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LOWLAND
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Lowland International is een projectbureau en
specialist in personeels- en crewmanagement
voor o.a. scheepvaart en off-shore.

Personeel

Opdrachtgevers

Lowland International heeft
voor korte en lange periodes
plaatsingsmogelijkheden voor:

Wanneer u denkt aan flexibele
arbeidsrelaties of tijdelijke
alternatieven zoals:

Stuurlieden
S1, S2, S3, S K + A

Machinisten/S WTK’s
C, B, A, MM
Maritiem officieren

Stuur uw CV naar:
Lowland International NV
postbus 3036
2130 KA Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de heer L.J. Kools,
manager scheepvaart, telefoon:

020 6533838.

Projectmedewerkers
voor integrale projecten
of bepaalde onderdelen
van projecten

dan bent u bij
Lowland International
aan het juiste adres.

Meer informatie vindt u in onze
brochure, die wij u graag toesturen.
U kunt ook een afspraak maken
met de heer A. Fickel of met de
heer M.F.L. Vanderstappen om te
praten over de mogelijkheden en
financiële voordelen van personeel
op projectbasis.
Ons telefoonnummer is:

020 6533838.

Lowland International
Amsterdam Schiphol Office
Kruisweg 631-635 te Hoofddorp
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Van havenbaronnen naar havenverkopers.
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Maand Maritiem.
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De Nederlandse zeehavens
Werden tot nu vooral de technische en regelgevende scheepvaartas-

'S c h ip e n W e r f d e Z e e ' is het orgaan v an de Stichting

pecten, met afgeleiden, in dit blad belicht, in dit nummer wordt begon

‘Schip en W erf d e Zee' waarin participeren: de Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied N V T 5, de

nen met ook de havens te behanaelen. Zelfs zal in het vervolg ook geke

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het

ken worden naar de logistieke aspecten, die met zeetransport te maken

M aritiem Research Instituut M A R IN , de N ederlandse Vereni

hebben.

ging van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging N e d er
landse Scheepsbouwindustrie VN SI, het Koninklijk N e d er

17

lands M eteorologisch Instituut, de A/deling M aritiem e

Verbouwing snijkopzuiger Castor
In Amsterdam heeft de snijkopzuiger Castor de afgelopen maanden een

Techniek van het KJvl en de Vereniging van Kapiteins en

ingrijpende verbouwing ondergaan: het cuttervermogen werd verdub

Officieren ter Koopvaardij VKO.

beld, waardoor het schip nu tot de krachtigste snijkopzuigers ter wereld
V e rsch i|n t 11 m a a l p e r jaar.

behoort.

R e d actie: Ir. A.F.C. Cariebur, H .R.M . Dill, H. Ellens,
W . de jong, J. de Jongh, Dr. Ir. K.j. Saurwalt,

20

Dertig iaar containers
Het is dit jaar precies dertig jaar geleden, dat het eerste containerschip

R.W .P. Seignette M .S c., |.M. Veltm an, Hoofdredacteur

de Rotterdamse haven binnenvoer.
Red actie-assistente: MevT. S. van Driel-Naudé.

23

Loodsboot m.s."Voyager”, deel II, Bewegingsgedrag

R e d actie A d viesraa d : Dr. Ir. j.J. Blok,

Het in december 1993 opgeleverde schip is in samenwerking met de

T.B. Bouw m an, Ing. C. D am , Ir. L A S . Hagem an,

werkgroep Maritieme Techniek van de TU-Delft aan uitgebreide proe

Ir. R.K. Hansen, M . de Jong, Ir, G .H .C . Lagers,

ven onderworpen. In dit deel van het artikel zullen de uitkomsten van
het onderzoek naar het bewegingsgedrag worden gepresenteerd.

J.N.F. Lameijer, M r. K. Polderm an, E. Sarton,
Ir. £. Vossnack, J.K. van der W iele, K.V.M, W auters.

