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’Wat minister De Korte voorstelt, is geen 
scheepsbouwbeleid, maar een afbraakbe
leid. De nu bekendgemaakte bedragen be
tekenen dat misschien wel tachtig procent 
van de Nederlandse werven de poorten 
kan sluiten’, zo reageerde ir. W. ter Hart, 
de voorzitter van de Cebosine op 6 maart 
op de bekendmaking van De Korte dat hij 
nauwelijks extra geld heeft voor de 
scheepsbouw.
De minister van Economische Zaken 
maakt in een brief aan de Tweede Kamer 
gewag van .een steunbedrag van ƒ 50 mln 
per jaar. Bbvendien zou er voor 1987 een 
kleine ƒ 50 mln extra beschikbaar zijn. Bei
de bedragen zijn echter niet nieuw: De 
ƒ 50 mln per jaar is al opgenomen in de 
begroting van EZ en de minister heeft daar 
ook steeds aan vastgehouden.
Het bedrag voor ’87, ƒ 47 mln om precies 
te zijn, komt uit het budget van de Gene
rieke Steun-regeling die eind '86 is afgelo
pen en betreft een restant dat nog niet is 
opgesoupeerd bij gebrek aan orders. N or
maal gesproken zou het bedrag per I maart 
weer terugvloeien naar de algemene mid
delen, maar De Korte heeft Ruding ertoe 
kunnen bewegen het geld alsnog to t eind 
dit jaar aan de scheepsbouw ter beschik
king te stellen. Het steunbedrag van ƒ 50 
mln per jaar Is als volgt opgebouwd. Er is 
een basisbudget van ƒ 30 mln, dat op gene
rieke basis ingezet kan worden. Daarnaast 
is er ƒ 15 mln beschikbaar voor het binnen
halen van schepen met een waarde van 
meer dan ƒ 25 mln. Ten slotte is er nog een 
’stimulans’ van ƒ 5 mln voor hoogwaardige 
schepen. Ten opzichte van het Generieke 
Steun-stelsel is er een belangrijke verande
ring stelt De Korte in zijn brief. De werven 
krijgen de vrijheid om binnen hun budget te 
gaan to t het maximum dat de Europese 
Gemeenschap in haar 6e richtlijn heeft 
vastgesteld. In de praktijk is dat voor grote 
schepen bijna 40 pet van de contractprijs en 
voor kleine, 25 pet. D it systeem brengt 
met zich mee dat de door Cebosi.ie ge

vreesde koude sanering versneld op gang 
kan komen. Als een werf immers voor een 
bepaalde order to t het maximum wil gaan, 
dreigt het gevaar dat een groot deel of zelfs 
zijn hele steunbudget opgaat aan die ene 
order. Het boeken van vervolgorders 
wordt dan alleen nog maar moeilijker zo 
niet denkbeeldig. De Korte wijst verder 
op het bestaan van een aantal andere subsi- 
diepotjes voor de scheepsbouw. Zo heeft 
EZ samen met Verkeer en Waterstaat een 
bedrag beschikbaar voor maritieme re
search en ontwikkeling. Samen met de 
bijdrage van het bedrijfsleven gaat het om 
ƒ 9,5 mln. Ook lijkt minister De Korte niet 
van plan extra geld uit te trekken voor de 
reparatiesector, met name van belang voor 
Boele/Niehuis/Vlaardingen-Oost, getuige 
de zinsnede dat 'bij de herstructurering van 
de nieuwbouw- of reparatiesector een be
perkt beroep gadaan kan worden op regio
nale gelden.’ Wel wordt opgemerkt dat 
Sociale Zaken in principe middelen be
schikbaar stelt in het kader van de om-, her
en bijscholing van werknemers. De minis
ter schrijft verder dat hij weinig heil ziet in 
tripartite overleg over de derde fase van 
het nationale wervenplan van Ter Hart. 
’De minister ziet geen goede grond om 
mee te doen, omdat het terugbrengen van 
produktiecapaciteit en het maken van her
structureringsplannen primair beschouwd 
worden als een verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven zelf. De enige opening 
die De Korte geeft is dat hij bereid is met 
andere ministers overleg te voeren over 
de samenhang van het beleid in de maritie
me sector, en met name over de wijze 
waarop het beleid voor de scheepvaart en 
scheepsbouw op elkaar kunnen worden 
afgestemd. D it overleg zou voor I juli 
afgerond moeten zijn. 'Bekeken zal wor
den of er voor 1988 nog beleidswijzigingen 
nodig zijn’, aldus geeft de minister de wer
ven nog een glimp van hoop.

DS 9-3-’87.
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JAARLIJKS 50 MILJOEN 
BESCHIKBAAR VOOR 
NEDERLANDSE SCHEEPSWERVEN

Ondanks de sombere vooruitzichten op de wereldmarkt bevindt de Nederlandse scheepsbouw zich ten opzichte van andere werven in 
de EG in een gunstige concurrentiepositie, indien die laatsten geen overheidssteun zouden ontvangen. Daarom zal er voor de 
Nederlandse werven jaarlijks 50 miljoen worden ingezet als ordersteun. Dat deelt minister De Korte mee in een brief aan de vaste 
Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Volgens de minister zullen er de komende jaren nog aanmerkelijke 
inkrimpingen in de Nederlandse scheepsbouw nodig zijn. Zijn beleid zal erop gericht zijn de zeescheepsnieuwbouw op langere termijn 
te behouden en te versterken.

Voor de sector zeescheepsnieuwbouw 
wordt voor drie jaar ƒ 50 mln. per jaar 
uitgetrokken, waarbij de minister op
merkt dat daarmee in feite een intensive
ring plaatsvindt ten opzichte van 1986. Een 
beschouwing van de markt voor de Neder
landse werven in de komende jaren doet 
minister De Korte opmerken dat een aan
merkelijke verdere inkrimping van de sec
tor, hoe pijnlijk ook, onontkoombaar zal 
zijn. Een afweging van de belangen van de 
sector, tegen de achtergrond van de doel
stellingen van het industriebeleid, dat in de 
eerste plaats gericht is op het to t stand 
doen komen van kansrijke technologische 
innovatie, brengt hem to t de conclusie dat 
de inzet van middelen ten behoeve van de 
scheepsbouw in het kader van het indus
triebeleid beperkt dient te zijn. Het jaar
lijks te besteden bedrag van ƒ 50 mln. zal 
worden ingezet als ordersteun voor de 
bouw van zeeschepen omdat daarmee het 
behoud en de stimulans van de meest hoog
waardige elementen van het scheeps- 
bouwproces, zoals projectgebonden on
derzoek door de werf, de ontwerpcapaci
te it en de koppeling daarvan naar hoog
waardige produktiemethoden, op de 
meest effectieve wijze worden onder
steund.

Systematiek
De nieuwe regeling volgt in grote lijnen de 
systematiek van de Regeling generieke 
steun zeescheepsnieuwbouw 1985, met 
dit belangrijke verschil dat de werven in 
gevallen waarin zij dat nodig achten de 
vrijheid krijgen om, binnen de grenzen van 
het aan hen toegekende budget, to t aan de 
in de Zesde Europese richtlijn geldende 
maximale steunpercentages te gaan.
Het bedrag is opgebouwd uit drie ele
menten:
1. ƒ 30 mln. basisbudget, in te zetten op 
generieke basis;
2. ƒ 25 mln. ten behoeve van orders voor 
schepen met een waarde van meer dan 
ƒ 25 mln. (was in ’86 ƒ 30 mln.);

3. ƒ 5 mln. stimulans voor de bouw van 
hoogwaardige schepen.
Bovendien is het voor een aantal werven 
die hun budget in 1986 niet volledig ge
bruikt hebben mogelijk dit geld, in totaal 
een kleine ƒ 50 mln., in 1987 in te zetten.

De ondersteuning van research en ontwik
keling wordt op dezelfde wijze voortge
zet, waarbij de ministers van Economische 
Zaken en van Verkeer en Waterstaat borg 
staan voor eenzelfde financiële inzet in de 
onderzoeksprogramma’s, voor 1987 ƒ 9,5 
mln., als het bedrijfsleven. Hiernaast heeft 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
voor de drie komende jaren ten behoeve 
van de scheepvaart ƒ 200 mln. per jaar 
gereserveerd in het kader van de IPZ- 
regeling. Voor de herstructurering van de 
nieuwbouw- of reparatiesector kan een 
beperkt beroep gedaan worden op regio
nale gelden. Het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid stelt in princi
pe middelen beschikbaar in het kader van 
de om-, her- en bijscholing van werkne
mers.

Steunintensiteit
Minister De Korte stelt in zijn brief dat 
ondanks de sombere vooruitzichten op de 
wereldscheepsbouwmarkt de Nederland
se scheepsbouw zich op grond van de hoge 
produktiviteit in een gunstige concurren
tiepositie bevindt ten opzichte van andere 
EG-werven, indien deze geen overheids
steun zouden ontvangen. Maar nu inmid
dels de Zesde Europese richtlijn is vastge
steld, waarbij vooralsnog niet duidelijk is of 
in de praktijk op termijn een werkelijke 
verlaging van steunniveaus zal optreden, 
concludeert de minister dat steunverle
ning, zoals hiervoor is aangegeven, ook in 
Nederland zal dienen plaats te vinden. 
Maar hierbij hanteert de minister als uit
gangspunt dat voor Nederland met een 
lagere gemiddelde steunintensiteit kan 
worden volstaan dan de Zesde Europese 
richtlijn als maximum toestaat. Minister De

Korte kan zich in de hoofdlijnen van het 
'plan ter Hart’ goed vinden, vooral voor 
wat betreft de intentie om reductie van 
capaciteit te bereiken door concentratie 
van acquisitie, ontwerp of bouwcapacitei
ten. Met betrekking to t de wens van de 
scheepsbouwers om in tripartite overleg 
de derde fase van herstructurering te be
geleiden ziet de minister geen goede grond 
voor de overheid om mee te doen, omdat 
het terugbrengen van de produktiecapaci- 
teit en het maken van herstructurerings
plannen door de minister primair be
schouwd worden als een verantwoorde
lijkheid van het bedrijfsleven zelf.

Beleidssamenhang
Tot slot stelt minister De Korte dat hij met 
de andere betrokken ministers overleg zal 
gaan voeren over de samenhang van het 
beleid in de maritieme sector en met name 
over de wijze waarop het beleid voor de 
scheepsbouw en dat voor de scheepvaart 
in relatie to t elkaar worden gevoerd. D it 
overleg zou voor I juli 1987 afgerond 
moeten zijn. Naar aanleiding van de uit
komst van dit overleg en naar aanleiding 
van de feitelijke ontwikkelingen zal de situ
atie geëvalueerd worden om voor 1988 
eventueel nodige aanpassingen in het dan 
van kracht zijnde beleid aan te brengen.

(Staatscrt 6-3-’87)
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HET ONTWERPEN VAN KLEINE 
ZEEGAANDE VAARTUIGEN
in het licht van nieuwe ontwerpcriteria

door: Ing. F. de Beer*

Het ontwerpen van vaartuigen wordt nog teveel gezien als een op zichzelf staande uitvoeringstaak binnen het totale proces van te stellen 
eisen to t het instrument vaartuig. Het ontwerpproces kan echter één van de belangrijkste instrumenten zijn om van inventie to t 
innovatie te komen c.q. wetenschappelijke uitvindingen industrieel toe te passen en uit te werken. Het ontwerpproces zou meer 
moeten worden gezien als een integraal toetsingssysteem. Binnen dit proces dienen de operationele eisen als afgeleiden van de gestelde 
taken permanent getoetst te worden aan fysische, technische, veiligheidstechnische, sociale, fmancieel-economische en bedrijfsecono
mische mogelijkheden en/of criteria. Daarnaast is het stellen van prioriteiten binnen het proces een noodzaak, daar elk ontwerp niet 
meer kan zijn dan een zeer tijdgebonden compromis.

Inleiding
Het wordt steeds duidelijker dat de Ne
derlandse scheepsbouwindustrie alleen 
maar een kans van overleven heeft indien 
men zich meer en meer richt op het bou
wen van gespecialiseerde en geavanceerde 
vaartuigen en doorgaat met produktie- 
rationalisering. Naast de bouw van tech
nisch gespecialiseerde vaartuigen, zoals 
oorlogsschepen, hydrografische opne- 
mingsvaartuigen etc., dient het vooral ge
zocht te worden in een zeer hoge ont- 
werptechnische kwaliteit van de te bou
wen vaartuigen.
De mogelijkheden van kennisvergroting 
en -verdieping zijn in Nederland aanwezig; 
MARJN, T.U.-Delft, en het Instituut voor 
Werktuigkundige Constructies van TNO 
(IWECO). Overdracht van de noodzakelij
ke kennis naar het bedrijfsleven blijkt ech
ter nog steeds moeilijk plaats te vinden. De 
stichting Coördinatie Maritiem Onder
zoek (CMO) is in 1980 opgericht om on
der meer door verschillende researchpro- 
gramma’s hierin verbetering te brengen. 
Daarnaast moet worden geconstateerd 
dat de opgebouwde kennis en ervaring 
zeer versnipperd is en er nog steeds vele 
'witte plekken’ zijn. Daar tegenover staat 
dat het wiel al te vaak opnieuw wordt 
uitgevonden.
Naast de markt voor zeer gespecialiseerde 
vaartuigen, die om een aantal redenen klein 
is en dit waarschijnlijk ook zal blijven, is er 
een groeiende behoefte aan kleine maar 
geavanceerde vaartuigen, met een maxi
male scheepslengte van 50 a 60 meter. Juist 
om op het laatstgenoemde terrein concur
rerend te werken, dient alle beschikbare 
kennis en ervaring te worden toegepast. 
De ontwerper en de bouwer zullen steeds 
meer te maken krijgen metzgn. non-profit 
organisaties, zoals overheden, stichtingen

* Hoofd Afd. Projekten Rijksvaartuigen bij het 
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritie
me Zaken

etc., nu de markt voor vrachtschepen, tan
kers en passagiersschepen voor Nederland 
grotendeels verloren is gegaan.
Daarbij spelen beschikbare budgetten, 
financieringsmogelijkheden en faciliteiten 
vaak een grotere rol dan marktmechanis
men zoals vraag en aanbod. De ontwerper 
zal derhalve een rol moeten spelen in het 
zichtbaar maken van de baten van het pro
ject, in de vorm van bijv. de inzetmogelijk
heden van het vaartuig in een gesteld vaar- 
gebied.
Een complicatie is dat binnen de markt 
twee stromingen zichtbaar worden; aan de 
ene kant de behoefte aan vaartuigen geop
timaliseerd voor één specifieke taak, aan de 
andere kant die aan vaartuigen welke in 
staat moeten zijn om verschillende taken 
uit te kunnen voeren, de zgn. multipurpose 
vaartuigen.
Nieuwe scheepstypen, zoals Swath, draag- 
vleugel- en luchtkussenvaartuigen, wor
den in het algemeen ontworpen voor het 
uitvoeren van één specifiek omschreven 
taak en bij voorkeur nog onder statische 
randvoorwaarden. Het conventionele en- 
kelromp schip blijkt nog steeds het middel 
te zijn om meerdere taken uit te kunnen 
voeren.
Veiligheidswetgeving, zowel technisch als 
sociaal gezien, gaat een steeds belangrijker 
rol spelen in het ontwerpproces. Gesteld 
kan worden dat vooral bij het kleinere 
vaartuig de verhoudingen tussen de hoofd
afmetingen grotendeels hierdoor worden 
bepaald. Het gezicht van het vaartuig 
wordt derhalve bepaald door de van toe
passing zijnde voorschriften en criteria.
In Nederland gaat men vrij ver met deze 
regelgeving; vaak wordt dit door het be
drijfsleven als een belemmering ervaren, 
vooral commercieel gezien. Dat zaken zo
als stabiliteit, boeghoogte, geluidsnormen 
etc. indirect te maken hebben met het 
comfort en de inzetbaarheid van een vaar
tuig, wordt daarbij over het hoofd gezien 
en derhalve niet gewogen binnen het ont
werpproces.

