

Reprinted from Nautical Review Vol. 2 No 3 May 1978

Ministerie van Economische Zaken

Uit de samenvatting Memorie van Toelichting Begroting 1979

Scheepsbouw

De ongunstige ontwikkelingen in de wereldorder ontvangst doen 
hun invloed op de totale scheepsbouwproduktie steeds meer gel
den.
Sedert ultimo 1975 heeft deze orderontvangst op een ongekend 
laag niveau gelegen zoals in het onderstaande wordt geïllustreerd: 
Orderontvangsten (wereld)
1972 30 364 450 b.r.t.
1973 73 601 237 b.r.t.
1974 28 370 037 b.r.t.
1975 73 792 882 b.r.t.
1976 12 936 660 b.r.t.
1977 11 091 103 b.r.t.
Het zal duidelijk zijn dat bij een wereldcapaciteit die in de jaren 
1973 t/m  1975 een jaarproduktie opleverde van ruim 35 mln. zich 
steeds grotere problemen gaan voordoen. Het gedrang op de 
nieuwbouwmarkt wordt steeds heviger, zulks te meer omdat, waar 
nog orders voor nieuwbouw worden geplaatst, deze in vele geval
len deel uitmaken van projecten die door de nationale overheden 
worden gestimuleerd met het oog op zo veel mogelijk veiligstellen 
van de positie van de eigen scheepsbouwindustrie.

duidelijker waarneembaar. Zowel in de nieuwbouw, als ook op de 
reparatiemarkt is de situatie verontrustend.
In 1977 toen dankzij het Maritiem Plan, voor een bedrag ad ƒ 2 
mld. aan orders kon worden bemachtigd was wederom voor één 
jaar werk voor de werven gegarandeerd. Trouwens ook de order- 
toevloed gedurende de eerste helft van 1978 lijkt alleszins redelijk 
aangezien een kleine ƒ 800 mln. aan orders kon worden geboekt 
die een klein halfjaar werk voor de werven met zich meebrengen. 
In dit laatste geval moet er echter op worden gewezen dat in dit 
bedrag begrepen is een omvangrijk bedrag aan opdrachten die in 
de laatste dagen, vóór het op 30 juni 1978 aflopen van de gunstige 
investeringspremieregeling, werden geplaatst. Het is zeer de 
vraag of in de naaste toekomst de binnenlandse orderstroom op 
een gelijke wijze als de laatste twee jaren zal doorgaan. De inter
nationale orderontwikkeling doet hierbij het ergste vrezen.
Niet uit het oog mag worden verloren dat een omvangrijk deel van 
de in de periode 1977 t/m 30 juni 1978 afgesloten orders te weten 
ca. ƒ 1 mld. eerst kon worden gecontracteerd nadat een toezeg
ging was gekregen dat participatie in het verlies zou plaatsvinden. 
De Beleidscommissie Scheepsbouw is inmiddels in het stadium 
gekomen van de beoordeling en toetsing van de door de werf- 
groepen uitgebrachte herstructureringsvoorstellen.

650



t NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Lezingen en evenementen seizoen 1978/1979

Viering IVe lustrum van de afdeling 
Groningen in Hotel Braams te Gieten
17 nov. (vr) Groningen.

’Alphaprom’ Alphanumeriek bewa
kingssysteem voor machinekamer- en 
koelinstallaties
door P. G. Kempers, directeur CSI, Vlaar- 
dingen
23 nov. (do) Rotterdam
24 nov. (vr) Amsterdam 
28 nov. (di) Groningen

Een optimalisatiestudie voor het ont
werpen van 12 meter jachten voor de 
America’s cup met film over zeezeil- 
wedstrijden
door dr. ir. P. van Oossanen, NSP Wage- 
ningen 14 dec. (do) Rotterdam 
15 dec. (vr.) Amsterdam 
19 dec. (di) Groningen

Nieuw jaarsb ijeenkom sten
19 jan. (vr) Amsterdam 
25 jan. (do) Groningen

Some recent offshore conversions*
Spreker van IME (nader op te geven)
3 jan. (wo) Rotterdam
4 jan. (do) Groningen

Technische aspecten van de rationali
satie in de bedrijfsvoering aan boord 
van schepen**
Dagbijeenkomst op 13 februari (di) te Delft. 

JAARDINER
17febr. (za.) Rotterdam in het Hilton Hotel

Onderhoudsvoorspelling aan de hand 
van trillingsanalyse
door ir. C.A.J. Tromp, Lector aan het Kon. 
Instituut voor de Marine te Den Helder
22 febr. (do) Rotterdam
23 febr. (vr) Amsterdam 
27 febr. (di) Groningen

Ro-Ro veerschepen
door J.R. Madiol, oud-Chef Technische 
Dienst Noordzee Veerdiensten
22 mrt. (do) Rotterdam
23 mrt. (vr) Amsterdam 
29 mrt. (do) Groningen

Schottel voortstuwers
door ir. O. Bussemaker, adjunct-directeur 
Schottel Nederland B.V., Den Haag
19 apr. (do) Rotterdam
20 apr. (vr) Amsterdam
24 apr. (di) Groningen

Tankcleaning by crude washing*
Spreker van IME (nader op te geven)
17 mei (do) Rotterdam

Excursie naar het instituut voor werk
tuigkundige constructies TNO en water
loopkundig laboratorium Delft.
20 dec. (wo)

•Lezingen in samenwerking met het In
stitute of Marine Engineers (Nether
lands Branche)

••Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'Wil
liam Froude'.

CLUBEVENEMENTEN

Sint Nicolaasattractie
Dinsdag 28 november 19.30 uur.
Bridge, klaverjassen en biljarten in de so
ciëteit Nedlloyd ’70, Westplein 9, Rotter
dam.
Opgave aan de clubcommissie of het Al
gemeen Secretariaat: tel. 010 - 762333.

Kerstwildbiljarten
Dinsdag 19 december 19.30 uur even
eens in de sociëteit Nedlloyd '70. Opgave 
van deelnemers bij de clubcommissie of 
het Algemeen Secretariaat: 010 - 762333.