28

Redactle-adres: M athenesseriaan 185,
3014 HA Rotterdam , telefoon 010 -4361042,

Snelle schepen naar Rotterdam?
Dit artikel behandelt de vraag of er snellere schepen naar Rotterdam

fax 010 - 4364980.

komen en zo ja, welke terminal faciliteiten daarvoor nodig zijn.

U itg e ve r: W Y T U itgeefgroep, Pieter de H o o ch w eg 111,
3024 8G Rotterdam , Postbus 6438, 3002 AK Rotterdam,

33
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Van der Giessen-de Noord heeft op 7 juni de ro-ro veerboot Stena

----------

(utlandica, bouwnummer 967, opgeleverd aan de Zweedse Stena Line.
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Sulzer RTA96C (part 2]
High-powered engines for the next containership generation.

A d v e rle n tie - e x p lo lta tie : Buro jet B.V., Postbus 1890,
2280 D W Rijswijk, telefoon 070 - 3990000,
fax 070- 3902488.
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Tweede Maasvlakte noodzaak voor Rotterdam
Grotere containerschepen dwingen tot forse uitbreiding

Alle advertentie-contracten w orden afgesloten conform de
Regelen voor het Advertentiewezen ged eponeerd bij de
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Bfrs 2780, losse exem plaren / 10,-.
Bij correspondentie betreffende abonnem en ten het
8-cijferige registratienum m er (zie wikkel) verm elden.
A b onnem enten kunnen op ieder gew enst m om ent ingaan
en w orden autom atisch jaarlijks verlengd, tenzij voor
1 novem ber van enig jaar bericht van opzegging is o n t
vangen.

G rafisch e p ro d u k tle : Drukkerij W y t & Zo nen b.v

H o ew el de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorg
vuldig is uitgezocht en w aar mogelijk is gecontroleerd, slui
ten uitgever, redactie en auteurs uitdrukkelijk iedere aan
sprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvo lle
d igheid van de verstrekte gegevens.

R e p ro re ch t: O vernam e van artikelen is toegestaan m et
bronverm elding en na overleg m et d e u itg eve r V oor het
kopiëren van artikelen uit dit blad is reprorecht verschuldigd
aan de uitgever. V oor nadere inlichtingen w end e m en zich
tot de Stichting R e p rorecht Prof, E.M . Meijeriaan 3, 11 83
A V Amstelveen.

Illustraties: De W Ü d e Productions BV 070 - 352 35 93

BIJ de

voorplaat: Bulk-handling op de M aasvlakte Foto: Flying Focus

Van havenbaronnen naar
havenverkopers
hebben macht te kunnen blijven uit

nieuwe klanten voor hun havens aan

oefenen. Denk maar eens aan HES

trekken. Tot in de jaren zestig kwamen

Beheer dat uiteindelijk struikelde over

die in Rotterdam meestal uit eigen

de graanpolitiek van de EU. De Neder
landse lijnvaartreders begonnen met

beweging. Shell en Esso vestigden
waarschijnlijk hun raffinaderijen in

het afstoten van hun stuwadoorsbedrij-

Rotterdam, om dat zij dat gewoon de

ven, buitenlandse reders laten thans

beste plek vonden. Dat trok weer ande

hun

re bedrijven aan in de olie- en chemica-

Nederlandse

cargadoors vallen
beginnen.

liënsector. De haven hoefde daar niets

Andere belangrijke Rotterdamse bedrij

voor te doen, behoudens het aanbie

ven als Pakhoed en Van Ommeren wor

den van een geschikte lokatie. Er was

den steeds internationalen De grote

zelfs een tijd, nog niet eens zo lang

Duitse verladers van ertsen en kolen

geleden, dat Rotterdam dacht het juist

hadden er reeds lang voor gezorgd dat

moeilijk te moeten maken voor nieuwe

door eigen

kantoren

te

zij de havenbaronnen eventueel kon

bedrijven zodat het zelf kan selecteren

den

w ie wel en w ie niet in aanmerking kan

missen door zelf belangen

te

nemen in overslag- en Rijnvaartbedrij-

komen.