Aan de andere kant dient de regelgever, 
om bepaalde ontwikkelingen niet te blok
keren, meer met veiligheidsnormen/crite
ria te werken dan met vastgestelde uitvoe- 
ringsvoorschriften.
Rekening houdend met het bovenstaande 
dienen er ontwerpmethodieken te wor
den ontwikkeld voor kleine maar geavan
ceerde vaartuigen, waarbij het toetsen aan 
technisch/economische mogelijkheden, 
het hanteren van gegeven randvoorwaar
den, het stellen van prioriteiten en het 
gebruik maken van aanwezige kennis en 
ervaring, een geïntegreerd onderdeel vor
men van het systeem.
Dat kan dan tevens een middel zijn om de 
toch vaak vrij grote afstand tussen bouw
werven/ingenieursbureaus enerzijds en 
onderzoeksinstituten anderzijds, te ver
kleinen c.q. het kan een impuls geven om de 
aanwezige, maar vaak versnipperde kennis, 
toegankelijk en bruikbaar te maken. Daar
naast kunnen dergelijke methodieken een 
instrument zijn om te komen to t een dui
delijker en evenwichtiger positie van de 
ontwerper ten opzichte van de opdracht
gever.
Alleen dan kunnen de ontwerper en de 
bouwer een rol spelen in het noodzakelijke 
proces van optimalisering en innovatie.

Operationele eisen
De operationele eisen kan men omschrij
ven als het pakket voorwaarden waaraan 
het instrument vaartuig dient te voldoen 
om gestelde taken, als uitvloeisel van een te 
voeren beleid, te kunnen uitvoeren. De 
vaststelling dat het middel een vaartuig 
dient te zijn, speelt zich als regel buiten het 
gezichtsveld van de ontwerper af. Deze 
beslissing beïnvloedt echter wel de door 
de opdrachtgever te formuleren operatio
nele eisen.
Dit proces is schematisch weergegeven in 
figuur I.

Een vaartuig of een vloot van vaartuigen is 
niet meer dan het middel/instrument om
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Fig. I. Van beleid to t ontwerpproces

de gestelde taken op of in het water te 
kunnen uitvoeren; o f d it nu het inspecteren 
van objecten is, het nemen van bodem
monsters of het assisteren bij calamiteiten. 
Een opdrachtgever, o f d it nu een overheid 
of een particuliere reder is, moet de opera
tionele eisen, waaraan een nieuw vaartuig 
dient te voldoen, vertalen in een pakket 
eisen.
De operationele eisen waaraan een vaar
tuig moet voldoen, dienen te zijn geba
seerd op ;
(i) de uit te voeren taken door het vaar

tuig;
(ii) de condities (water en weer) waaron

der deze taken dienen te worden 
uitgevoerd;

(iii) de sociale voorwaarden (bijv. w erk tij
den) waarbinnen deze taken dienen te 
worden uitgevoerd; en

(iv) de middelen (bijv. apparatuur) welke 
nodig zijn om de taken uit te kunnen 
voeren.

In de praktijk b lijkt dat een opdrachtgever 
(reder, beheerder) zijn eisen en wensen, 
bewust o f onbewust, baseert op de erva
ring, opgedaan met eerder gebouwde 
vaartuigen en toevallig beschikbare infor
matie.

Vaak worden ook eisen, wensen en be
hoeften gecreëerd door externe factoren; 
denk aan het sociaal/economische beleid, 
politieke situatie, etc. D it alles kan het 
proces belemmeren dat doorlopen moet 
worden om te komen to t een optimaal 
middel om de gestelde taken uit te voeren. 
De ontwerper moet de gelegenheid krij
gen om het vaartuig te ontwerpen op basis 
van de gestelde taken en de randvoorwaar
den waarbinnen deze taken dienen te wor
den uitgevoerd. Daarbij is van belang dat de 
opdrachtgever duidelijk de prioriteit van 
elke gestelde eis aangeeft.
De operationele eisen dienen alle wensen 
en eisen waaraan het vaartuig, op basis van 
de gestelde taken moet voldoen, te om
schrijven.
De stafeisen dienen hierop te zijn geba
seerd. Deze dienen echter mede geba
seerd te zijn op een aantal randvoor
waarden.
Bij vorengenoemde randvoorwaarden kan 
men onderscheid maken tussen te stellen 
en gegeven randvoorwaarden. De te stel
len voorwaarden zijn verbonden c.q. afge
leid van de operationele eisen en/of ge
stelde taken. De gegeven voorwaarden 
gelden in principe voor elk vaartuig binnen 
een zeker vaargebied.

Deze randvoorwaarden zien er voor een 
vaartuig met bijv. primair een patrouille- 
taak, als volgt uit:
Te stellen randvoorwaarden:
-  inzetbaarheidspercentages als functie 

van taken
-  zeegangscriteria als functie bijv. van 

snelheid
-  frequentie van de uit te voeren taken op 

het water
-  snelheidsopbouw te controleren vloot 

en/of andere objecten
-  vlootopbouw c.q. het aantal vaartuigen 

welke kunnen worden ingezet (als func
tie van de taak)
etc.

Gegeven randvoorwaarden:
-  vorm en afmetingen vaargebied (geo

grafische ligging)
-  soort vaargebied; wind, golven (golf- 

spectra), stroming, ondiepten, etc.
-  verkeersintensiteit betrokken gebied
-  situatie en aantal havens of rede/schuil- 

gebieden binnen het te bestrijken 
gebied

-  veiligheidsvoorschriften als functie van 
soort, type en vaargebied.
etc.

Gesteld dient te worden dat het onder
scheid tussen operationele eisen en rand
voorwaarden niet altijd duidelijk is aan te 
geven. Veiligheidsvoorschriften zijn door 
de mens bepaald en derhalve aan te passen, 
maar bij het ontwerpproces dient men het 
te beschouwen als een gegeven randvoor
waarde.
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Stafeisen
De stafeisen waarin de randvoorwaarden 
zijn verwerkt, vormen de basis voor het 
ontwerp.
In de praktijk zullen deze stafeisen zeer 
beknopt zijn en ingebed liggen in een speci
ficatie of bouwbestek.
Comfort en/of zeegangscriteria worden in 
het algemeen niet gegeven; veiligheids
voorschriften blijven beperkt to t het noe
men van regime en klassebureau.
Tot de problemen van de ontwerper be
hoort verder dat het beschikbare budget 
hem vaak niet bekend is. Een lijst van staf
eisen, waarin prioriteiten aangegeven zijn, 
behoort eveneens to t de uitzonderingen. 
Om bijv. een patrouillevaartuig te kunnen 
ontwerpen moet het volgende bekend 
zijn:

Bij het ontwerpen moet men dus naast 
stafeisen welke direct afgeleid zijn van de 
uit te voeren taken, rekening houden met 
stafeisen welke geheel of gedeeltelijk zijn 
afgeleid van de randvoorwaarden. 
Stafeisen, mede gebaseerd op de rand

voorwaarden zoals veiligheidsvoorschrif
ten, zeegangscriteria en inzetbaarheids- 
percentages, zijn van grote invloed op het 
uiteindelijke ontwerp, waarbij vooral de 
relaties tussen de afgeleide parameters on
derling dienen te worden vastgesteld, zo
wel op theoretische gronden als empirisch.

BELANGRIJKE
RANDVOORW AARDEN
De volgende randvoorwaarden zijn van 
zeer grote invloed op het ontwerp van 
relatief kleine vaartuigen.

Veiligheidsvoorschriften
De toe te passen veiligheidsvoorschriften, 
normen en constructievoorschriften heb
ben veel invloed op het ontwerp.
Ook wettelijke grenzen, zoals de lengte-

grens van 24 m (load line conventie) en de 
diverse bruto tonnage- en vermogens
grenzen, kunnen van grote invloed zijn op 
het uiteindelijke ontwerp.
De volgende parameters hebben direct of 
indirect invloed op het ontwerp:

-  Stabiliteitscriteria
-  voorschriften voor vrijboord en boeg- 

hoogte
-  constructie voorschriften
-  normen m.b.t. geluid/trillingen
-  accommodatie voorschriften
-  brandveiligheids- en milieu-eisen
-  uitrustingsvoorschriften.

De gestelde stabiliteitscriteria in Neder
land (in het bijzonder het windmoment) 
hebben invloed op de verhouding tussen de 
hoofdafmetingen.
Om deze redenen dienen conventionele 
enkelromp-vaartuigen met een lengte <  
28 a 35 m van een zgn. windkrachtbeper- 
king te worden voorzien; klassebureaus 
kennen ook dergelijke beperkingen (mid
dels een klassenotatie). Vooral licht gecon
strueerde (enkelromp) vaartuigen met 
een groot windoppervlak worden door 
windmoment criteria nogal zwaar ’ge
straft'.
Daarnaast is gebleken dat conventionele 
(semi-) planerende vaartuigen een duide
lijk hogere metacenterhoogte (GM) nodig 
hebben dan het wettelijk minimum.
Om instabiliteit tijdens hoge snelheid te 
voorkomen, dient dit type vaartuig een 
aanvangsmetacenterhoogte GM te bezit
ten van minimaal I a 1,20 m. Voor rijksvaar
tuigen geldt derhalve ook een GM crite
rium als functie van de snelheidsgraad: 
GM = f  (Fn,)*.

De maximum haalbare GM, afgeleid van 
het windmoment criterium, bepaalt in we
zen het toe te kennen vaargebied met 
eventueel bijbehorende windkrachtbe- 
perking.
Het vrijboord dient te voldoen aan de eisen 
gesteld in het uitwateringsverdrag.
Voor vaartuigen kleiner dan 24 m, die 
daarvan zijn uitgezonderd, heeft men in 
Nederland een minimum vrijboord vastge
steld. In het algemeen zal de invloed van 
deze eis op het ontwerp van kleine conven
tionele (special purpose) vaartuigen niet 
groot zijn.

Het vorengenoemde verdrag eist ook een 
zgn. minimum boeghoogte. In Nederland is 
voor vaartuigen met een beperkt vaarge
bied (met windkrachtbeperking) een aan
gepaste (kleinere) boeghoogte vastge
steld. Zonder deze aanpassing zou de 
boeghoogte-eis voor het kleinere vaartuig 
zeer zwaar zijn. Tabel I geeft een overzicht 
van de invloed van stabiliteitscriteria, vrij
boord en boeghoogte op het ontwerp.

Het aantal bemanningsleden en het soort 
reis bepalen middels eventueel gestelde 
accommodatievoorschriften de vereiste 
ruimten. Indien geen eisen zijn gesteld, 
dient de ontwerper deze informatie van de 
opdrachtgever te ontvangen. Tot de be-

* Getal van Froude op basis van scheepslengte.

Basis stafeis Afgeleide parameter

(i) vaargebied

(ii) opvarenden

(iii) actieradius

(iv) snelheid

(v) zeegangs-
eigenschappen

(vi) lading

(vii) neventaken

-  wettelijke voorschriften
-  klasse voorschriften
-  eventuele beperking hoofdafmetingen
-  dagreis of meerdaagse reizen
-  scheepsvorm

-  aantal bemanningsleden (mede i.v.m. wettelijke voor
schriften)

-  indeling (i.v.m. dag/meerdaagse reizen)
-  accommodatie; bemanning/opstappers (passagiers)
-  comfort criteria

-  tankinhouden (motorvermogen)
-  snelheid (als functie seastate)
-  dagreis/meerdaagse reisen (aantal wachten)

-  type vaartuig (afmetingen/gewicht)
-  scheepsvorm
-  motorvermogen
-  soort en type voortstuwingssysteem
-  materiaalkeuze
-  snelheden (mede als functie van golfmilieu)
-  comfort criteria
-  constructie (beperkingen)

-  type vaartuig
-  diverse operationele snelheden (tactisch, strategisch, etc.)
-  scheepsvorm
-  hoofdafmetingen; vormparameters
-  gewichtsverdeling
-  materiaalkeuze
-  helikopter operaties

-  aantal opvarenden c.q. passagiers
-  hulpvaartuig
-  uitrusting (bewapening, etc.)