Ballotage
De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap de Ballotage-Commissie 
gepasseerd:

A. BELDER
Scheepswerktuigkundige (met diploma 
C1); Wachtchef Gevudo, Dordrecht P. de 
Hoochplaats 114, 2951 SH Alblasserdam 
Voorgesteld door ir. W. Stout 
Ir. H. J. BOENINK, w.i.
Hoofd Tekenkamer Brons Industrie N.V., 
Appingedam
Wagenmakerij 25, 9932 GB Delfzijl 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

W. M. BRANDT 
Technisch Adviseur 
Klembergerweg 5, 7214 BK Epse 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

B. C. GELAUDIE
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
SWTK’s Amsterdam, HTS-structuur;

Scheepswerktuigkundige Wijsmuller B.V., 
IJmuiden
Hoornsestraat 70, 1023 XB Amsterdam 
Voorgesteld door J. den Arend

Ing. H. C. P. M. GELSING 
Medewerker Rijn-Schelde-Verolme -  Re
search en Development, Rotterdam 
Hulsdonksestraat 16, 4703 AS Roosen
daal
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 

J. H. GREVINK
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma C2); Adjunct Chef Technische 
Dienst N.S.M. ’Oceaan’ B.V., Amsterdam. 
Prinses Irenestraat 18, 4231 AZ Meerkerk 
Voorgesteld door C. van Noord

Ir. L. A. S. HAGEMAN, s i.
Hoofd Hydrodynamische Afdeling Lips
B.V., Drunen
Tilburgstraat 17, 5268 ZG Helvoirt 
Voorgesteld door G. P. van der Loodt van 
Catwijck

R. F. M. HEYM
Technisch adviseur bij BP Benzine- en Pe
troleum Handel Mij. B.V. afd. Marine Sales 
Paltrokmolen 58, 1444 GJ Purmerend 
Voorgesteld door H. G. A. Sinjorgo Jr.

Ing. M. HOOGEVEEN 
General Manager Navire Cargo Gear (Ne
derland) B.V., Rotterdam 
Torenlaan 25, 1391 VM Abcoude 
Voorgesteld door A. de Ligt

H. W. A. E. VAN HOOIJDONK 
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B); Technisch Adviseur Keystone 
Valve -  Appendages -  Breda 
Pastoor Reynsstraat 16, 4758 AV Stand- 
daarbuiten
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema

D. P. MAKKINJE
Inspecteur Technische Dienst Wijnne & 
Barends’ Cargadoors- en Agentuurkanto- 
ren, Delfzijl
Oostwoldjerweg 12, 9628 TB Siddeburen
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Voorgesteld door Th. Toonen

P. G. W. NIEUWLAND 
Afgest. M.T.S. afd. Werktuigbouwkunde; 
Technisch Adviseur Scheepskoelers 
Spamar, Rotterdam
Tinbergendreet 42, 3146 AM Maassluis 
Voorgesteld door H. J. van der Schee

D. J. A. VAN OENE
Plaatsvervangend Hoofd afd. Nieuwbouw 
& Research (Werktuigbouw) Smit-Lloyd, 
Rotterdam
Aldebaranhof 27, 3318 BA Dordrecht 
Voorgesteld door ir. G. Langelaar Jr.

Th. PELLINKHOF, C.Eng .F.I.Mar.E. 
Managing Director P.N. Structures Ltd. 
139 c Gloucester Terrace, Bayswater, 
London W2 6DX, England 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

A. SYBRANDS 
Scheepsexpert- en Taxateur 
Lijster 18, Ridderkerk 
Voorgesteld door W. van der Graaf

C. M. TROUWBORST 
Oud-Luitenant t/z T.D. 2e kl. o.c.; Hoofdin
specteur T.D. Rederijdiensten Nedlloyd 
Groep B.V., Rotterdam 
Ysvogellaan 42, 2665 ES Bleiswijk 
Voorgesteld door R. J. de Vries

B. R. VERHOOG
Scheepswerktuigkundige (met diploma 
B2) Shell Tankers B.V., Rotterdam 
Trompstraat 2041 JB Zandvoort 
Voorgesteld door R. Denker

Gepasseerd als belangstellende:
E. C. A. VAN TIENEN
Lid Raad van Bestuur TOTAL Nederland 
N.V.
Goudsesingel 590, 3011 KS Rotterdam 
Voorgesteld door M. L. van Wijngaarden,
H. O. Sliep en J. Huizer

Gepasseerd als junior-lid:
B. J. ABBAS
Scheepswerktuigkundige (diploma BM 
Zeevaartschool); Stagiaire werktuigkun
dige Smit Internationale Zeesleepvaart en 
Bergings maatschappij 
Julianastraat 35, 9974 RP Zoutkamp

J. W. VAN BERGEN
Student a.d. TH Delft, afd. Scheepsbouw-
kunde
Willemstraat 21, 2613 DR Delft

B. S. VAN DEN BRINK
Afgest. HTS afd. Scheepswerktuigkunde;
Student Nyenrode
Lambertusstraat 11 b, 3061 WB Rotterdam

B. M. VAN DIJK
Scheepswerktuigkundige (met diploma 
BM)

Postweg 35, 3794 MJ Barneveld 

R. H G. KELDER
Scheepswerktuigkundige (met diploma 
BM)
P C. Hooftlaan 4, 3705 AH Zeist 
Allen voorgesteld door P. A. Luikenaar

C. C. DE RIJCKE
Studerende a.d. HTS afd. Werktuigbouw
kunde
Dr. Schöyerstraat 19,4205 KR Gorinchem 
Voorgesteld door K. den Besten