ven. Het betekent dat er steeds minder

vervangen door havenregenten die, sa

De

havenbaronnen

waren

Nederlandse bedrijven zijn die zich
sterk zullen maken voor de Rotterdam

men met de Haagse regenten, bijvoor

se haven en ook voldoende sterk zijn

gevaarlijk was voor Amsterdam en Rot

om dat effectief te doen. Nedlloyd zal

terdam en maar naar de nieuw aan te

beeld decreteerden dat vloeibaar gas te

de haven verlaten, indien dat een

leggen Eemshaven bij Delfzijl moest

zwaarwegende wens van de partners in

gaan. De markt koos uiteindelijk voor

de Global Alliance zou zijn. Indien Pak

Vlissingen

Tot in de jaren zestig maakten de 'ha

tank een keuze zou moeten maken tus

Amsterdam wilde in de jaren zestig nog

venbaronnen' de dienst uit in onze ha

sen vijf mln ton extra omzet in Rotter

vens. In Amsterdam waren dat de
directeuren van KN SM en SM N die er

dam of tien mln ton in Antwerpen, zal

chemische
industrieën
aantrekken
maar liet die naar Antwerpen gaan om 

de

het wel winnen.

dat de havenregenten het hoofd moes

wel voor zorgden dat er zo min moge

Rotterdamse stuwadoors hebben de

ten buigen voor de steeds machtiger

lijk concurrerende lijnen kwamen in wat

afgelopen jaren pakketten stukgoed en

milieugroepen.

vroeger vooral e*n stukgoedhaven was.
Alleen een cargadoor als VCK kreeg

neo-bulk afgestoten,

laatste

haven

omdat daar geld op

enige speelruimte op de Scandinavi

moest worden toe

sche markt omdat KNSM

gelegd.

en SM N

daarvoor weinig belangstelling had
den. In Rotterdam waren er gerenom 

Container-

stuwadoors als ECT
en de gezamenlijke

meerde scheepvaartfamilies die niet al

Nederlandse binnen

leen rederijen als de Rotterdamse Lloyd,

vaart behoren tot de

HALG Van Ommeren en Van Nievelt

weinige partijen die

Goudriaan

beheersten,

maar

ook

invloedrijk waren in de haven door hun
stuwadoors-, expeditie- en cargadoorsbedrijven. Dank zij het massagoed kwa
men er in Rotterdam evenwel gelijdelijk
ook andere havenbaronnen de grote

Rotterdam nog actief
zullen promoten.

Havenbedrijven
moeten klanten
aantrokken

stuwadoors van steenkolen, ertsen en

Daarom groeien de

graan, de eigenaren van olie-terminals
en enkele cargadoors, groot geworden

gemeentelijke
havenbedrijven

door de bulkvaart, die nieuwe lijnvaart-

Nederland

in

steeds

rederijen naar Rotterdam brachten. Van

meer

het Rijks en de gemeenten werd alleen

overheidsorganisatie

verlangd dat zij tijdig de benodigde
havens aanlegden.

voor de bijbehoren

Dat beeld is geheel veranderd. De ha

de
infrastructuur
zorgt naar marktge

venbaronnen zijn er niet meer, hoewel
sommige havenbedrijven lang gedacht

uit

van

een

die land verhuurt en

richte
gen.

ondernemin
Zij
moeten

en

de

Vlaamse

havens.

De teruglopende werkgelegenheid was
ongetwijfeld de belangrijkste reden
voor de havenschappen de markt zelf
actief te betreden. Temeuzen was een

geland is er dank zij Thatcher
in enkele jaren reeds veel

van de eerste havens die zich dat reali
seerde. Het Havenschap deed er alles

want veel overscheeplading

aan het Finse staalverwerkingsbedriff
Outokumpu in 1992 op het nieuwe

Rotterdammers kwijtgeraakt.
Southampton is nu zelfs een

havengebied, de Axelse Vlakte, geves

overscheephaven voor con

tigd te krijgen. Eerder kwamen reeds

tainers naar Scandinavië aan

Zuid Chemie naar Sas van Gent en
Engelhard Corp. naar Terneuzen. Vlis-

het worden.