-  soort vaartuig (specialistisch, multipurpose)
-  indeling, dekoppervlakten, containers, etc.
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hoge versnellingen. Zo nodig kunnen ook 
voorzieningen worden getroffen; denk 
bijv. aan de zgn. golfcompensator voor 
lodingsapparatuur, verende opstelling, 
plaats aan boord e.d.
Het blijkt dat de mens de grens bepaalt en 
niet het instrument vaartuig, De menselij
ke mogelijkheden c.q. prestaties aan boord 
van een vaartuig dienen, uitzonderingen 
daargelaten*, derhalve als basis voor het 
vaststellen van zeegangscriteria.

De mens zelf is meestal de grootste beper
king, waarbij fysische grenzen scherper zijn 
aan te geven dan psychische grenzen; het 
laatste is erg subjectief. De mens wordt in 
het algemeen al zeeziek bij versnellingen è  
0,2 g (als functie van frequentie/ontmoe- 
tingsperiode).
Een voorbeeld van de invloed van bewe-

* Voor bijv. helicopter operaties worden ook 
stringente criteria gesteld m.b.t. maximale toe
laatbare scheepsbewegingen, versnellingen en 

Tabel I. Invloed van stabiliteitscriteria en vrijboord- en boeghoogte voorschriften op snelheden.
het ontwerp ____________________________________________________________________

langrijkste ontwerpparameters voor het Fig. 2. Menselijke prestatie als functie van verticale
kleinere conventionele vaartuig behoren e versnellingen
de benodigde inhouden en oppervlakten.

Zeegangscriteria ( I)  (2)
Een vaartuig wordt in het algemeen ont
worpen op basis van een aantal omschre
ven operationele c.q. stafeisen.
Bij het zeegangsgedrag van een vaartuig 
wordt echter nogal eens volstaan met de 
omschrijving: 'het vaartuig dient een goed 
zeegangsgedrag te bezitten'.
Vooral bij kleine, snelle, enkelrompsvaar- 
tuigen kunnen dergelijke zeegangscriteria 
van zeer grote en zelfs van bepalende in
vloed zijn op het uiteindelijke ontwerp.

Het stellen van zeegangscriteria vraagt wel 
om een zeer duidelijke omschrijving van 
het vaartuig als instrument, op basis van de 
uit te voeren taken c.q. werkzaamheden 
op het water.

Deze criteria hebben betrekking op:
(i) de fysische grenzen van het vaartuig;
(ii) de fysische grenzen van de aan boord 

aanwezige apparatuur; en
(iii) de fysisch/psychische grenzen van de 

mens.

De fysische grenzen van het vaartuig wor
den bepaald door de veiligheids- en con- 
structievoorschriften.
Een vaartuig kan zodanig ontworpen wor
den dat, uitzonderlijke situaties daargela
ten, er geen beperkingen behoeven te zijn.
Bij het kleinere vaartuig moeten echter 
beperkingen worden opgelegd aan toe
laatbare windkracht en/of snelheid.

De meeste aan boord te plaatsen appara
tuur is tegenwoordig bestand tegen vrij

Fig. 2. Menselijke prestatie als functie van verticale 
versnellingen

ai>

periode van de beweging ( in  s .)

Fig. 3. Menselijke waardering van optredende versnellingen

Onderdeel Parameter Wetgeving Invloed Opmerkingen

stabiliteit - basis criteria 
o.m. min. GM

- Sm  criterium 
als functie van 
Fn^

- windmoment

internationaal/ 
nationaal

Dienst Vaar
tuigen

internationaal/
nationaal

klein

groot

zeer groot

onbelangrijk 
criterium voor 
kleine vrt. 
ter voorkoming 
van instabili
teit
vooral voor 
kleinere vrt.

vrijboord - waarden volgens 
uitwaterings- 
verdrag

- nationale waar
den

internationaal/
nationaal

nationaal voor 
L < 2 4  m.

klein

klein

conventionele 
snelle vrt. 
hebben meestal 
overmaat aan 
vrijboord

boeghoogte - idem
- idem

int./nat. 
nat. voor Bf 5 
Bf 8 (windkr.- 
beperkingen)

groot
klein

deze eis over
ruled de mini
mum vrijboord- 
waarden
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gingen en vooral van verticale versnellin
gen op de mensel ijke prestaties is te zien in 
de figuren 2 en 3.
De informatie uit figuur 2 geeft aan dat bij 
significante versnellingen van 0,5 a 0,55 g 
het menselijke prestatievermogen aan 
boord is teruggelopen to t 10% van de 
normale waarde. Uit figuur 3 blijkt duide
lijk dat ook de periode van de beweging 
een belangrijke rol speelt. Op kleine vaar
tuigen worden deze waarden al gauw 
overschreden, nog ervan afgezien, dat de 
maximaal optredende (piek) versnellingen 
2 a 3 maal hoger kunnen zijn dan de signifi
cante versnellingen.
Prognoses van de verticale significante ver
snelling moeten op verschillende plaatsen 
over de scheepslengte bepaald worden om 
een criterium daar in rekening te kunnen 
brengen; bijv. in verband met de te kiezen 
plaats van het stuurhuis.
De te hanteren criteria kunnen voorlopig 
als volgt worden geformuleerd:
-  de verticale significante versnelling in 

het stuurhuis of midscheeps mag niet 
meer bedragen dan 0,35 g, d.w.z.:

a 1/3 t.p.v. stuurhuis o f midscheeps 
^  0,35 g**

-  de verticale significante versnelling op 
10% achter de voorloodlijn (VLL) mag 
niet meer bedragen dan 0,5 g, d.w.z.;

a 1/3 op 0,1 L achter VLL =  0,5 g **

Er heeft zich echter nog geen eenduidige 
richtlijn voor een toelaatbare maximum 
waarde van de verticale versnelling ont
wikkeld. Daarnaast zou men dan ook een 
zgn. 'expositie tijd ’ kunnen introduceren 
en/of een criterium als functie van de ont- 
moetingsfrequentie.

Andere criteria dan die, gebaseerd op de 
verticale significante versnelling, kunnen 
to t nu toe nauwelijks in de ontwerpfase 
gehanteerd worden. Voor snelheden bo
ven F„| =  0,6, zoals blijkt uit studies van het 
MARIN en de T.U.-Delft, blijft er tussen 
berekening en meting wel een goede over
eenkomst bestaan voor de absolute bewe
gingen als stampen, dompen en de verticale 
versnellingen, maar deze ontbreekt voor 
de relatieve bewegingen en weerstands- 
toename in golven.
De voor de criteria voorgestelde verticale 
significante versnellingen hebben alleen 
betrekking op de harmonische bewegin
gen ten gevolge van zeegang. Deze zullen 
vooral van belang zijn in verband met het 
optreden van zeeziekte.
Versnellingen als gevolg van golfpieken of 
’slamming’ (paaltjes pikken) zijn nog moei
lijk in rekening te brengen voor snelle 
vaartuigen. Verder onderzoek zal hier
voor eerst nodig zijn omdat deze verschijn

** waarin g: versnelling van de zwaartekracht

selen ook maatgevend kunnen zijn met 
betrekking to t toelaatbaar zeegangsge- 
drag. Daarnaast geldt dat hoewel de hevig
ste reacties optreden in het verticale 
scheepsvlak bij het varen in kopgolven, 
andere responsies bij een afwijkende golf- 
richting ook grote invloed kunnen hebben 
op de menselijke prestatie. 
Slingerbewegingen en laterale versnellin
gen bereiken in het algemeen de grootste 
waarden in dwarsgolven.

Comfort/geluidscriteria
Naast criteria voor zeegang bestaan nog 
andere criteria welke invloed hebben op 
de prestaties en het comfort van de opva
renden.
In Nederland worden onder andere ook 
normen voor het geluidsniveau gesteld. 
Dit soort normen moet in een vroeg sta
dium in het ontwerpproces worden mee
genomen, omdat ze grote invloed hebben 
op gewicht en indeling.
Daardoor doet toepassing van deze nor
men soms afbreuk aan het streven naar een 
goed zeegangsgedrag.

Inzetbaarheid (3) (4) (5)
De inzetbaarheid is een parameter waar
mede, in een zeer vroeg stadium, het ver
band tussen vaartuig (hoofdparameters, 
snelheid etc.), vaargebied (golfmilieu), vei
ligheid (event. windkrachtbeperking) en te 
stellen zeegangscriteria (significante ver
snellingen) aan te tonen is. De inzetbaar
heid is een factor welke aangeeft de theo
retische maximale inzet van het vaartuig in 
het vaargebied als functie van veiligheids
voorschriften en/of zeegangscriteria, uit
gedrukt als percentage van de beschikbare 
tijd.
De inzet van het vaartuig in het vaargebied 
is het feitelijke gebruik van het vaartuig in 
het betrokken vaargebied, eveneens uit
gedrukt als percentage van de beschikbare 
tijd.

De werkelijke inzet wordt bepaald door 
factoren, zoals o.m.:
-  de bezettingsgraad (soort reis);
-  de benodigde tijd voor reparatie en on

derhoud (werfbeurten);
-  de benodigde tijd voor reisvoorberei- 

ding (bevoorrading en plaatsing/verwij
dering van speciale apparatuur);

-  de operationele beperkingen (zee- 
gangsbeperkingen in verband met me
tingen, strijken en hijsen van jollen, etc).

De inzetbaarheid en de inzet zijn factoren 
die een maatstaf leveren voor het beheer 
en gebruik van vaartuigen, met name ten 
aanzien van groepen vaartuigen met over
eenkomende eigenschappen.
De inzetbaarheid kan op twee wijzen wor
den bepaald, namelijk
-  aan de hand van opgelegde windkracht- 

beperkingen; en/of
-  aan de hand van gestelde zeegangscri

teria.

Op basis van o.m. V.V.R. 1976 (Veiligheids
normen en Voorschriften voor Rijksvaar
tuigen) krijgen vaartuigen met een to t de 
Nederlandse kustwateren beperkt vaar
gebied een windkrachtbeperking Bf 5 of Bf 
8 opgelegd.
Klassebureaus stellen echter ook wind- 
krachtbeperkingen als functie van type 
vaartuig, vaargebied, hoofdafmetingen, 
constructie en snelheid.
Op basis van statistische informatie (o.a. 
waarnemingen K.N.M.I.), is het bijv. moge
lijk aan te geven welke golfhoogte en golf- 
periode globaal binnen een te stellen wind
krachtbeperking vallen. Tevens kan wor
den vastgesteld wat de kans is dat een 
zekere windkracht niet wordt overschre
den. Figuur 4 geeft op basis hiervan de 
inzetbaarheid op de Noordzee aan ais func
tie van opgelegde windkrachtbeper- 
kingen.

Fig. 4. Inzetbaarheid op de Noordzee als 
functie van opgelegde windkrachtbeper- 
kingen

(gemiddeld over het jaar)

Op dit moment is het mogelijk middels 
computerprogramma’s o.m. de significan
te versnellingen, welke optreden als func
tie van scheepssnelheid en gegeven golf- 
spectrum te berekenen.
Met behulp van zeegangscriteria, welke 
gebaseerd zijn op menselijke prestatienor
men, kan dan aangegeven worden onder 
welke omstandigheden een vaartuig wel of 
niet voldoet binnen een zeker golfmilieu. 
Het golfmilieu van het vaargebied is een 
belangrijk gegeven. Voor de Noordzee 
zijn er redelijk betrouwbare golfmilieus 
omschreven; de verschillen tussen de 
meetplaatsen zijn echter groot.
Figuur 5 geeft een voorbeeld van het golf
milieu midden Noordzee. In de vorm van 
een wave scatter diagram is het percentage 
of promillage voorkomen per tijdseenheid 
van de significante golfhoogten per karak
teristieke golfperiode vastgelegd.
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T
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Snelheid 20 (kn)
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12
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2535

3,8
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max. g: 0,35

L-15 fi L-25 ra 1-•35 ra
49(a) 83 (b) 91 (c)

-----

nu 1doorgangsgo1fperiode T- (sec.)

Fig. 5. Wave scatter diagram midden Noordzee Fig. 6. Inzetbaarheid van een 15, 25 en 35 m. vaartuig in de 
Nederlandse kustwateren.

Figuur 6 geeft inzetbaarheidspercentages 
voor een serie conventionele patrouille
vaartuigen binnen het golfmilieu: kustwa
teren Noordzee.
De door de golven veroorzaakte versnel
lingen zijn getoetst aan het zeegangscrite- 
rium (een maximaal toelaatbaar versnel- 
lingsniveau). Golfhoogten waarbij dit cri
terium niet wordt overschreden zijn toe
laatbaar.
De inzetbaarheid kan nu bepaald worden 
door de maximaal toelaatbare golfhoogte 
te vergelijken met het beschouwde golfmi
lieu. Hierbij wordt opgemerkt dat niet de 
golfhoogte alleen, maar de combinatie van 
golfhoogte en golfperiode, bepalend is 
voor het optredende versnellingsniveau. 
Aan de waarde van inzetbaarheidspercen
tages mag geen absolute betekenis worden 
gehecht, daar het inzetbaarheidsniveau 
zeer sterk afhankelijk is van de betrouw
baarheid van de statistische informatie 
(wind en golven) van het betrokken vaar- 
gebied.
Het inzetbaarheidspercentage is echter 
een goede maat voor onderlinge vergelij
king van varianten in het scheepsvooront- 
werp.
Uiteindelijk zal het begrip toelaatbaar zee- 
gangsgedrag to t een meer objectieve 
maatstaf getransformeerd moeten wor
den, vooral bij het ontwerpen van kleine 
vaartuigen. Hiertoe zal onder meer aan
dacht besteed moeten worden aan een 
gedetailleerd statistische beschrijving van 
het golfklimaat, de slingerbewegingen in

dwarsgolven, een nauwkeurige beschrij
ving van de scheepsvorm, de frequenties 
van de scheepsbewegingen en het voor
spellen van eventuele extreme responsies 
in zeegang.
Met inzetbaarheidswaarden, gecorrigeerd 
middels inzetbeperkingen, kan het ont
werp en/of reeds bestaande vaartuig glo
baal getoetst worden aan:
-  de (gewenste) operationele eisen
-  het (beschikbare) budget
-  de (te verwachten) exploitatiekosten
-  de (mogelijke) uitwisselbaarheid en in

zetbaarheid voor andere doeleinden.