Verenigingsnieuws

AFDELING ROTTERDAM 

De lezingen van 17 oktober 1978 te Delft
Voor een drietal lezingen over het onder
werp 'Mijnenbestrijdingsvaartuigen' wa
ren ongeveer 100 leden van de drie hier
voor samenwerkende verenigingen, nl. de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl, de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied en het Scheepsbouw
kundig Gezelschap 'William Froude’ naar 
de aula van de TH Delft gekomen, waar zij 
werden welkom geheten door dr. ir. M. W.
C. Oosterveld, de voorzitter van de Sectie 
Scheepstechniek.
De eerste inleiding werd gehouden door de 
Kapt. Luit. ter zee M. F. Bus, die het z.g. 
'Tripartite' project van Frankrijk, België en 
Nederland voor de gezamenlijke bouw van 
een nieuw mijnenbestrijdingsvaartuig be
schreef. Hij belichtte achtereen volgens het 
mijnenwapen, de bestrijding van de mijnen 
door vegen en de moderne mijnenjaag- 
technieken, waarbij de mijn d.m.v. sonar en 
onderwatertelevisie wordt opgespoord en 
daarna vernietigd. Vervolgens gaf hij enig 
inzicht in de te stellen eisen aan het vaar
tuig en de tripartite organisatie van het 
bouwprojectteam. De inleiding werd beslo
ten met het vertonen van de KM film ’Varen 
en Vegen’.
De tweede inleiding was van ir. W. P. J. 
Laros van Van der Giessen-De Noord en 
handelde over 'Gewapend polyester als 
bouwmateriaal'. Hij belichtte ondermeer 
de eigenschappen, de verwerking en be
werking van het GVP (Glasvezel Versterkt 
Polyester) dat als bouwmateriaal is geko
zen voor het Mijnenbestrijdingsvaartuig. 
Deze eisen hebben de bouwwerven voor 
problemen gesteld, met name op het ge
bied van de werkplaatsinrichting en het op
leiden van personeel voor het werken op 
grote schaal met een materiaal wat tot nu 
toe alleen kleinschalig werd verwerkt. De 
romp van een boot van 20 ton moest 
groeien naar een romp van 280 ton, welke 
in een mal moet worden gebouwd. Voeg 
hieraan toe de hoge kwaliteitseisen welke 
aan het eindproduct worden gesteld, dan 
krijgt men een indruk van de problemen 
welke voor Van der Giessen-De Noord

hebben geresulteerd in de bouw van een 
nieuwe werkplaats waarin nog dit jaar met 
de productie zal worden begonnen.
Na de pauze werd een derde inleiding ge
houden door ir. A. M. Stuurman over het 
'Manoeuvreersysteem' van het mijnenbe
strijdingsvaartuig.
Hij besprak achtereenvolgens de bereke
ningsmethoden en de verschillende proe
ven die zijn genomen ter bepaling van de 
vermogens van de voortstuwers en dwars- 
schroeven voor het positioneren van het 
schip bij verschillende wind- en stroom
krachten en de invloed van de golven. 
Voorts besteedde hij aandacht aan de ver
gelijkende proeven met handbesturing en 
de z.g. autopilot, welke ten gunste van de 
autopilot waren uitgevallen.
Nadat door de inleiders nog een aantal 
vragen waren beantwoord, werd de avond 
om 23.00 uur door de voorzitter gesloten 
met een dankwoord aan de drie sprekers 
voor hun leerzame presentatie.
De teksten van de lezingen zullen in 'Schip 
en W erf worden gepubliceerd.

P. A. L.

Personalia

Sj. Oosterhoff f
Op 18 oktober j.l. overleed de heer Sj. Oos
terhoff, oud 63 jaar, destijds Chef Techni
sche Dienst bij B.V. Dammers en Van der 
Heide's Scheepvaart en Handelsbedrijf te 
Rotterdam.
De heer Oosterhoff was bijna 28 jaar lid van 
de vereniging.

Wm. C. Kokkelink f
Op 20 oktober j.l. overleed te Zwijndrecht 
op 75-jarige leeftijd de heer Wm. C. Kokke
link. oud-Hoofd van de afdeling Scheeps
bouw van de N.V. Machinefabriek en 
Scheepswerf van P. Smit Jr. te Rotterdam. 
De heer Kokkelink was bijna 30 jaar lid van 
de vereniging.

Ir. C. Anastassopoulos
De heer Anastassopoulos (junior-lid) be
haalde onlangs het diploma voor 
Scheepsbouwkundig ingenieur aan de 
Technische Hogeschool te Delft.
Behalve de hartelijke gelukwensen wordt 
hij ook gaarne welkom geheten als gewoon 
lid van de vereniging.

Mevrouw H. Daams
Na een dienstverband van ruim ,32 jaar 
heeft mevrouw H. Daams, adjunct-direc- 
teur van de Centrale Bond van Scheeps
bouwmeesters (CEBOSINE) in Nederland 
te Delft, op 25 oktober j.l., wegens het be
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
afscheid genomen van de scheepsbouw. 
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in 
het Nederlands Congrescentrum te 's-Gra- 
venhage, ontving zij de Koninklijke onder
scheiding van Ridder in de orde van Oranje
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Nassau voor haar verdiensten voor de 
Nederlandse scheepsbouw.

Nieuwe opdrachten

Rijn-Schelde-Verolme
Thomassen Holland B.V., deel uitmakend 
van Rijn-Schelde-Verolme, heeft van de 
Algerijnse Staatsolie- en Gasmaatschappij 
SONATRACH een drietal grote orders ont
vangen met een gezamenlijke waarde van 
114 miljoen gulden.
Het betreft één order voor de turnkey leve- 
ring van een elektriciteitscentrale, be
staande uit drie gasturbine generator een
heden met een totaal vermogen van 75 
mw, alsmede een distributienet bestaande 
uit 140 km hoogspanningslijn en vijf ver
deelstations.
Daarnaast worden drie gasturbine com
pressor eenheden geleverd, bestemd voor 
de gasproces industrie, waarvan het beno
digde vermogen voor de centrifugaal com
pressoren 22.000 kw bedraagt. Deze units 
worden opgesteld in Hassi Messaoud en 
Rhourde el Bagel.
De derde order heeft betrekking op de 
turnkey levering van twee gascompressor- 
stations voor gasinjectie ten behoeve van 
de oliewinning. Het geheel zal worden ge
completeerd met een elektrische installa
tie, een gasdrooginstallatie en een pijplei
ding.
Voorts vinden besprekingen plaats over 
mogelijke levering van LNG-schepen voor 
het transport van vloeibaar aardgas naar 
Nederland.