De inzetbaarheidswaarde is naast de ont- 
werpparameter dus tevens een middel om 
te komen to t objectievere technische en 
financieel/economische toetsing.

Snelheid in zeegangsgedrag (6)
Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat 
wensen en eisen met betrekking to t snel
heid en zeegangsgedrag grote invloed heb
ben op de keuze van het scheepstype. 
Andere eisen en voorwaarden kunnen de
ze keuze echter onmogelijk maken. Het 
vaststellen van de juiste operationele snel
heden voor een vaartuig is een moeilijke 
zaak; verlangens worden als eis gepresen
teerd, werkelijke operationele vereisten 
worden soms niet tijdig onderkend.
In de praktijk is de snelheid één van de 
basisstafeisen. In theorie is het een afgelei
de eis; taken, vaargebied etc. dienen te 
leiden to t een snelheid/snelheden.

Daarnaast is er een direct verband tussen 
snelheid, gewicht, hoofdafmetingen en 
type vaartuig met daaraan verbonden zee
gangsgedrag.

SCHEEPSSOORTEN EN TYPEN
(6) (7) (8)
De scheepssoort w ord t gebaseerd op de 
functie c.q. taken welke een vaartuig dient 
uit te voeren. Het scheepstype zegt iets 
van het instrument zelf.

De volgende scheepssoorten kunnen 
worden onderscheiden:
-  vrachtschepen
-  droge lading schepen
-  tankers
-  pontons etc.
-  passagierschepen
-  cruise schepen
-  bijz. veren etc.
-  vissersschepen
-  trawlers
-  kotters etc.
-  offshore-vaartuigen
-  boorschepen/boorplatforms
-  werkplatforms etc.
-  special purpose schepen*
-  onderzoek! ngsvaartuigen
-  patrouillevaartuigen
-  brandblusvaartuigen
-  werkvaartuigen etc.

* In dit kader kunnen oorlogsschepen ook wor
den beschouwd als zgn. special-purpose vaar
tuigen.
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In Nederland is de veiligheidswetgeving 
opgezet als functie van o.m. deze soorten, 
afgebakend door parameters zoals bruto- 
tonnage, lengte, voortstuwingsvermogen 
en aantal passagiers/special personal c.q. 
opstappers. Geavanceerde vaartuigen zul
len in het algemeen gevonden worden in de 
soorten special-purpose schepen en passa
giersschepen.
De laatste jaren wordt in Nederland, naast 
het conventionele enkelromp vaartuig, 
meer en meer aandacht besteed aan c.q. 
onderzoek verricht naar scheepstypen, 
zoals het Surface Effect Ship (SES) en het 
Small Waterplane Area Twin Huil ship 
(SWATH).
Eén van de belangrijkste stappen in een 
ontwerpproces is de keuze van het 
scheepstype.
Deze keuze speelt vooral een rol bij de 
afweging van de parameters voor snel
heids- en zeegangsgedrag binnen het 
proces.

De volgende type-indeling kan worden 
gemaakt:
-  enkelromp (mono-hull) vaartuig
-  multiromp (multi-hull) vaartuig
-  draagvleugelboot (vaartuig)
-  luchtkussenvaartuig.

De methoden naar het middel waaraan 
vorengenoemde typen hun opwaartse 
kracht ontlenen, zijn:
-  hydrostatisch (deplacement)
-  hydrodynamisch (draagvlakken)
-  aerostatisch (luchtkussen).

Enkelromp vaartuig
Het type enkelromp vaartuig kan weer 
verdeeld worden in drie sub-typen, te 
weten:
-  deplacement;
-  snel deplacement; en
-  planerend.

Het deplacementsvaartuig ligt in het lage 
snelheidsgebied to t het Froude getal Fni 
van 0,3 to t 0,4.
De opwaartse kracht wordt geheel gele
verd door de waterverplaatsing. Het ken
merkt zich door vloeiende lijnen in het 
achterschip. De maximum snelheid is be
grensd door de golfweerstandstoename. 
Deze golfweerstand is maximaal bij de 
primaire hump in de weerstandskromme 
en treedt op bij Fni 0,35-0,5.
Het deplacementsvaartuig kent nauwelijks 
beperkingen met betrekking to t afmetin
gen en gewicht.

Het snelle deplacementsvaartuig ligt in het 
overgangsgebied Fn, 0,4 to t 1,0. Hierbin
nen kan men weer onderscheid maken 
tussen semi-deplacement (Fnt 0,4 to t 0,7) 
en semi-planerend (Fni 0,7 to t 1,0). In dit 
gebied neemt de hydrostatische lift gelei
delijk af en de hydrodynamische lift gelei
delijk toe.

Het snelle deplacementsvaartuig ken
merkt zich door een slanke boeg, vlakke 
bodem met uitgesproken kimmen.
Bij dit type vaartuig lopen de lijnen bij het 
achterschip niet naar elkaar toe, maar zijn 
veel gestrekter; hierdoor ontstaat er een 
brede spiegel. Voor een gegeven scheeps
lengte is de weerstand zeer gevoelig voor 
veranderingen in deplacement. Er kunnen 
vooral grote weerstandsverschillen optre
den ter plaatse van de primaire hump. Het 
snelle deplacementsvaartuig wordt ge
bouwd met een lengte to t zo’n 100 m en 
een deplacement van ca. 1000 ton, met een 
max. snelheid to t 40 é 50 knoop.

Het planerende vaartuig ligt in het snel
heidsgebied Fni van 1,0 en hoger. Het ken
merkt zich door scherpe kimmen, vlakke 
verticalen en een scherp afgesneden spie
gel. De romp van een planerend vaartuig 
wordt in het algemeen ontworpen om de 
hydrodynamische lift te optimaliseren, 
hetgeen in strijd kan zijn met een optimaal 
zeegangsgedrag.
Het planerende vaartuig vindt men met 
een lengte to t ca. 30 a 40 m. Het snelheids- 
bereik ligt tussen de 20 en 50 knopen, 
echter sterk afhankelijk van het golfmilieu, 
waarbinnen het vaartuig dient te opereren. 
Dit scheepstype is door zijn hoge snelheid 
en zijn noodzakelijk watercontact om de 
lift op te werken, zeer gevoelig voor 
zeegang.

Multiromp vaartuig
De twee meest toegepaste typen zijn:
-  Catamaran; en
-  Swath (small waterplane area twin huil) 
(Een type als de trimaran zal buiten be
schouwing worden gelaten).

Het catamarantype wordt al jaren toege
past. De catamaran koppelt een groot dek- 
oppervlak aan een relatief kleine scheeps
lengte. Naast de slankheidsgraad (relatie 
tussen lengte en gewicht) heeft de afstand 
tussen de rompen grote invloed op de 
weerstand als functie van de snelheid (inte
ractie van de golfsystemen van beide 
rompen).

Het ’Small Waterplane Area Twin Huil 
ship’ is een zeer interessant type (deplace- 
ments)vaartuig. Het bestaat uit twee diep 
ondergedompelde torpedovormige licha
men, welke doormiddel van slanke kolom
men met een vrij hoog boven het water 
gelegen dekconstructie verbonden zijn. 
Door het kleine doorsnijdingsoppervlak 
met het water en het eigenlijke volume, 
dat ver beneden het wateroppervlak ligt, 
zijn de golfkrachten op het vaartuig gerin
ger dan bij vergelijkbare enkelrompsche- 
pen. Bovendien liggen de eigen perioden 
van het vaartuig ver buiten het periodebe- 
reik van het golfspectrum. Dat maakt het 
gedrag in zeegang van deze vaartuigen aan
zienlijk beter. De wrijving-weerstand is

door het grotere nat-oppervlak iets hoger 
dan die van een enkelromp vaartuig, de 
golfweerstand is echter lager. Dit type is 
niet geschikt voor grote variaties in bela
ding. De diepgang en trimwijzigingen va
riëren dan namelijk sterk, wat de gebruiks
mogelijkheden enigszins beperkt. Het 
zeer grote dekoppervlak en het gunstige 
gedrag in zeegang zijn kenmerken welke 
het vaartuig geschikt maken voor militaire 
en semi-militaire toepassingen (patrouille- 
vaart, helicopter carriers etc.) en passa
giersvervoer.
Door zijn gunstige zeegangseigenschap- 
pen is het scheepstype voor de toekomst 
mogelijk concurrerend voor die toepassin
gen, waar gezien de operationele omstan
digheden, relatief grote conventionele 
vaartuigen moeten worden gebruikt, maar 
het scheepsvolume niet noodzakelijk 
groot hoeft te zijn.
Voor hun langsscheepse stabiliteit hebben 
deze vaartuigen wel (actief geregelde) vin
nen nodig. De diepgang en de breedte zijn 
van dit type vaartuig groter dan die van een 
enkelrompvaartuig bij gelijk deplacement. 
Swath vaartuigen zijn gebouwd in de range 
van 200 to t 4000 ton deplacement en met 
snelheden van 15 to t 35 knoop.

Draagvleugelboot
Het gewicht van draagvleugelboten wordt 
voor de operationele snelheid volledig 
door een aantal onder water, lift produce
rende, vleugels gedragen. Daardoor is de 
golfweerstand minimaal geworden. Wel 
moet de romp van deze vaartuigen zodanig 
zijn gedimensioneerd, dat het vaartuig in 
’hull-borne mode’ als een normaal deplace
mentsvaartuig kan opereren.
De vormgeving van de romp moet daarbij 
zodanig zijn, dat met het geïnstalleerd ver
mogen voldoende snelheid gemaakt kan 
worden om 'foil-borne' te worden. D it wil 
zeggen dat de draagvleugels voldoende lift 
gaan produceren om het vaartuig uit het 
water te tillen. Dit houdt tevens in dat het 
gewicht van dit type vaartuig zeer nauw 
luistert. Bij draagvleugelvaartuigen kan on
derscheid gemaakt worden naar het type 
draagvleugels. Twee typen komen voor 
(ook wel combinaties), te weten:
-  ondergedompelde vleugels (fully sub- 

merged foils)
-  waterlijn doorsnijdende vleugels (surfa

ce piercing foils).
De ’surface piercing foils’ werden het eerst 
toegepast en zijn qua technologie het 
meest eenvoudig. Het zijn door het water
oppervlak heen stekende vleugels. Hoe 
sneller deze vaartuigen varen hoe hoger ze 
boven het water uitkomen omdat steeds 
minder oppervlak voor de benodigde lift- 
kracht nodig is. Door verandering van in
dompeling (door externe of door het vaar
tuig zelf gecreëerde oorzaken) wordt 
meer lift geproduceerd en treedt een cor
rigerende werking op.
D it heeft echter ook als gevolg dat iedere
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verstoring van het wateroppervlak, zoals 
bijvoorbeeld zeegang, een reactie van het 
vaartuig to t gevolg heeft. Daarom is men 
bij de verdere ontwikkeling van dit type 
vaartuig, ter verbetering van de zeegangs- 
eigenschappen, gebruik gaan maken van 
volledig ondergedompelde vleugels, wel
ke veel minder gevoelig zijn voor versto
ringen van het wateroppervlak. 
Draagvleugelboten zijn gebouwd met een 
lengte to t ca. 40 m en een deplacement to t 
200 ton, met ontwerpsnelheden van 30 to t 
zo’n 50 knoop.

Luchtkussenvaartuig
Luchtkussenvaartuigen kunnen worden 
onderverdeeld in twee groepen, te weten:
-  A ir Cushion Vehicles (ACV); en
-  Surface Effect Ships (SES).

Beide typen ontlenen hun lift aan een lucht
kussen dat een overdruk in stand houdt 
tussen de scheepsromp en het waterop
pervlak.
Bij de ACV’s wordt dit luchtkussen door 
middel van rondom aanwezige flexibele 
rubber skirts vastgehouden, waardoor de
ze vaartuigen, indien zij van luchtschroeven 
voor hun voortstuwing zijn voorzien, vol
ledig amfibisch kunnen opereren.
Bij de SES (vaartuigen) is het luchtkussen 
aan beide zijkanten door in het water ste
kende lange smalle rompen begrensd en 
aan de voor- en achterzijde door flexibele 
seals. D it biedt de mogelijkheid voortstu
wing middels (water)schroeven toe te 
passen.
De koersstabiliteit en manoeuvreerbaar
heid van de SES (vaartuigen) is beter dan 
die van de ACV’s, omdat dit type lateraal 
contact heeft.
Op vlak water kunnen deze scheepstypen 
bijzonder hoge snelheden behalen, in zee
gang valt deze hoge snelheid sterk terug. 
Hiervoor zijn de luchtkussenhoogte en de 
lengte-breedte verhouding belangrijke pa
rameters. Bij SES-vaartuigen kan het zee- 
gangsgedrag o.m. verbeterd worden mid
dels ’ride control' systemen.

PARAMETERGEBIEDEN (9) (10)
Uit de praktijk blijkt o.m. dat de variatie van 
scheepsparameters beperkt is. Hydrosta
tische en hydrodynamische aspecten, vei
ligheidsnormen en voorschriften en de 
stand van de techniek bepalen binnen vrij 
nauwe grenzen de hoofdparameters van 
een klein relatief snel zeegaand vaartuig. 
Het volgende model moet worden gezien 
als een voorbeeld, waarvoor de neven
staande uitgangspunten zijn gehanteerd.

Figuur 7 geeft een beeld van het gehele 
berekende model. Gesteld kan worden dat 
deze methodiek nog verder ontwikkeld 
dient te worden; het is een eerste stap naar 
een integraal ontwerpsysteem.