Van Rietschoten & Houwens
Applied Dynamics Europe, de afdeling 
computer systems engineering van Van 
Rietschoten & Houwens (R & H), heeft op
dracht gekregen voor het automatiseren 
van de hydrografische dienst van de Por
tugese Marine.
De opdracht omvat de levering van een 
drietal PHAS-systemen die aan boord van 
sloepen zullen worden geïnstalleerd, een 
centraal verwerkingssysteem van het type 
Hydraut met randapparatuur, reservedelen 
alsmede aan de eisen van de opdrachtge
ver aangepaste software.
Het kontrakt voorziet voorts in de levering 
door R & H van een moederschipsysteem, 
eveneens van het type Hydraut.
Het systeem PHAS (Portable Hydrogra- 
phic Acquisition System) is speciaal ont
wikkeld voor gebruik aan boord van sloe
pen en andere kleine vaartuigen ten be
hoeve van hydrografische werkzaamhe
den (bijvoorbeeld voor baggerwerk) in ha
vens, rivieren, riviermondingen e.d.
Het systeem is voorzien van een micro
computer en is in staat tot het verzamelen 
en verwerken van geofysische gegevens 
ten behoeve van het vervaardigen van hy
drografische kaarten. Tevens wordt daarbij 
een kwaliteitskontrole uitgevoerd, waarbij

foutieve gegevens (die een te grote afwij
king ten opzichte van de voorgaande 
waarden laten zien) automatisch worden 
geëlimineerd.
De gegevens over diepte, positie en tijd -  
de elementaire grootheden voor de hydro
grafie -  worden na kwaliteitskontrole vast
gelegd op cassetteband. De toegepaste 
DC100A cartridges zijn compatibel met het 
Hydraut systeem van Van Rietschoten & 
Houwens. Zij kunnen op dit systeem met 
de bestaande programma’s worden ver
werkt tot minuutbladen (fair sheets), con- 
tourtekeningen, profielen, e.d. De Por- 
tugse opdracht vloeit voort uit de door Ap
plied Dynamics Europe uitgevoerde auto
matisering van de schepen van de afdeling 
Hydrografie van de Koninklijke Marine. 
Een en ander kreeg zijn beslag, toen vorig 
jaar het oceanografische onderzoekings- 
vaartuig Hr. Ms. Tydeman werd opgele
verd. Aan boord van dit schip is het door R 
& H ontwikkelde, geavanceerde Oceanlog 
systeem geïnstalleerd.
De totale opdracht van de Portugese hy
drografische dienst zal in ca. 1 ’ /a jaar wor
den uitgevoerd. Reeds in het volgend voor
jaar zullen de eerste hydrografische op
nemingen in Portugal met nieuwe appara
tuur kunnen worden uitgevoerd.

Verkochte schepen

Tibana
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, is het 
m.s. Tibana, toebehorend aan J. Vermaas’ 
Scheepvaart Bedrijf B.V., Rotterdam, ver
kocht naar Italië, 2.260 tdw, singledecker, 
gebouwd in 1967, uitgerust met een 1.600 
pk Mak hoofdmotor, welke het schip een 
snelheid geeft van 11 mijl.
Het schip is inmiddels overgedragen en 
vertrokken onder de nieuwe naam Tibania, 
met thuishaven Napels.

Technische informatie

Onderwaterploeg van Smit Internatio
nale: ’SMIT Uniplow’
Overheden stellen momenteel hoge eisen 
aan de veiligheidsaspecten en de be
scherming van pijpleidingen op de zeebo
dem. Bestaande technieken zijn niet alleen 
zeer kostbaar, maar blijken vaak niet de 
vereiste bescherming te kunnen geven, 
Na de succesvolle operatie in het Statfjord 
veld, waar de zeesleepboot Smit Rotter
dam met een 46 t. zware ploeg een sleuf 
heeft gegraven in de zeebodem, waarin 
naderhand een 36 inch pijp werd gelegd, is 
Smit International Marine Service BV, bij
gestaan door R. J. Brown & Associates, 
gestart met een uitgebreid research en 
ontwikkelingsprogramma voor een ploeg 
die op drie principieel verschillende wijzen 
kan worden gebruikt:

1) Het graven van een sleuf voordat de 
pijp of kabel wordt geïnstalleerd.
2) Gelijktijdig ingraven/leggen van pijp of 
kabel.
3) Het begraven van een bestaande lei
ding, dus na de Iegoperatie.
Momenteel is het ontwerp gereed van de 
’SMIT Uniplow', welke in staat is om elke 
pijpdiameter tot 36 inch in een maximaal 2 
meter diepe sleuf in te graven. De kosten, 
welke gemoeid zijn met een ploeg- 
operatie, zijn aanzienlijk minder dan die 
van een conventionele begraafmethode, 
doordat ploegen:
-  sneller gaat,
-  een minder weersgevoelige operatie is,
-  een betrouwbare operatie is,
-  minder gevoelig voor verschillende 
grondsoorten is.
De SMIT Uniplow’ graaft een sleuf met 
stabiel profiel. De werkwijze met twee 
halve ploegscharen die de pijp omvatten 
maakt het mogelijk bestaande leidingen tot 
2 meter diepte onder de zeebodem te laten 
zakken, waardoor voldoende bescherming 
tegen trawlernetten en ankerdraden wordt 
geboden.
Nadere informatie bij: Ir. J. A. A. Ochtman, 
Smit International Marine Services BV, 
Boompjes 90, 3011 XD Rotterdam. Tel.
14.81.00.

Heavy fuel oil diesel engine Wartsila 
Vasa 32
The Wartsila Vasa diesel engine factory in 
Vasa, Finland, have with the latest diesel 
engine, the Vasa 32, a complement to the 
previous engine program that enables the 
factory to offer diesels from 700 up to 8,000 
bhp.
The main data of the Vasa 32 are as fol
lows:
Cylinder bore 320 mm; cylinder stroke 350 
mm; swept volume 28.2 dm3; rotational 
speed 720-800 rpm; mean piston speed at 
750 rpm 8.75 m/s; cylinder arrangement 
in-line 4, 6, 8, 9; cylinder arrangement 
Vee-type 12, 16, 18; cylinder output 420 
bhp.

The Vasa 32 engine is designed and 
developed not only to run on heavy fuel oil 
but also to be started on this oil. Several 
novel design features have been incorpo
rated to guarantee a safe running on this 
fuel. The fuel pumps and fuel piping are 
built into the engine and provided with hea
ting elements which with the system adop
ted for circulation of fuel oil and heating of 
fuel valves makes it possible also to start 
this engine on heavy fuel oil. The Vasa 32 is 
the only engine of this size which has such 
advanced designs as drilled cylinder liner 
collars and directly cooled interchangeable 
exhaust valve seats.

For the Vasa 32 the following limits of fuel 
characteristics are recommended: 
Viscosity (100°F) 2000 sec. R.I.; density
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abs. max. 15 °C 0.98; water (beforeengine) 
0.1 %; sulphur content 3% W; ash content
0.08% W; vanadium content 150 ppm; so- 
dium content 40 ppm; Conradson Carbon 
residue 10% W.
One engine of this type is presented at 
'Europort -7 8 ’ in Amsterdam in November 
1978.
Representatives of Wartsila Vasa Diesels 
in Holland: INHAM b.v., postbus 399, Dor
drecht, tel.: 078-45400.

Diversen

Internationale voorschriften voor afval
verbranding op zee
In Londen is onlangs een internationale re
geling tot stand gekomen met strikte regels 
voor het verbranden van afval op zee. 
Maart volgend jaar zal deze regeling, 
waaraan Nederland intensief heeft mee
gewerkt, van kracht worden. De afvalstof
fen waar het hier om gaat, komen voor op 
de zogenoemde zwarte lijst, die behoort bij 
het dumpingsverdrag van Londen uit 1972. 
Met name gaat het om organohalogeen- 
verbindingen, die niet in zee mogen wor
den gedumpt. Omdat op het land vaak 
geen verwerking van dit soort afval moge
lijk is, worden zij veelal op zee verbrand. 
Voor deze verbranding zijn nu voorschrif
ten vastgesteld. Onder meer wordt voor de 
verbranding van afvalstoffen op zee een 
vergunning vereist. Zo'n vergunning mag 
pas worden afgegeven als blijkt, dat de 
betrokken afvalstoffen niet op het land 
kunnen worden verwerkt. Andere voor
schriften luiden, dat verbranding alleen 
mag plaatshebben op goedgekeurde 
schepen, en dat tijdens het verbranden me
tingen worden verricht.
De regeling die in Londen is opgesteld, 
komt overeen met de praktijk die Neder
land reeds volgt, op basis van de Wet ver
ontreiniging zeewater.

Electrische energie uit zeegolven
De 'Science and Technology Agency' is 
een omvangrijk experiment begonnen ter 
ontwikkeling van een systeem om golf- 
energie om te zetten in electrisch vermo
gen. -
De experimenten worden uitgevoerd aan 
boord van een platform (gebouwd door 
Ishikawajima-Harima Heavy Industries) 
van 80 bij 12 meter (met het uiterlijk van 
een tanker), dat 3,5 km uit de kust bij de 
Yamagata prefectuur voor anker ligt.
Deze locatie is gekozen omdat in dit zee
gebied gemiddeld per jaar zeer veel dagen 
met hoge golven voorkomen.
De experimenten worden uitgevoerd door 
het Japan Marine Science Technology 
Center dat drie generatoren aan boord 
heeft geplaatst met een gezamenlijk ver
mogen van 375 KW. In de zomer van 1979 
verwacht men, als onderdeel van een 
IEA-project met de V.S., het V.K. en Cana

da, nog twee generatoren in het experi
ment te betrekken.
Het platform is voorzien van elf luchtka
mers waarin de lucht door golven gecom
primeerd wordt. De samengeperste lucht 
drijft turbines aan, verbonden met electri
sche generatoren. Uiteindelijk voorziet 
men met een dergelijk platform 2000 KW 
electriciteit op te wekken en praktisch te 
kunnen benutten ten behoeve van kleine 
eilanden, of bijvoorbeeld voor het winnen 
van Uranium uit zeewater.

'Thermisch Verzinken’ 1978-2
Zojuist is het tweede nummer van het tijd
schrift 'Thermisch Verzinken’, jaargang 
1978 uitgekomen.
Het nummer omvat 20 pagina’s met 16 
kleuren- en 36 zwart/witillustraties. Het 
bevat ondermeer artikelen over nieuwe 
thermisch verzinkte bruggen, een ther
misch verzinkt museumgebouw, in Bot- 
trop, thermisch verzinkte waterreservoirs 
in Abu Dhabi, de bereiding van zink vol
gens het moderne zinkelektrolyseprocédé 
van Billiton International Metals te Budel, 
verzinkt wapeningsstaal in betonnen ge
velelementen, een nieuw constructiemodel 
met thermisch verzinkte holle-buisprofie- 
len, een nieuwe kunstijsbaanhal en een 37 
jaar oud thermisch verzinkt draaihek. 
Belangstellende lezers kunnen een gratis 
abonnement aanvragen op dit driemaal per 
jaar verschijnende tijdschrift bij de admini
stratie der Stichting Doelmatig Verzinken, 
Weissenbruchstraat 115, 2596 GD Den 
Haag. Tel.: 070 - 245964.

Dit jaar worden 7 nieuwe olieblokken 
toegewezen
In de loop van dit najaar zullen door de 
Noorse regering 7 nieuwe olieblokken op 
het Noorse deel van het Continentale Plat 
worden toegewezen. Dat betreft de helft 
van de blokken uit de vierde toewijzings- 
ronde. Ook wordt gemeld dat het nu tech
nisch mogelijk is om gelijktijdig in 1980 
proefboringen voor Noord- en Midden- 
Noorwegen te beginnen. Of deze booracti- 
viteiten inderdaad gelijktijdig voor Midden- 
en Noord-Noorwegen zullen starten zal 
worden besproken in het rapport over 
proefboringen ten Noorden van de 63e 
breedtegraad, dat is bestemd voor het 
Storting. Zou het Storting het groene licht 
geven dan is er echter minstens één jaar 
van voorbereiding nodig voordat de eigen
lijke proefboringen kunnen beginnen.