Figuur 7 geeft aan dat een klein aantal

voorwaarden het gebied afbakent waar
binnen een vaartuig kan worden ontwor
pen. Met andere woorden: veiligheids
voorschriften en prestatiegrenzen als func
tie van scheepstypen, bepalen in grote lij
nen het ontwerp.

BOUW - EN EX P LO ITA TIE 
KOSTEN (I I) (12)
Het is zinvol reeds in de ontwerpfase het 
verband te leggen tussen de inzetbaarheid/ 
inzet en de te verwachten bouw- en ex
ploitatiekosten. Met behulp van een ex- 
ploitatiemodel kan een ontwerp, als instru
ment om gestelde taken uit te voeren, 
worden geoptimaliseerd. Het volgende 
model is opgezet voor een serie enkel-

romp patrouillevaartuigen.
De exploitatiekosten van dit model zijn 
gebaseerd op:
-  aflossing + rente (investering en opera

tionele levensduur)
-  bemanningskosten (excl. opstappers)
-  onderhoudskosten (gemiddelde over 

een periode van 4 a 5 jaar)
-  brandstofkosten (functie van gemiddel

de snelheid)
-  diverse kosten (water, smeermiddelen, 

havengelden, etc.).

Rekening houdend met de theoretische 
inzet geeft figuur 8 de exploitatiekosten 
per jaar van de bovengenoemde serie als 
functie van scheepslengte en soort reis.

-  soort vaartuig: patrouillevaartuig
-  type vaartuig: enkelromp conventioneel
-  snelheidsgraad: Fn, =  0 ,7 -  1,0
-  lengte w.l.: 15, 25 en 35 m.
-  breedte w.l.: 2,5 -  10,0 m.
-  blokcoëfficiënt Cb: 0,40 -  0,45
-  zwaartepunt in hoogte KG: 0,8 H (H =  holte midscheeps)
-  materiaal vaartuig: romp staal, opbouw staal/aluminium
-  voortstuwing: conventioneel (dieselmotoren +  schroeven)
-  laadvermogen (d.w.): 5 - 5 0  ton
-  voorwaarden: vaargebied -  Nederlandse kustwateren 

voorschriften -  Veiligheidsnormen en Voor
schriften voor Rijksvaartuigen.
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- patrouillevaartuig; conv. typ* - aantal opvarenden 6 pera
- Ned. kustwateren - 12 mijl - dagreis; echter tlaapacc
- goed zeegangsgedrag tot Bf W 5 - lichte bewapening
- topsnelheid 25 kn/kruisen.18 kn - lichte aleepwerkEaarehede
- actieradius 300 isljl bij 18 kn - verkboot m in . 4 pers.

- bij voorkeur lekstablel
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soort reis (gecorrigeerd middels inzetbeperkingen).

Het blijkt dat de exploitatiekosten van een 
30 m vaartuig ca. 3 X zo hoog zijn dan een 
15 m vaartuig. De inzet van het 30 m 
vaartuig is echter meer dan 2 X zo groot, 
waarbij nog komt dat 15 m vaartuigen bij Bf 
5 binnen moeten blijven en een 30 m 
vaartuig nog kan worden ingezet.
De totale inzetbaarheid/inzet van een 
vloot wordt dus niet zonder meer ver
groot door het aantal vaartuigen uit te 
breiden. Daarbij komt ook nog dat een 30 
m vaartuig geschikt is voor het maken van 
meerdaagse reizen en een 15 m vaartuig dit 
slechts bij uitzondering kan. Nog duidelij
ker wordt dat als men de kosten per be- 
drijfsuur gaat vergelijken.
Dan komt naar voren dat een grotere 
investering zonder meer op kan wegen 
tegen een kleine verhoging van de gemid
delde uurkosten, als men daarvoor een 
hogere inzetbaarheid verkrijgt. Bij de te 
verwachten exploitatiekosten moet ook 
de investering c.q. bouwkosten van het 
vaartuig worden betrokken.
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Fig. 9. Ontwerp/toetsingsprocedure

O NTW ERPM ETHO DIEK (12)
Een vaartuig is het eindresultaat van ge
stelde wensen en eisen, randvoorwaarden, 
prioriteiten en mogelijkheden. Zoals eer
der gesteld, is elk ontwerp in wezen een 
compromis. Het grootste probleem is in 
het algemeen het maken van de juiste keu
ze en het tijdig toepassen en vinden van 
beschikbare kennis en ervaring.
Het ontwerpen van een vaartuig is enigs
zins te vergelijken met het evolutieproces, 
met dien verstande, dat de factor tijd een 
andere schaal heeft. Een vis moest blijkbaar 
aan andere eisen voldoen dan een vogel, 
een vaartuig aan andere dan een vliegtuig 
etc. ...

Daarnaast moet men zich bewust zijn dat 
een aantal ontwikkelingen parallel loopt; 
denk aan algemeen technologische ont

wikkelingen (materiaal, voortstuwers, 
communicatie-apparatuur etc.), regelge
ving (veiligheidstechnisch, sociaal) en 
maatschappelijke behoeften (controle, on
derzoek etc.). Dwarsverbanden tussen de
ze processen zijn en blijven noodzakelijk.

De navolgende ontwerpmethodiek 
dwingt to t het stellen van prioriteiten en 
een optimaal gebruik van kennis en erva
ring. De methode is geschikt gebleken 
voor zeegaande ’special purpose’ vaartui
gen voor de overheid en andere non-profit 
organisaties. Het ontwerpproces gaat uit 
van een synthese door rekening te houden 
met zoveel mogelijk onderlinge parame- 
terrelaties.

In dit proces moeten de volgende stappen 
worden doorlopen:
1. Keuze van het middel (bijv. vaartuig of 

vliegtuig)
2. Vaststelling van het pakket operatione

le eisen en randvoorwaarden
3. Vaststelling van de stafeisen, met inbe

grip van de beslissing over het soort 
vaartuig, de toepasselijke veiligheids
voorschriften en de wensen aangaande 
snelheid en inzetbaarheid

4. Groepering van basis stafeisen en daar
van afgeleide parameters naar hun di

recte of indirecte relatie met de volgen
de ontwerp-aspecten:
— volumina, oppervlakten (en ge

wichten)
— snelheden (actieradius)
-  voorschriften (vaargebied; evt. be

perkingen)
-  inzetbaarheid/inzet (zeegangsge- 

drag)
5. Bepaling van optimale en/of mogelijke 

vaartuigen en typen door middel van de 
parameter-gebieden methode

6. Onderlinge vergelijking van de gevon
den mogelijkheden en toetsing (met 
prioriteitsstelling) aan de operationele 
eisen en de financiële mogelijkheden.

Het schema (Figuur 9) geeft een zeer een
voudig voorbeeld van een voorontwerp 
toetsingproces voor een conventioneel 
enkelromp patrouillevaartuig.
Als besluit moet worden gesteld dat dit 
artikel niet is geschreven als een handlei
ding voor het ontwerpen van geavanceer
de vaartuigen.
Mogelijk kan de informatie over de ver
schillende scheepstypen, zeegangscriteria, 
inzetbaarheid en de aangegeven ontwerp
methodiek een impuls geven aan het pro
ces ter verbetering en vergroting van de 
kennis die nodig is om geavanceerde vaar
tuigen te ontwerpen en te bouwen.
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EEN EEUW DAGBLAD 
SCHEEPVAART

Dagblad Scheepvaart bestaat honderd jaar. 
Het bereiken van deze mijlpaal in het be
staan van een krant is ergens een uniek feit 
en stellig waar het een gespecialiseerde 
krant betreft. Men kan daarom zonder 
meer stellen, dat dit honderdjarig bestaan 
duidt op de onmisbaarheid van deze krant 
in de Nederlandse scheepvaartwereld. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest is Dag
blad Scheepvaart gekomen met een specia
le editie genaamd ’ 100 jaar dagblad scheep
vaart'. In deze uitgave is men -  gelukkig -  
afgeweken van het gebruikelijke patroon 
om het verleden als leesvoer op te dienen. 
De redactie heeft gekozen voor het heden 
en de toekomst. Natuurlijk, het verleden 
heeft zijn eigen waarde, omdat het ons 
leert hoe het heden to t stand is gekomen, 
maar dat heden èn de toekomst zijn belang
rijken óók voor Dagblad Scheepvaart. Wij 
kunnen daar hier niet verder over filosofe
ren, doch stellen vast dat de speciale editie 
in een keur van artikelen een omvangrijke 
hoeveelheid goed leesbare informatie be
vat die van belang kan zijn voor hen die op 
de een of andere manier te maken hebben 
met scheepvaart en aanverwante bedrijfs
takken.
Ze zullen er een flinke kluif aan hebben. 
Het heeft zeker zin hier te wijzen op de 
relaties tussen Dagblad Scheepvaart en 
Schip en Werf, die beiden uit hetzelfde nest 
komen. Schrijver dezes (vHk) was bijna 
een kwart eeuw ( 1950-1974) hoofdredac
teur van Dagblad Scheepvaart en is thans 
voor de tweede maal hoofdartikelschrijver 
van Schip en Werf. Voor de tweede maal na 
de helaas zo jong gestorven Jac. de Jong,- 
die in 1974 hoofdredacteur van Dagblad

Scheepvaart was geworden na jaren redac
tiechef van de krant te zijn geweest.
Zo staat Dagblad Scheepvaart dus aan het 
begin van zijn tweede eeuw. Niemand is er 
zeker van wat de toekomst zal brengen, en 
niemand kan dus zeggen of Dagblad 
Scheepvaart al of niet voorbestemd is een 
tweede eeuw vol te maken. Maar dat is op 
dit ogenblik ook niet zo belangrijk. Belang
rijk is nu het heden, waarin de krant aan zijn 
toekomst werkt. W ij laten dit dus maar 
met rust, omdat er toch maar weinig over 
te zeggen valt. Dat de in opmars zijnde 
geautomatiseerde informatica daarin een 
hoofdrol zal gaan spelen lijkt echter wel 
vast te staan.
Voor het overige: Proficiat, Dagblad 
Scheepvaart, met het eeuwfeest. Ga zo 
voort!

vHk

Nieuwe uitgaven

International regulations 
applicable to liquefied gas carriers 
& chemical tankers
Bureau Veritas Technical Paper 86/3

The International Code for the Construc
tion and Equipment of Ships carrying 
dangerous chemicals in bulk (IBC Code), as 
well as the International Code for the 
Construction and Equipment of ships car
rying liquefied gases in bulk (IGC Code) 
were put into force on July 1st, I986,bythe 
implementation of the second set of 
Amendments (1983 SOLAS Amend
ments) to the International Convention 
for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 
74). Annex II to  the International Conven
tion for the Prevention of Pollution from 
Ships (MARPOL 73/78), will come into 
force on the 6th of April 1987.
The aim of the paper, is to  identify the 
consequences of these Rules on the design 
of future ships and to  summarize them 
when describing a promising new type of 
ship, called 'the combined liquefied gas and 
chemical tanker’. Extracts of a paper read 
at the Institute of Marine Engineers, Lon
don, in February 1986, have been incorpo
rated in this paper.
Technical Paper 86/3 is available in English 
language from Bureau Veritas, Coolsingel 
75, 3012 AD Rotterdam tel. 0 10-4119733
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EXPERIENCES WITH THE NIREX 
DISTILLER, TYPE JWP-26-C50,*
A report from the Laboratory o f Marine Engineering o f the Royal Netherlands Naval College 
at Den Helder.

By prof. dr. ir. E. van den Pol, D IC * *

Summary
The Nirex JWP-26-C50 freshwater distiller was tested, under various conditions o f restricted duration. In general this piece o f 
equipment encountered only difficulties in decreasing organic elements present in the feedwater, but this can be met by adsorption- 
filters and chlorination. Concluding-on the basis o f the forementioned te s ts -it can be said that this distiller, using waste heat, seems to 
be second to none thanks to its simplicity in handling, construction and last but not least in waterproduction.

Introduction
The marine-engineering research platform 
’Van Speijk’*** (=  ex- ’Dokkum’), as de
picted in fig. I, is primarily meant for the 
’Modern Fuels’ project, the gist of which is 
the combustion of fuels of inferior quality, 
see e.g. (I).
Moreover, while the platform is so well 
equipped, it lends itself also splendidly for 
the testing of all kinds of marine engineer
ing equipment. Thanks to the cooperation 
of Alfa-Laval we were able to investigate 
the capabilities of the Nirex, type JWP-26- 
C50 distiller, fig. 2.
The necessary distilling-tests were per
formed by lieutenant (E) 2nd class K.G.
Terlage as part of his final study at the Naval 
College in order to  complete his officer’s 
training, (2) and (3).
Altogether six separate tests were done of 
which the first was only meant to familia
rize with the equipment and is not of 
interest here.

Standards
In order to appreciate the quality of the 
produced freshwater one needs standards,
i.e. permissible limits, which should not be 
exceeded. Now here a small problem rises 
while complete uniformity between ISO,
US, European and national standards does 
not exist, while in some respects they are 
not complete, e.g. with regard to organic 
chemical compounds. If there is still a 
chemical oxygen ’demand' in a freshwater

* Marine and Power Engineering Alfa-Laval 
Industrie B.V. Postbus 1020, 3600 BA Maarssen.
* *  Professor in Marine Engineering R, Neth. N.
College & Professor in Marine Diesel Engines,
Technical University Delft.
* * *  A fte r Van Speijk, as commanding officer, 
had blown himself and his gunboat to  Kingdom 
come before Antwerp in 1831, it was decided 
by Royal decree that there would be always a 
vessel in the R. Neth. Navy bearing his name. As 
the frigate ’Van Speijk’ was sold last year to  
Indonesia, the ’Dokkum ’ was renamed 'Van 
Speijk’.

Fig. I. The research-platform 'Van Speijk'

E N C .I N F  I R M O

Fig. 2. The Nirex as situated aboard 'Van Speijk
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sample this means that organic elements 
are present for which there are no clear 
norms concerning this oxygen intake.
O f the produced freshwater samples were 
taken and the so-called micro-organisms 
Colony count at 37°C determined, which 
preferably should be less than 40 col
onies/ml., although the R. Neth. Army 
allows less than 50 colonies/ml.
Because this alone gives not sufficient in
formation with regard to the hygienic re
liability of potable water but merely a 
general indication, the samples were fur
ther examined for the presence of Coli 
bacteria, Streptococci and Clostridea.
All this was done by the Naval Medical 
Service and supplemented, if desired 
and/or necessary, by the National Institute 
for Health and Environment Protection 
(=  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne te Bilthoven).
Chemical testing of the samples was per
formed by the Naval Chemical Laboratory 
at Den Helder. For further information, 
regarding the national standards, see (2).

The distilling tests and their results
During all these tests waste heat from the 
jacket water of the diesel engines was used. 
In the second test the distiller was fed with 
seawater from the harbour of Den Helder. 
Because of an adjacent pumping-station, 
that regulates the drainage of the northern 
part of the province of Noord-Holland, the 
harbour w a te r- notwithstanding the dilut
ing influence of the nearby Northsea -  is 
severerly polluted with especially 
pathogenic (=  disease causing) organisms. 
The relevant distiller-parameters are 
shown in table I, while table II gives the 
bacteriological results of the produced 
freshwater. It should be noticed that the 
Nirex produced water suitable for human 
consumption within 18 minutes.

Table I: Test-results second test

030386 1° measurement 
I I . 18 h

2° measurement 
12.18 h

3° measurement 
13.18 h

Jacket water T  (°C) 79 82 82
Jacket water T out(°C) 74 76 76

Waterproduction (m3/h) 0,054 0,0765 0,0609

T f°Q  seawater v > 3 3 3

0  v Jacketwater (m3/h) 6,9129 8,16102 6,4968

Table II: Bacteriological results second test

1° measurement 2° measurement 3° measurement

amount of germs 45/ml 30/ml 30/ml

Coli bacteria/100 ml negative negative negative

Streptococs/100 ml negative negative negative

Clostrideae/100 ml negative negative negative

During the third test, again harbour water from Den Helder was distilled, the results are 
shown in table III, IV and V. As can be seen from table V, the distiller removed all chemical 
parts — i.e. the metals -  from the harbour water.
The increase of zinc is probably due to  the fact that the measurements get less accurate 
when the amount is small.
Again it can be seen that the distiller produced potable water.

Table III: Test-results third test

280486 1° measurement 
10.40 h

2° measurement 
11.45 h

3° measurement 
12.40 h

Jacketwater Tjn (°C) 73 76 76

Jacketwater TQUt (°C) 62 70 70

Waterproduction (m3/h) 0,066 0,0805 0,0549

T f°Q  seawater v ’ 1 1 11 II

0  „ Jacketwater (m3/h) 3,84 8,5968 5,854

Table IV: Bacteriological results third test

1° measurement 2° measurement 3° measurement

amount of germs 12/ml 12/ml 12/ml

Coli bateria/100 ml negative negative negative

Streptococs/100 ml negative negative negative

Clostrideae/100 ml negative negative negative
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Table V: Chem ical-test results th ird  test Table V I: Test results fourth test.

Seawater distillate

use o f  oxygen (m g 0 2/ l ) < 2 < 2

C o n te n ts  ch lo ride  (p.p.m .) - < 2

C o n ten ts  o f  m etals (m g /1 )

Cu <0.1 <0 .1

Fe 0.4 <0 .1

N i 0.4 < 0 .1

Mn < 0.1 < 0 .1

Z n < 0 .1 0.2

C r 0.7 < 0 .1

Pb 0.4 < 0 .1

C d < 0 .0 8 <0.01

T ab le  V II:  Bacteriological results fourth  test.

1° 2° 3° 4°
measure measure• measure measure
ment ment ment ment

Amount o f germs 39/ml 39/ml 39/ml 39/ml

Coli bacteria/100ml negative negative negative negative

Streptococs/100ml negative negative negative negative

Clostrideae negative negative negative negative

T ab le  V III:  Chem ical test results fourth  test.

sewage 1° dist. 2° dist. 3° dist. 4° dist.

Use o f oxygen 
(mg 02/l) 700 25 18 22 16

Contents
Chloride (p.p.m) 10.000 < 1 0 < 1 0 < 10 < 1 0

Contents o f metals (m g/1 )

Mn 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Pb 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Cd 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

C r <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Ni 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Cu 0.1 <0.1 0.1 0.2 0.5

Fe 4,5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Zn 0.6 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
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300586 1°
measure
ment 
10.45 h

2°
measure
ment 
11.45 h

3°
measure
ment 
12.45 h

4°
measure
ment 
13.45 h

Jacketwater T,r (°C) 76 76 76 76

Jacketwater Tout (°C) 70 70 70 70

W aterproduction (m 3/h) 0,0826 0,0746 0,0524 0,0776

seawater '  ’
16 16 16 16

0 „  Jacketwater (m3/h) 7,049 7,958 5,590 8,278

Tab le  IX : T est results fifth  test

040786 1°
measure
ment

2°
measure
ment

3°
measure
ment

4°
measure
ment

Jacketwater Tin (°C) 76 72 77 78

Jacketwater Tout (°C) 69 66 70 71

W aterproduction (m3/h) 0,0676 0,0598 0,0674 0,0598

T f0O  seawater v ’
24 24 24 24

0 ,  Jacketwater (m 3/h) 6,181 6,379 6,163 6,562

Tab le  X : Chem ical test results fifth  test

Harb.
water

r  dist. 2° dist. 3° dist. 4° dist.

Use o f oxygen 
(mg 02/ l ) 35 < 2 < 2 < 2 < 2

Contents of 
Chloride (ppm) 150 < 5 < 5 < 5 < 5

Contents of 
metals (mg/l)

Cu <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Fe 5.9 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Ni <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Mn 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Zn 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

C r <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Pb 0.2 <0.1 0.1 <0.1 0.1

Cd 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01
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Table XI: Test results sixth test

200886 1° measurement 
1 1.60 h

2° measurement 
12.17 h

3° measurement 
13.10 h

4° measurement 
13.40 h

5° measurement 
14.20 h

6° measurement 
14.40 h

Jacketwater T ir (°C) 75 69 68 68 68 66

Jacketwater Tout (°C) 71 64 62 57 57 55

W aterproduction (m 3/h) 0,0578 0,0750 0,0573 0,0458 0,0564 0,0606

T  (°C)seawater '  '
21 22 22 22 22 22

0 V Jacketwater (m 3/h) 9,24 9,34 6.11 2,66 3,28 3,52

Table X II: Bacteriological test results sixth test

1 ° sample 2° sample 3° sample 4° samiple 5° sample 6 ° sample

Amount of germs 15/ml 25/ml 26/ml 10/ml 35/ml

Coli bact./IOOml negative negative negative negative negative -

Streptococs/100ml negative negative negative negative 1 col/m3 -

Clostrideae/IOOml negative negative negative negative negative -

Table X I I I :  Chemical test results sixth test
produces water which is beneath the per
missible bacteria levels. From table X  one 
can see that chemicals were removed very 
adequately.
In the sixth test the flow  o f diesel-jacket 
water was varied in order to  get an idea of 
the importance o f a correct adjustment of 
the jacket-water flow  to  the distiller. 
Results are shown in table XI, XII and XIII. 
From the 5th freshwater sample it can be 
seen that one colony/m3 was present, 
which was not enough to  declare it unsuit
able fo r human consumption. One should 
take into account that -  in spite o f an 
incorrect setting o f the jacketwater flow 
to  the distiller, as was demonstrated in this

Harb.
water

1°
sample

2 ° 30 4 0 50 

sample sample sample sample
6°

sample

Use of oxygen 
(mg O,/!) 50 < 2 < 2  < 2 < 2 < 2 < 2

Contents of Chloride 
(ppm) 16.500 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Content of metals

Fe 0.15 0.04 0.04 0.08 0.05 0.04 0.05

Cu 0.09 0.10 0.05 0.06 0.04 0.04 0.05

Cr 0 .0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 te s t- th e  distiller may still produce potable 
water, but w ith  a rapid fouling o f the heat- 
exchanger plates.Ni 0.19 0.00 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01

Mn 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Reference

Zn 0.04 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
1 Van den Pol, E. T h e  Diesel Research -  Project of 

the Royal Netherlands Navy on Modern Fuels.’ 

Schip en W e rf 51 ste jaargang -  nr. 1 -  1984.

2 Terlage, K. G. ’Beproevingen van de Alfa-Laval- 

N irex verdamper, type JW P-26-C50.’ 5de jaars 

scriptie, Koninklijk instituut voor de marine/Den 
Helder 1986.

Cd 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pb 0.3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0 .1 < 0 .1

The fourth  test in fact, should be the ex
treme bacteriological ordeal fo r the 
Nirex, because a horrible m ixture o f sew
age and seawater was fed. This m ixture was 
a ’bacterial paradise’ and consequently a 
detailed report and count o f all the germs 
and bacteria’s present could simply not be 
made. The bacteriological and chemical 
test results o f the freshwater samples are 
shown in resp. table VII and VIII. The bac
teriological decrease is o f great interest

and surprise, although the Colony count is 
marginal. The distiller seemed not be able 
to  remove all the organic chemicals, while 
there is still an oxygen demand, which gave 
the distilled water an unpleasant smell.

The fifth  test was meant as the chemical 
ordeal because o f the distilling o f Rhinewa- 
ter from the harbour o f Rotterdam. Only 
chemical testing was done because the 
foregoing tests had proved that the N irex

3. Terlage, K. G. ’Report of the test results of the 

Alfa-Laval-Nirex freshwater distiller, type JW P- 

26-C50.’ (English) summary of (2), R. Neth. Naval 

College/Den Helder 1986.

Editors note
Attention is drawn to  the fact that the 
results o f this test do no t suspend the 
National and/or International Rules and 
Regulations on the use o f distillers fo r the 
production o f potable water in harbours, 
rivers and coastal waters.
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CONOFISHER 21
Bij de scheepswerf Niestern Sander te 
Delfzijl is vrijdag 6 februari een casco voor 
een multi purpose vissersschip voor de 
scheepswerf de Tille te Kootstertille met 
een drijvende bok te water gelaten. Het 
betrof hier de Conofisher 27, een stan
daardtype ontworpen door Conoship In
ternational te Groningen. Scheepswerf de 
Tille heeft de bouw van dit casco in onder
aanneming gegeven vanwege de drukke 
werkzaamheden op de werf. Het schip 
heeft een lengte van 26,50 bij een breedte 
van 7,50 en een holte van 3,50 m. De 
diepgang bedraagt 2,70 m. Het schip zal 
worden uitgerust met een Caterpillar 
hoofdmotor met een vermogen van 550 pk 
waarmee een snelheid kan worden bereikt 
van 9,5 knoop. De opdracht voor de bouw 
van dit schip kwam van een India’s visserij
bedrijf. De afbouw van het schip zal bij 
scheepwerf de Tille plaatsvinden. Het zal 
worden uitgerust met een gekoeld visruim 
en visverwerkingsapparatuur die is aange
past aan de specifieke Indiase visserij. Deze 
installatie is in overleg met Conoship Inter
national en betrokken klanten vastgesteld. 
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van de Indian Register of Shipping en 
Lloyd’s Register of Shipping. De scheeps
werf Barkmeyer in Stroobos heeft evenals 
de Tille in Kootstertille twee van deze 
schepen onder contract en zal deze zelf 
afbouwen. De oplevering zal in april van dit 
jaar plaatsvinden, waarna het tegen de zo
mer in India zal aankomen.

CONOFISHER 24
Bij de scheepswerf Bodewes Gruno te 
Hoogezand is op 7 februari een casco van 
een multi purpose vissersschip voor de 
scheepswerf de Tille in Kootstertille te 
water gelaten met twee kraanwagens. Het 
betrof de Conofisher 24, een standaardty
pe ontworpen door Conoship Internatio
nal in Groningen. Tille scheepsbouw heeft 
de bouw van dit casco in onderaanneming 
gegeven aan Bodewes Gruno vanwege 
drukke werkzaamheden op de werf. De 
opdracht voor de bouw van dit vissersschip 
kwam van een India’s visserijbedrijf. De 
afbouw zal plaatsvinden bij scheepswerf de 
Tille. Het schip heeft een lengte van 24,00 
bij een breedte van 6,60 en een holte van 
3,50 m. De diepgang van het schip bedraagt 
2,70 m. De Conofisher 24 zal worden 
uitgerust met een Caterpillar hoofdmotor 
met een vermogen van 430 pk waarmee 
het een snelheid van 9 knoop kan bereiken. 
De visverwerkingsapparatuur die zal wor
den geïnstalleerd is aangepast aan de speci
fieke Indiase visserij. Deze installatie is in 
overleg met Conoship International en be
trokken klanten vastgesteld. De bouw 
vindt plaats onder toezicht van de Indian 
Register of Shipping of Lloyds Register of 
Shipping. In april van dit jaar zal de opleve
ring plaatsvinden, waarna het tegen de 
zomer in India zal aankomen.

(Foto Jaap Knigge)

(foto Jaap Knigge)
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NIEUWSBERICHTEN

Agenda

Vijfde bedrijvendag T U  Delft
De jaarlijkse Bedrijvendag van de TU Delft, 
dit jaar al voor de vijfde maal, zal op don
derdag 9 april 1987 worden gehouden in 
de Aula TU Delft, Mekelweg i, van 08.30 
uur to t 17.00 uur. Deze dag is bij uitstek de 
gelegenheid voor het bedrijfsleven om 
kennis te nemen van de laatste technologi
sche ontwikkelingen op het gebied van het 
dagthema: Nieuwe materialen en hun toe
passingen.
Het materiaalonderzoek bestrijkt een 
breed gebied; het betreft onderzoek naar 
physische, chemische, mechanische en me
tallurgische aspecten van constructie-, 
electrotechnische en in enige mate ook 
bio-materialen, met toepassingen in vrij
wel alle bedrijfstakken.