Speciale cursussen voor officieren van 
gastankers
In november is begonnen met een serie 
speciale cursussen voor officieren van gas
tankers.
Tijdens deze cursussen, waarvan de eer
ste werd gegeven van 6 tot 10 november, 
houdt men zich vooral bezig met de speci
ale gevaren die zijn verbonden aan het 
vervoer en de overslag van gas, zowel on

der druk als in gekoelde toestand. 
Soortgelijke cursussen worden ook reeds 
georganiseerd voor officieren van chemi- 
caliëntankers.
Deze speciale opleidingen vloeien voort uit 
een in juli in Londen in IMCO-verband (In
tergouvernementele Maritieme Consulta
tieve Organisatie) gesloten verdrag betref
fende normen voor opleiding, diplomering 
en wachtlopen. In een aan het verdrag ge
hechte resolutie wordt een uitwerking ge
geven van de benodigde extra kennis voor 
bemanningen van gasschepen.
Voor de cursussen voor officieren van gas
tankers die worden gegeven door het Han
delslaboratorium v/h Dr. A. Verwey in Rot
terdam kan men zich opgeven bij de Ko
ninklijke Nederlandse Reders Vereniging 
in Den Haag.
Nadat een cursus met goed gevolg is door
lopen ontvangen de deelnemers een door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
uitgegeven verklaring dat zij voldoen aan 
de eisen gesteld in het IMCO-verdrag. 
Het is de bedoeling dat kapiteins, eerste 
stuurlieden en hoofdwerktuigkundigen zo 
spoedig mogelijk in het bezit komen van 
een dergelijke verklaring. Ook andere 
scheepsofficieren kunnen de cursussen 
volgen.

Gecoördineerd scheepstransport van 
Statfjordolie
De oliemaatschappijen die hebben deel
genomen aan de ontwikkeling van Statfjord 
hebben op 9 augustus een overeenkomst 
gesloten tot gemeenschappelijk olietrans- 
port per schip vanuit het Statfjord veld. 
Voor begin 1980 zal er geen beslissing 
worden genomen of men de olie perma
nent zal gaan afvoeren via meerboeien of 
via een pijpleiding naar Noorwegen, aldus 
Statoil.
De nieuw opgerichte maatschappij K.S. 
Statfjord Transport A/S & Co. zal zijn zetel 
in Stavanger krijgen, met Statoil als opera
tor. De aandelen zullen op dezelfde wijze 
worden verdeeld als dat het géval was met 
de deelnemersaandelen in het Statfjord- 
veld.

Werken met vloeistoffen onder hoge 
druk eist speciale zorg
De Arbeidsinspectie van het ministerie van 
Sociale Zaken wordt vrij regelmatig gecon
fronteerd met de ernstige gevolgen van 
ongelukken met vloeistoffen onder hoge 
druk. Het gaat hier om vloeistoffen in hy
draulische hogedruksystemen (zoals olie) 
of die onder hoge druk met een straalpi- 
stool worden verspoten (zoals tectyl, verf 
smeervet en reinigingsmiddelen).
De oorzaken van deze ongevallen zijn 
meestal óf het optreden van lekkages in 
leidingen en/of slangen, die men -  onbe
kend met het daaraan verbonden gevaar -  
met de vingers tracht dicht te drukken óf het 
geraakt worden door de vloeistofstraal uit 
het straal pistool. In beide gevallen kunnen
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de gevolgen zeer ernstig zijn, omdat door 
de hoge druk (niet zelden 100 atmosfeer of 
meer) de wegspuitende vloeistof diep in 
het getroffen lichaamsdeel doordringt, wat 
tot ernstig letsel met kans op blijvende ge
volgen kan leiden.

M aatrege len
Men moet dan ook bij lekkages in hoge- 
druk-systemen buiten het bereik van de 
wegspuitende vloeistof blijven. Eerst moet 
men de druk van het systeem wegnemen 
alvorens iets aan de lekkage te doen. Bij 
spuitwerkzaamheden moet men altijd 
voorkomen dat de spuitstraal het eigen li
chaam of dat van een omstander raakt. De 
werking van het straalpistool moet daarom 
niet op de hand worden gecontroleerd 
maar uitsluitend op een daarvoor geschikt 
oppervlak.
Als een onder hoge druk wegspuitende 
vloeistof toch in het lichaam is doorgedron
gen, moet onmiddellijk medische hulp wor
den ingeroepen om de kans op blijvend 
letsel zoveel mogelijk te beperken.

Reactie van B & W van Amsterdam in
zake scheepsbouw in de regio Amster
dam
B. en W. van Amsterdam constateren dat 
een begin van een oplossing is gevonden 
voor de Amsterdamse scheepsnieuwbouw 
en -reparatie, waarin de rijksoverheid en 
de leiding van de R.S.V. (voor de N.D.S.M.) 
en de A.D.M. elkaar gevonden hebben, en 
waarover de vakbonden bereid zijn in posi
tieve zin met hun leden te overleggen. 
Deze oplossing, die uitzicht biedt op de 
overleving van de scheepsbouw in Am
sterdam die het gemeentebestuur steeds 
heeft voorgestaan, brengt met zich mee, 
dat in Amsterdam de reparatieactiviteiten 
van A.D.M. en N.D.S.M. worden samenge
voegd en dat hiernaast een nieuwbouw- 
afdeling wordt opgericht vanuit de be
staande N.D.S.M.-activiteiten op dit ge
bied. De reparatiecombinatie zal werk ge
ven aan 1850 (later 1700) man; de perso
neelssterkte van de nieuwbouwafdeling 
hangt mede af van de verwer
ving/toebedeling van orders in de toe
komst.
B. en W. menen dat de nu bereikte basisop
lossing getoetst moet worden aan de uit
gangspunten, zoals die in de afgelopen pe
riode bij voortduring door provinciebestuur 
en gemeentebesturen uit de regio Amster
dam naar voren zijn gebracht, d.w.z.:
-  behoud van de scheepsnieuwbouwfunc- 
tie, zowel op korte als langere termijn;
-  behoud van zoveel mogelijk arbeids
plaatsen;
-  eerlijke verdeling van de pijn over de 
verschillende regio's.
Tegen deze achtergrond van deze uit
gangspunten stellen B. & W. het volgende 
vast:

1. De samenvoeging van de scheepsre-

paratie-activiteiten van A.D.M. en 
N.D.S.M. biedt onder de huidige omstan
digheden de best denkbare perspectieven 
voor de toekomst. De stichting van een 
nieuwe Amsterdamse reparatiewed komt 
overeen met de opvattingen die de Ge
meenteraad van Amsterdam op 5 septem
ber jl. in een motie heeft vastgelegd.