Nor-Shipping ’87
Nor-Shipping '87, the international ship
ping and maritime offshore event will be 
held in Oslo from 2-5 June 1987. The 
exhibition, established 20 years ago and 
being held for the I I th time, will once again 
provide an excellent showcase for those 
companies with competitive equipment 
and services to meet the needs of the 
industry at a time when economic solutions 
to shipping and offshore maritime opera
tions are of paramount importance.
High Tech will be very much in evidence, 
particularly in areas such as electronics, 
navigation and communications. A particu
lar feature of the exhibition will be the 
popular inclusion of the offshore maritime 
sector where Norway and the other 
North Sea countries have provided a 
technology test bed for the rest of the 
world.
Meanwhile the Nor-Shipping ’87 confer
ence to be held on 4-5 June in association 
with the exhibition brings together for the 
first time a joint forum of Intertanko and 
Intercargo.
International delegates can look forward 
to major sessions discussing two topical 
themes -  Oil and Energy for the 1990s and 
Safety/Loss Prevention.
More information from: Norges Vare- 
messe, PO Box I 30, Skoyen 0212 Oslo 2, 
Norway.

Tewaterlatingen

Volvox Scaldia
Op 12 februari 1987 is met goed gevolg te 
water gelaten de hopperzuiger ’VOLVOX 
SCALDIA’, bouwnummer CO I 182 van 
IHC Smit B.V. te Kinderdijk, bestemd voor 
Dredging VO 2 te Odijk. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 76,95 m, 
breedte 14,00 m. en holte 6,30 m.
In dit schip worden geïnstalleerd 2 Bolnes 
hoofdmotoren, type 7 DNL 190/600 met 
een vermogen van elk 1140 pk bij 600 
omw./min., I Caterpillar hulpmotor, type 
3412 DI-TA met een vermogen van 387 
kW bij 1800 omw./min. en 2 Caterpilar 
hulpmotoren, type 3304 D.I.T. met een 
vermogen van elk 90 kW bij 1500 
omw./min.
De hopperzuiger wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voorde klasse: 
13/3 E ^  Hopperdredger, DeepSea, Dred
ging within 8 miles from shore AUT-MS.

Offshore

Record olieproduktie 
Noorwegen in januari
Noorwegen heeft in januari meer oiie dan 
ooit tevoren geproduceerd. De produktie 
bedroeg 1,06 miljoen vaten per dag tegen
1,04 miljoen vaten per dag in december. 
Naar verwachting zal de Noorse oliepro
duktie deze maand dalen als gevolg van het 
besluit een produktievermindering van 7,5 
procent door te voeren om de OPEC- 
landen te steunen bij haar streven naar 
hogere olieprijzen. Noorwegen is geen lid 
van de OPEC.

ED-25-2-‘87

Toelevering aan offshore zakt in
De toeleverende industrie aan de olie- en 
gaswinning op zee (offshore) krijgt het 
steeds moeilijker. In een brief aan de Twee
de Kamer zegt minister De Korte van 
economische zaken dat hem is gebleken 
dat een toenemend aantal bedrijven ver
wacht dit jaar in een steeds slechtere situa
tie terecht te komen als gevolg van de 
gedaalde olieprijzen.
De grote offshore-constructiebedrijven

verwachten midden 1987 een scherpe af
name van hun bezettingsgraad, terwijl een 
aantal gespecialiseerde ingenieursbureaus 
— die al met een sterke onderbezetting van 
hun capaciteit te kampen hebben -  voor 
1988 geen optimistische vooruitzichten 
verwachten. Veel projecten naderen im
mers in de loop van dit jaar hun voltooiing 
en er zijn maar weinig nieuwe projecten 
voorhanden, aldus De Korte.

ED-9-2-'87

Olieproduktie op Noordzee omhoog
De olieproduktie in de Britse en de Noor
se sector van de Noordzee is in januari ten 
opzichte van de voorgaande maand met 9,8 
procent toegenomen van gemiddeld 3,38 
miljoen vaten to t 3,71 miljoen vaten per 
dag, In vergelijking met januari 1986 was er 
een produktiegroei van 1,6 procent, zo 
blijkt uit cijfers die in Londen zijn gepubli
ceerd.
In de Britse sector nam de produktie in 
januari met 12,5 procent toe to t gemid
deld 2,61 miljoen vaten per dag. D it was 
vooral toe te schrijven aan de beëindiging 
van onderhouds- en reparatiewerkzaam- 
heden. In zeventien van de 32 Britse olie
velden werd meer geproduceerd. De tota
le produktie lag overigens 5,4 procent 
onder het niveau van januari van het afgelo
pen jaar. De Noorse produktie groeide in 
vergelijking met december met 3,8 pro
cent to t een recordniveau van gemiddeld 
I , I miljoen vaten per dag. Ten opzichte van 
januari 1986 was er zelfs een toeneming 
met 23,6 procent. D it was onder meer toe 
te schrijven aan het begin van de produktie 
in het veld Gullfaks.
Verwacht wordt dat de Noorse produktie 
in februari kleiner is uitgevallen, omdat in 
die maand de aangekondigde produktie
vermindering met 7,5 procent van kracht 
werd. Noorwegen wil daarmee de OPEC 
steunen in haar streven de oliemarkt te 
stabiliseren op een hoger prijspeil. Groot- 
Brittannië heeft samenwerking met de 
OPEC steeds afgewezen.

DS-3-3'87

Go-Ahead for another UK gasfield
Plans approved on 4 february for a North 
Sea gasfield are expected to  unlock more 
than 28 billion m3 of natural gas over the 
next 23 years.
Giving the go-ahead for what is known as 
the £ 80 million Audrey gasfield, UK ener
gy minister mr Alick Buchanan-Smith said 
the first gas from it was scheduled for 
delivery ashore in October next year.
The field, which will be operated by Phillips 
Petroleum for the Phillips and Conoco 
Groups, was discovered in 1976 some 88 
kilometres from the Eastern British coast. 
Phillips prospecting engineers found the 
gas at depths varying from 2 1 to  36 metres. 
A single wellhead platform will be used to 
extract the gas which will be piped via a 17 
kilometre pipeline to another platform

SenW 54STE IAARGANG NR 6



serving an adjoining gasfield. Here it will be 
metered and piped together with other 
North Sea gas to the land terminal.
This is the first UK offshore project to  be 
approved so far this year. The Audrey 
project will meet the UK's gas demand for 
the 1990s. (LPS)

Vijfde platvorm van BP op Forties- 
veld
British Petroleum (BP) heeft het vijfde 
produktie-platform op het Noordzee- 
veld Forties in gebruik genomen. Volgens 
de maatschappij zal het platform binnen 
enkele maanden een produktieniveau van
60.000 vaten per dag bereiken. Het nieu- 
we -  Echo -  platform is onbemand en zal 
bestuurd worden vanaf het Alpha-plat
form. Forties is sinds 1975 in produktie. In 
januari beliep de produktie van Forties 
gemiddeld 339.270 vaten per dag, aldus BP.

(ED-5-3-’87)

Will the Barents Sea be new arena 
for oil activities?
In the future, prospecting for oil and gas 
will be increasingly concentrated around 
the Barents Sea, states the Norwegian 
Minister of Petroleum and Energy, Arne 
0ien. He made the statement in connec
tion with government plans to submit a 
white paper in 1988 opening access for 
new prospecting in the north. But first, a 
thorough consequence analysis must be 
carried out.
In the meantime new so-called strategic 
blocks may be allocated, in addition to the 
three blocks which are to be distributed in 
the first half of this year.
Among the companies with high hopes 
centred around the northern areas is A/S 
Norske Shell. Shell has recently invested 
more than 14 million USD in shooting 
seismics, including a 2 million USD contract 
with the CGG company. Shell stated that 
the possibility of'supertraps’ in the Barents 
Sea, i.e. faults which can yield finds of the 
magnitude of the Statfjord and Troll fields, 
cannot be ruled out.

(norinform)

New method of testing for oil to be 
evaluated
Sub-sea oil exploration, particularly in the 
North Sea, may be radically affected if a 
new research, development and feasibility 
study agreed between Tenneco Oil of 
Houston, Texas, and Bartington Instru
ments Ltd, of Oxford, England, proves 
successful.
The joint agreement signed by the two 
companies will cover the research and de
velopment of direct reading magnetic sus
ceptibility measurements to be used in 
offshore hydrocarbon exploration. 
Instrumentation to be used for the 
offshore studies will include the Bartington 
MS2 susceptibility meter, and the first spe
cial designed seabed sondes capable of

operating to 400 metres, and specially de
signed cabling and winch gear.
The sea trials funded by Tenneco Oil will 
take place in the North Sea during the 
summer of 1987.
Geoff Bartington, technical director of 
Bartington Instruments Ltd, expects the 
value of such testing to  be of particular 
interest in the Gulf of Mexico and the Far 
East, where sub-sea strata has a cleaner 
magnetic environment than in the North 
Sea.
'While seismic surveying and aerial magne- 
tometry are already much in use in identify
ing oil traps, it is the high sensitivity and 
reliability of our magnetic susceptibility 
measuring instruments which makes them 
appropriate for evaluation in offshore sur
veying. A t the moment four out of every 
seven test drillings prove to  be dry. Any
thing which improves this ratio has to be 
good news, particularly if it feeds through 
into a lowering of the $ 9 per barrel aver
age production cost of oil , he said.

(LPS)

Arco Norway with plan for rapid 
Barents Sea development
The Arco Norway oil company believes it 
will pay to produce oil from floating pro
duction units in the Barents Sea. According 
to the Managing Director of the company, 
Trygve Tamburstuen, the Barents Sea 
could be producing oil as early as the mid- 
1990s. Arco has submitted a development 
concept to the Ministry of Petroleum and 
Energy as part of its application for blocks 
in the Barents Sea.
The Arco concept is based on the use of oil- 
producing ships combined with seabed in
stallations. The oil would then be sent via 
underwater pipes up to the production 
ship. It would be stored on board the ships, 
and transported by tankers to  an oil termi
nal on land. Such ships could allegedly pro
duce up to 70 000 barrels of oil a day. The 
Arco concept involves using three ships, or 
six at a maximum. The three-ship alterna
tive would require investments of around 
430 million USD, including subsea installa
tions but excluding terminals on land. 
According to Arco the plan could be put 
into operation in all the relevant areas of 
the Barents Sea. It would take about 6 years 
from find to  production. Norwegian indus
try  could provide virtually all the equip
ment needed for a project of this kind, and 
we believe that Norwegian firms would be 
quite capable of competing for assignments 
for this type of equipment.

(norinform)

Diversen

De Amsterdamse haven
De Amsterdamse haven heeft een goed 
jaar achter de rug met een overslaggroei 
van 6,6 procent naar het recordniveau van 
29,4 miljoen ton. Ir. J. den Toom, directeur 
van het Gemeentelijk Havenbedrijf van 
Amsterdam, zegt er goede hoop op te 
hebben dat de grens van dertig miljoen ton 
dit jaar overschreden zal worden. Hij re
kent erop dat de voornaamste stijger in 
'86, olie (produkten) met een toename van
2,5 to t 13,3 mln ton, dit jaar opnieuw hoger 
zal uitkomen. Een tegenvaller voor Am
sterdam is de ontwikkeling van de contai- 
neroverslag, die twaalf procent afnam tot
700.000 ton.

DS. 13-2-’87

Meer nieuwbouw 
voor de Binnenvaart
Voor scheepsbouwers zit er weer brood in 
de binnenvaart. In het derde kwartaal van 
1986 werden volgens gegevens van het 
CBS bijna evenveel opdrachten vergeven 
als in het hele jaar 1985: 29.100 ton nieuw 
te bouwen laadvermogen tegen 31.700 
ton in '85. Tot en met september was er 
vorig jaar al 74.800 ton nieuwbouw in 
opdracht gegeven.
Aan sleep- en duwboten moesten er to t en 
met september nieuwe worden gebouwd 
met in totaal 22.000 kW vermogen, tegen 
17.200 kW in 1985. De visserij gaf in de 
eerste drie kwartalen opdrachten uit to t 
13.800 kW (1985: 17.200 kW).

Schuttevaer l4-2-’87

Herstel in jachtbouw
In de eerste tien maanden van het vorige 
jaar werd bij Nederlandse werven voor 
139 miljoen gulden aan jachten besteld. Een 
jaar eerder werd in dezelfde periode voor 
122 miljoen verkocht. De sector blijkt zich 
te herstellen van de grote tegenslagen die 
in voorgaande jaren zijn geboekt. De 
markt voor pleziervaartuigen wordt be
ter. De export trekt flink aan.
Eind jaren zeventig lag de omzet van de 
jachtenbouwers overigens op driehon
derd miljoen gulden.

ED. 16-2- 87

Orderontvangst
wereldscheepsbouw weer kleiner
Er worden over de hele wereld steeds 
minder orders voor schepen geplaatst. 
Eind vorig jaar bevatte de orderportefeuil
le van de scheepswerven orders voor sche
pen van in totaal 21,4 miljoen ton, twee 
miljoen ton minder dan op I oktober 1986 
en 4,5 miljoen ton minder dan eind 1985, zo 
blijkt uit Lloyd's Scheepsregister.
Op het ogenblik wordt er gebouwd aan
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1.292 schepen van bij elkaar 11,1 miljoen 
ton. Verder zijn er 876 schepen waarvan de 
kiel nog niet is gelegd. Ongeveer 9 1 pro
cent van de bestelde schepen moet in de 
periode to t eind volgend jaar van stapel 
lopen. Japanse werven hadden nog steeds 
de grootste orderportefeuille met 6,6 mil
joen ton.

ED. !9-2-’87

HISW A sluit contract 
voor automatisering
HISWA, Nederlandse Vereniging van On
dernemingen in de bedrijfstak Waterre- 
creatie heeft onlangs een belangrijke over
eenkomst gesloten ten behoeve van de 
verdergaande professionalisering van de 
waterrecreatiebranche door met Info 
Computer Centrum te Den Haag voor vijf 
jaar een samenwerkingsverband aan te 
gaan welke ondermeer voorziet in de ont
wikkeling en levering van het HISWA soft
warepakket.
Het HISWA Softwarepakket, modulair 
opgebouwd, is geschikt voor grote en klei
ne ondernemingen en is bruikbaar in nage
noeg alle deelsegmenten van de bedrijfstak 
waterrecreatie. Jachthavenbedrijf, jacht
bouwer, verhuurbedrijf, onderhouds- en 
reparatiewerf, makelaar en winkel kunnen 
vanaf heden gebruik maken van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van informa
tietechnologie.
De samenwerkingsovereenkomst tussen 
HISWA en Info Computer Centrum is een 
logisch vervolg op de in 1986 door HISWA 
gehouden regionale workshops automati
sering, de tweede fase in het totale HISWA 
Automatiseringsproject. Deze branche- 
specifieke voorlichting voor waterrecrea- 
tieondernemers is mogelijk gemaakt dank
zij subsidie van het Ministerie van Economi
sche Zaken in het kader van de subsidiere
geling bedrijfsvoorlichting informatietech
nologie en had to t doel 'kennis te verhogen 
omtrent de specifieke toepassingsmoge
lijkheden en het gebruik van moderne op 
informatietechnologie gebaseerde tech
nieken en systemen, alsmede kennis om
trent de voorbereiding to t invoering hier
van in het waterrecreatiebedrijf.
Teneinde een vervolg te geven op de voor
lichtingsbijeenkomsten heeft HISWA be
sloten to t de ontwikkeling van een uniform 
softwarepakket, bruikbaar voor de gehele 
bedrijfstak met mogelijkheden to t invul
ling van de volgende fase in het automatise
ringsproject, welke zal bestaan uit samen
werking met voor de branche van belang 
zijnde toeleveranciers in verband met de 
gewenste snelle informatielijnen.

HSgglunds-Denison Groep
Aan het eind van 1986 hebben AB Hagg- 
lund & Söner, Örnsköldsvik, Zweden en 
Abex Corporation, Boston, U.S.A., de 
overeenkomst getekend voor de overna
me van de Denison groep door Hagglunds. 
De nieuwe Hagglunds Denison groep is

gevormd als resultaat van een fusie van de 
hydraulische aktiviteiten van Hagglunds en 
Denison.
Häggiunds Denison, 's werelds derde 
groep in de hydraulische industrie, is een 
bedrijf met aanzienlijke mogelijkheden. 
Het heeft 2000 medewerkers, produktie- 
faciliteiten in 5 landen (U.S.A., West- 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zweden) 
en sales en service organisaties in meer dan 
30 landen.
Het programma van hydraulische Produk
ten, dat Hagglunds Denison produceert en 
op de markt brengt, omvat pompen, klep
pen, motoren, elektronica en accessoires. 
Deze worden aan de industrie geleverd als 
componenten, Subsystems en complete 
aandrijvingen in samenwerking met haar 
dealers.
Hagglunds Denison maakt deel uit van de 
ASEA groep, technologisch een van de 
meest toonaangevende bedrijven ter we
reld, met ca. 70.000 personeelsleden en 
vestigingen in meer dan 100 landen. 
Verdere informatie kan verkregen wor
den bij: Hagglunds Denison B.V., Kamer- 
lingh Onnesweg 22, 3316 GL DOR
DRECHT, Tel: 078-17 99 00.

Cursus Ontwerp en Constructie 
in Kunststoffen en Rubbers
De Stichting Opleiding Rubber en Kunst
stoffen organiseert in het voorjaar van 
1987 wederom de cursus 'Ontwerp en 
Constructie in Kunststoffen en Rubbers’. 
Deze dagcursus op HTS-niveau is bestemd 
voor constructeurs en ontwerpers, die in 
samenspel met grondstoffenleveranciers, 
vervaardiger en gebruiker een optimaal 
ontwerp to t stand moeten brengen. 
Daarnaast kan deze cursus van veel nut zijn 
voor diegenen, die in hun werk (mede) 
belast zijn met research, ontwikkeling, 
technische realisering en keuring van 
kunststofprodukten en apparaten.
Deze I I daagse cursus is geheel herzien en 
bijgewerkt met de nieuwste ontwikke
lingen.
Inlichtingen bij: Stichting Opleiding Rub
ber en Kunststoffen, Balistraat 97/Postbus 
85806, 2508 CM DEN HAAG -  Tel. 070 - 
503 903.

Nieuw museum in Stockholm 
voor de ’Wasa’
In januari 1987 werd begonnen met de 
bouw van een nieuw permanent museum 
voor het 17de eeuwse oorlogsschip Wasa. 
Het museum komt te liggen op het eiland 
Djurgirden vlak bij het centrum van Stock
holm. D it is onlangs medegedeeld door de 
Zweedse minister van Cultuur. Het schip, 
dat sinds de berging van de bodem van de 
Stockholmse haven in 1961 ondergebracht 
is geweest in een grote provisorische alu
minium loods en dat gerekend kan worden 
to t de populairste toeristische attracties 
van de Zweedse hoofdstad, zal dus einde
lijk een definitieve plaats krijgen in dit

nieuwe grote museum dat in 1990 voltooid 
zal zijn. Het oorlogsschip Wasa -  dat naar 
wordt aangenomen 's wereld's oudste geï
dentificeerde, geborgen en gerestaureer
de oorlogsschip is -  werd tewatergelaten 
in Stockholm in het jaar 1628 en kapseisde 
en zonk in de haven van Stockholm aan het 
begin van haar eerste reis. Het wrak werd 
in 1956 ontdekt door Anders Franzén en 
vijfjaar later naar boven gebracht. Het is nu 
een van Scandinavië's populairste musea, 
dat jaarlijks wordt bezocht door meer dan 
een half miljoen mensen. Het gebouw 
komt te liggen op de plaats van de vroegere 
marinewerf Galarvarvet, niet ver van de 
plaats van het huidige provisorische 
museum.

(S.I.P.).

Scheepvaart nog steeds hoofdbron 
van bestaan in Noorwegen
Een bruto-omzet van 43 miljard NOK 
maakte dat de scheepvaart ook in 1986 als 
één van de belangrijkste bronnen van be
staan van Noorwegen beschouwd wordt. 
De scheepvaart gaf werk aan 2 1.700 perso
nen, gedeeltelijk op schepen geregistreerd 
in Noorwegen en gedeeltelijk op schepen 
geregistreerd in het buitenland, aldus de 
Vereniging van Noorse Reders. In totaal 
groeide het transportvolume van 1985 to t 
1986 met 5,5% gemeten in ton per mijl. 
Statistische gegevens tonen aan dat de 
Noorse vloot in de grote vaart in 1986 is 
ingekrompen met I 17 eenheden to t 550 
eenheden. Noorse reders zijn echter eige
naars of gedeeltelijk eigenaars van 417 
schepen. Dat betekent een groei van 68. 
Hierbij komen 350 - 400 schepen die te 
allen tijde onder Noors tijdcharter of on
der Noors beheer varen. In de categorie 
booreilanden en supplyvaartuigen in de 
offshore sector zijn 26 onder Noorse vlag 
en 27 onder buitenlandse vlag.
De registrering in het buitenland van 
Noorse vaartuigen betrof in 1986 3,2 mil
joen dwt, ter waarde van ca. 4,2 miljard 
NOK. Tegelijkertijd werd 4,5 miljoen dwt 
aan het buitenland verkocht. Van de in het 
buitenland geregistreerde schepen maak
ten bulk-carriers het grootste aandeel uit 
en van de verkochte schepen waren dat de 
tankers.
De scheepvaart en de daarmee samenhan
gende industrie en de produktie van goe
deren en diensten voor de scheepvaart 
geven te zamen 36.000 arbeidsplaatsen. 
De binnenlandse scheepvaart verschaft
9.000 arbeidsplaatsen. In het havenwezen, 
in het onderwijs, in organisaties etc. wer
ken 7.500 mensen. In totaal verschaft de 
maritieme sector 70.000 manjaren werk.

(Norinform)
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gassen 
lastechniek

NIJVERHEIDSWEG 11 
9601 LX HOOGEZAND 
POSTBUS 153 
9600 AD HOOGEZAND 
TELEFOON (05980) 9 88 44 
TELEX 53782

HOLLAND R0ERPR0PELLER
voor optimale manoeuvreerbaarheid

Wordt succesvol 
toegepast voor o.a 

veerponten 
passagierschepen 

binnenschepen 
kraanschepen 

drijvende bokken 
sleep- en duwboten 

reinigingsvaartuigen Ê 
patrouillevaartuigen M

Standaard leverbaar tot 1600 pk.
Speciale uitvoeringen en grotere 
vermogens, aangepast aan uw wensen 
en bedrijfsomstandigheden, kunnen 
geleverd worden.

Vraag prijs en uitvoerige dokumentatie bij

Johan Dane bv
machinefabriek en handelsondememing

Postbus 3044, 2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel, 
tel 01808 • 2844, telex 24157 JDANE, 
telefax 01808-2808

Stork Services
Your partner for marine equipment and maintenance 

24 hours a day service
Head Office,
P.O. Box 2013, 7550 CA Hengelo Rotterdam
Tel. (074) 45 43 21, Telex 72282 STSH NL Tel. (01806) 11377/1844-
Telefax (074) 42 66 65 Telex 28078 STSR Nl

dockside arms
saving docking time, 
cost-cutting equipment for 
cleaning and painting ship 
hulls

diesel engine spares
original spares for several 
makes of main and 
auxiliary diesel engines.

reconditioning
high quality reconditioning 
of all engine parts .. .Piston 
heads-exhaust valves-cy- 
linder covers and bearings.

Aquamarin® olty 
water separators
no filtercartridges, 
fully automatic, 
approved conform 
IMO resolution 
A 393

steering gear
Stork-Jaffa steering gear 
meets all specifications 
and requirements

Fast® sewage 
treatment systems
capacity 5-580 persons 
USCG-certified

A 3



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

Programma van lezingen en 
evenementen in het seizoen 
1986/1987

Dagbijeenkomst
„PLEZIERVAART”
di. 7 april 1987 Aula T.U. Delft 
(Zie inlegval in S & W  no. 5 d.d. 6 mrt.)

Koel- en Vriessystemen aan boord 
van Containerschepen
door Ing. W. P. Sinnema 
di. 7 apr. 1987 Groningen

’Staalkabels’
Lezing met film door P. Dijksma van Verto
B.V. Ridderkerk
wo. 15 apr. 1987 Amsterdam

Personalia

Ing. H. H. van Stralen
Tijdens een receptie aan boord van het m.s. 
'Pieter Caland’ op 26 februari nam de heer 
Ing. H. H. van Stralen afscheid als Adjunct- 
directeur van het Scheepsreparatiebedrijf 
K. A. van Brink B.V. te Rotterdam. Vele 
vrienden en relaties kwamen hem hun 
beste wensen aanbieden.

De ontwikkeling van Offshore plat
forms voor het Trollveld**
door Ir. B.J. G. van der Pot van de Holland-
sche Beton Groep
do. 7 apr. 1987 Rotterdam

Koeltechniek aan boord van schepen
door A. W. C. Alders, Publicist Koeltech
niek en Scheepvaart 
do. 16 apr. 1987 Vlissingen

Algemene Ledenvergadering
wo. 29 apr. 1987 Rotterdam

N.B.:
Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.

D. van Couwelaar
Per I maart 1987 legde de heer D. van 
Couwelaar zijn functie van Lloyd’s Sur- 
veyor in charge of Amsterdam neer. De 
heer L. Schat volgt hem op in deze functie.

Ing. H. Veenstra
Met ingang van I maart 1987 ging de heer 
Ing. H. Veensta, adjunct-inspecteur bij de 
Scheepvaart Inspectie van het ll-de district 
te Rotterdam met functioneel leeftijds

* Lezingen in samenwerking met de
Netherlands Branch van het Institute of
Marine Engineers.
** Lezingen in samenwerking met de afd.
Maritieme Techniek van het Klvl en
het Scheepsbouwkundige Gezelschap
’William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant ’Boschhuis', 
Hereweg 95 te Groningen, aanvang
20.00 uur.

2. De lezingen te Amsterdam worden ge
houden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 19.00 uur. Vooraf gezamenlijk 
aperitief en broodmaaltijd om 17.30 
uur.

3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Kriterionzaal van het 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 
45, aanvang 20.00 uur. Vooraf geza
menlijk aperitief en broodmaaltijd, aan
vang 18.00 uur.

4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Scheldekwartier Van 
Dishoeckstraat. Vlissingen, aanvang 
19.30 uur.

ontslag. Hij wordt opgevolgd in zijn functie 
door Ing. H . R. J. Akerboom.

Ir. C. van Dam
Tijdens een receptie op 6 maart nam de 
heer Ir. C. van Dam afscheid van vele re
laties en vrienden. Wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd droeg 
hij zijn functie als Hoofd van de afdeling 
Scheepsbouw bij de Scheepvaart Inspectie 
over aan de heer Ing. A. C. W. Elfering.

Clubavond
De Clubcommissie nodigt u uit voor een 
speciale clubavond met 'Paasevene- 
m ent’ op dinsdag 14 april a.s. in het Biljart- 
centrum ’Groot Weena’, Kipstraat 26 te 
Rotterdam; aanvang 19.30 uur. S.v.p. aan
melden bij de Clubcommissie of Alg. secre
tariaat, tel. 010 - 476 23 33.

VERENICINGSNIEUWS

Specialist in toelevering voor de scheepsbouw
De totale technische installatie van 
een schip in aanbouw of in 
reparatie, van ontwerp tot 
uitvoering, is werk voor Wolfard & 
Wessels.
Dit betreft niet alleen de installatie 
van de machinekamer, maar ook 
hydrauliek en pneumatiek voor 
luiken, lieren en afsluiters, pijp- 
systemen voor laad- en los
leidingen, ladingsverwarming of 
brandstofbehandeling.

Wolfard & Wessels
Sterk in gespecialiseerd werk

W V 7wr\n
LAJ \JVJ

Wolfard & Wessels bv
duinkerkenstraat 40, 9723 bt groningen 
tel. 050-184420, telex 53650
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