2. Het aan de reparatiecombinatie -  via 
een speciale regeling -  binden van een 
scheepsnieuwbouwafdeling komt even
eens overeen met de verlangens die vanuit 
Amsterdam zijn geformuleerd. Dit betekent 
erkenning door het Rijk, dat de functie van 
de scheepsnieuwbouw voor Amsterdam 
behouden dient te blijven. Hiermee is een 
op korte termijn noodzakelijke stap tot be
houd van de scheepsnieuwbouwfunctie 
gezet. Er is een startpositie geschapen, die 
in beginsel verdere mogelijkheden in zich 
heeft.

3. Aard en omvang van de activiteiten die 
de nieuwbouwafdeling op korte zowel als 
langere termijn zal kunnen ontwikkelen, 
zijn beslissend voor de levensvatbaarheid 
van de scheepsnieuwbouw in Amsterdam. 
In het nu ter tafel liggende voorstel wordt tot 
1981 een bepaalde werkomvang gegaran
deerd en wordt verliesparticipatie in het 
vooruitzicht gesteld voor de verder te ver
werven/toe te bedelen orders. Naast sec- 
tiebouw kunnen dit orders voor zowel gro
te, maar nu ook middelgrote schepen zijn. 
'Dit doorbreken van de eerder geldende 
beperking van de N.D.S.M. tot grote sche
pen, is een positieve ontwikkeling die door 
Amsterdam steeds is bepleit. Alleen wan
neer de hierdoor geschapen mogelijkhe
den ook metterdaad worden benut-en  het 
Rijk heeft daarvoor door haar optreden een 
belangrijke medeverantwoordelijkheid 
aanvaard -  is er een overlevingskans voor 
de scheepsnieuwbouw in Amsterdam. 
Pluspunten van de bereikte basisoplossing 
is erkenning van de scheepsnieuwbouw
functie in Amsterdam door het Rijk en uit
zicht op overleving in plaats van de eerder 
voorgestelde afbouw.
Maar daarmee is de toekomst van de 
scheepsnieuwbouw op langere termijn nog 
niet verzekerd. Daarnaast vraagt de nu 
voorgenomen operatie van de betrokken 
werknemers en van de regio al op korte 
termijn een belangrijk offer.
Met name het vervallen van veel arbeids
plaatsen is in dit opzicht van betekenis. 
De tot nu gevoerde krachtige actie vanuit 
de gehele regio zal moeten doorgaan om 
de aard -  naast sectiebouw ook complete 
schepen -  en de omvang benodigd voor de 
nieuwbouwfunctie over eind te houden en 
verder veilig te stellen.
Het bovenstaande moet worden gezien als 
een eerste reactie.
Nader beraad op de problematiek zal nodig 
zijn naar mate meer gegevens bekend 
worden.

Degaussing vessels
On behalf of the Ministry of Defence, sur
veyors from the Newcastle-upon-Tyne of
fice of Lloyd’s Register will supervise the 
construction, to Lloyd’s Register Rules of 
two self-propelled degaussing ships at Cle- 
lands Shipbuilding Company Limited, Wil- 
lington Quay, Wallsend on Tyne.
The ships will be used for degaussing pur
poses as a defence against magnetic 
mines and will house the batteries, control 
equipment, variable resistance tanks and 
cables used for providing electromagnetic 
treatment of vessels, resulting in the sup
pression of certain magnetic characteris
tics.
The degaussing process removes a ship's 
permanent longitudinal magnetism by en
casing the hull with cables and, in effect, 
constructing an electrical solenoid round it. 
By applying steady unidirectional current 
pulses of predetermined direction and 
magnitude, a permanent magnetic effect is 
produced which is equal and opposite to 
that inherent in the vessel being degaussed. 
The ships will comply with the require
ments for full 100A1 class and LMC 
notation for machinery and electrical instal
lations.
Principal particulars of the ships are; L.O.A. 
54.8m, L.B.P. 50 m, breadth 11.4m, depth 
to DG working deck 6.67 m, draught 3 m, 
gross tonnage 950, machinery arrange
ments: twin screw D.E. & fixed pitch pro
peller, cruising range: 1750 nautical miles, 
speed: 12 knots, crew: 15.

Singapore Marine Conference
The Institute of Marine Engineers, in con
junction with the Singapore Branch, is or
ganising a major conference on EQUIP
MENT FOR SPECIALISED VESSELS at 
the Hyatt Hotel, Singapore, February 6-9, 
1979, in conjunction with ASIA MARINE 
79, the international exhibition being organ
ised by the Europort Organisation of Rot
terdam.
Speakers, chosen for their specialist 
knowledge and international reputation, 
will present 18 papers during the 4 days of 
the conference. Subjects will include 
hydraulics, gas turbines, specialised ves
sels, pipe systems and pumping, lower 
grade fuels, inert gas systems, high pres
sure air, controllable pitch propellers, deck 
machinery, refrigeration, air conditioning 
and cyrogenics.
Information about the exhibition, confe
rence registration, supporting social and 
ladies programmes and packaged air tra
vel arrangements is now available from: 
Expo Travel & Conferences B.V., Waalha- 
ven Z.Z. 3088 HJ Rotterdam.

Problems in propeller shaft alignment
At an international two day conference on 
operational aspects of propulsion shafting 
systems in London on May 21 and 22, 
1979, sponsored by the Committee on In

S. en W. -  45ste jaargang nr, 23 -  1978 655



ternational Co-operation on Marine Engi
neering Systems (ICMES) and The Insti
tute of Marine Engineers (IMarE), speakers 
from Austria, Finland, France, The Nether
lands, Norway, Sweden, United Kingdom, 
U.S.A. and West Germany will present pa
pers on the theory and practice of propul
sion shaft alignment and its interaction on 
the ship.
Registration fees -  £ 81.04 for members of 
the sponsoring bodies, £ 88.60 for non 
members -  include one set of preprints, 
refreshments and lunch, prices inclusive of 
VAT. However, to encourage young engi
neers to attend and participate in the dis
cussions, the sponsors are allocating a lim
ited number of free places, details of which, 
together with all other information are now 
available from: The Conference Officer, 
The Institute of Marine Engineers, 76 Mark 
Lane London EC3R 7JN England.
The conference will be opened by Mr. A. 
Flising, Chairman of ICMES, with Mr. A. 
Laredo, Chantiers de l’Atlantique, Mr. T. W. 
Bunyan, P & O Pilgrim Engineering Devel
opments Ltd, R. Wereldsma, Technische 
Hogeschool, Delft and E. M. O. Roren, 
Aker Engineering A/S Nonway, as session 
chairmen.
The conference proceedings, inclusive or 
papers, discussions and author s replies 
will be published as a volume at a later 
date.

Norway launches new satellite commu
nication system
Nonway has now entered the international 
market as far as production of satellite 
communication systems are concerned, 
with the first complete station being intro
duced recently by A/S Elektrisk Bureau's 
subsidiary, United Marine Electronics, bas
ed in Asker just outside Oslo. The station, 
which retails at an estimated 330,000 NOK, 
has already been approved for use in con
nection with the Maritime communications 
statellite system, Marisat. United Marine 
Electronics are already in contact with a 
number of shipping companies who have 
expressed interest in acquiring the system. 
The development of the station represents 
quite a feather in the cap of the producers, 
since this is the first station of its kind in 
Europe to have won approval for use with 
Marisat. The timing of the introduction of 
the new station has also been chosen care
fully, with the Marisat system becoming 
worldwide for the first time, following the 
opening next month of a ground station by 
the Japanese. This will cover the gap in 
communications which had hitherto been 
represented by the Indian Ocean. Nor
way's large and widely spread merchant 
fleet makes the country’s shipping compa
nies good potential customers for the 
Norwegian-produced station.
Managing Direktor Hâkon Otterlei of United 
Marine Elctronics states that the present 
production series of ten 'Saturn' stations,

as the system is known, will be inadequate 
if the negotiations already under way, are 
successfully concluded. Production of the 
terminals could be as much as approx. 500 
per year.

Treatment centre for North Sea divers
An advisory group's recommendation that 
a purpose-built hyperbaric’ complex 
should be set up in Aberdeen, north-east 
Scotland, to treat ill or injured North Sea 
divers in a pressurised environment has 
been accepted by Mr. Bruce Millan, Secre
tary of State for Scotland. The complex 
would be associated and run jointly with a 
research centre for offshore medicine. 
Discussions will now take place between 
the Scottish Home and Health Department, 
Aberdeen University, and other interested 
bodies on the steps needed to implement 
the recommendation.
The advisory group, chaired by Professor 
K. W. Donald, Emeritus Professor of Medi
cine at Edinburgh University, was appoint
ed in December 1976 to 'advise the Secre
tary of State for Scotland on the medical 
and technical implications for the National 
Health Service of industrial developments 
in the North Sea’.
The National Health Service accepts res
ponsibility for treating ill or divers once they 
have been brought ashore. In the past most 
of the relatively small number of divers suf
fering from decompression sickness (the 
'bends') have been treated in hyperbaric 
chambers owned by the Royal Navy, Uni
versity departments, or commercial firms. 
However, the increase in diving activities in 
the North Sea has focused attention on the 
need for more facilities for treatment, for 
research into diving medicine and related 
topics, and for training medical and other 
staff.

Norwegian shipping in hard weather
Norwegian shipping continues to battle 
against adverse conditions, and the overall 
situation must be regarded as being bleak, 
even though there are certain brighter as
pects to be observed. Shipbuilding capa
city is being reduced, the world's tanker 
fleet is also diminishing slightly, and the 
breaking up of older tonnage continues. 
The President of the Norwegian Ship
owners' Association stated the above in the 
course of a press conference which was 
held in Oslo before the Annual General 
Meeting of the Association. The Nor
wegian merchant fleet consists of 1,006 
vessels apportioned among 250 ship
owner companies. In terms of tonnage, 
the percentage represented by tankers is 
as much as 55 per cent, although dry cargo 
vessels constitute the largest group numer
ically.
The need for positive action on the part of 
the authorities, in order to enable good ton
nage to remain in Norwegian hands, was 
stressed at the meeting with the press. If

the present trend is to be maintained at the 
same level for the rest of the year, it will 
mean that the Norwegian merchant fleet 
will be reduced by a net figure of approx. 
110 vessels and some 3 million grt, for the 
whole of 1978. The Director General of the 
Norwegian Shipowners' Association, add
ed that these reductions would also involve 
a net loss of about 4,500 jobs. Norwegian 
shipping will meet the challenge in three 
ways: by working both domestically and 
internationally towards a reduction of sur
plus tonnage, by adaptation and change to 
improve competitiveness, and by reducing 
the cost differential in respect of operations 
under the Norwegian flag and those of 
competitors.

Classification and survey of pontoons 
support of plants
Bureau Veritas has recently issued a Gui
dance Note dealing with the 'Classification 
and Survey of pontoons supports of plants’. 
This Note 'Nl 170-RDT supersedes the 
document which had been published as a 
project, in the morith of January 1976. 
The modifications, which appear in the 
1978 edition, mainly regard the new defini
tions of marks and notations which have 
been inserted in the Regulations for con
struction and classification of steel vessels, 
at the beginning of 1978.
This Guidance Note deals with the scant
ling conditions of pontoons supporting 
plants. Int concerns the steel pontoons but 
it is pointed out that the Society can also 
intervene in the scantling definition and the 
verification methods of concrete pontoon 
for which a particular Guidance Note, Nl 
175-CN4, has been issued.'The Society 
can also help the plant builder as well as its 
user as regards applicable regulations. 
The service that Bureau Veritas may offer 
for the control of the industrial plants sup
ported by the pontoon are defined in the 
Guidance Note Nl ,176-RDI-CMI 
Aground or floating plants'.

The note deals with the scantlings, the sur
vey and the classification of steel pontoons 
which are divided in two large categories: 
pontoons operating in sheltered zones and 
liable to change of site during their service 
and pontoons implanted in a bed on the 
working site, for which only one towage 
from the building yard to the working site is 
necessary.
Taking into account the importance of the 
pontoon safety as regards that of the indus
trial plant that it supports, this note ap
proaches points which are, generally, for 
ships under the Builder’s responsibility or 
within the scope of international Rules. 
This concerns especially the intact stability 
or the after damage stability and the safety 
and corrosion protection.
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