singen bouwde weliswaar een geheel
nieuwe haven, Oost-Vlissingen, maar

In
Nederland
was
het
Staatsvissershavenbedrijf

dacht dat de door Rotterdam afgewe

zo'n slecht functionerende

zen klanten automatisch naar Vlissingen zouden komen. Dat was een misre

staatshaven, wat pas veran
derde na de privatisering

kening, maar nu gaat men in de aan te

omstreeks 1991. Nu zijn er

leggen Scaldiahaven samen met Rotter

veerdiensten vanaf l|muiden,
is er een marina voor jachten

dam trachten nieuwe klanten voor die
haven aan te trekken. Ook Rotterdam
weet nu dat men alle registers moet
opentrekken om nieuwe klanten als de
chemische bedrijven Eastman, Arco en

m

veranderd. In Rotterdam we
ten ze dat maar al te goed,
van en naar Engeland zijn de

ttOET IK

M

H .jN

J W

ïU S E

VR K 6.

en hoopt men spoedig aan
een derde haven voor zee
schepen te kunnen begin
nen, Ook Temeuzen en Vlis-

ICI voor de haven te strikken. Onlangs
heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf!

singen hebben in principe

Rotterdam zelfs een nieuwe directeur
aangesteld met acquisitie als een

over uittreding van het Rijk

belangrijke verantwoordelijkheid. De al

gefuseerd zullen worden. De staat is in

via de Amsterdamse beurs aandelen
kan verkrijgen in het havenbedrijf.

wat oudere plannen te komen tot spe

deze havens evenwel niet zo remmend

Een beursnotering houdt wel het risico

cifieke havengebieden voor de koel-

opgetreden als in Ijmuiden, omdat de

in dat er plotseling een vijandig bod op

vaart en de korte vaart met containers
getuigden reeds van meer marktgericht

provincie Zeeland en de desbetreffende
gemeentes als directe belanghebben

de aandelen wordt gemaakt. In de

denken. Daarbij probeert men boven
dien niet langer met dwangmiddelen

den mede zeggenschap hadden.

Nederland genoeg constructies be
schikbaar om dat te voorkomen.

de havenactiviteiten te herstructureren,

Kunnen we een haven ook verkopen?

Bovendien kan de gemeende Rotter

zoals bij het nog begin 1995 bestaande
plan de kwakkelende stuwadoorsbedrij-

Nog nauwelijks begonnen is de discus
sie of een gemeentelijke haven zal vol

dam een groot belang in zo'n havenNV behouden om onwelvallige overne

ven M TW en NTB bij Hanno onder te

doen aan de eisen te stellen aan een

brengen, iets waar Hanno niets in zag.

marktgerichte onderneming.

In het

mers buiten de deur te kunnen hou
den. Aan de andere kant, zou het zo'n

overeenstemming

bereikt

uit de havenschappen die vervolgens

praktijk valt dat wel mee want er zijn in

algemeen zijn de gebruikers van onze

ramp zijn indien de Rotterdamse haven

Overal verdwijnen staatshavens

havens tevreden over de gemeentelijke

of een deel ervan in handen komt van

Het havenbedrijf als een marktgerichte

havenbedrijven. Die staan open voor

een buitenlandse groep als Hutchison

onderneming dient ook zijn structuur

hun wensen en verlangens en moedi

International Port Holdings, dat, naast

aan te passen. Gelukkig waren onze gro

gen inspraak aan. Zij doen er alles aan

container terminals in Hongkong en

te havens geen staatsbezit, zoals nog
steeds het geval is in vele buitenlandse

een goede infrastructuur in stand te
houden. Toch kan je je afvragen of de

en Freetown bezit? Misschien kan Hut

havens. In de meeste landen blijkt de

verlangde flexibiliteit van de havens
niet beter gewaarborgd zal zijn, indien

chison er voor zorgen dat Rotterdam

staat een slecht havenbeheerder te zijn,
waarbij vaak de macht in de haven uit

de haven een NV wordt. De gemeen

eindelijk belandde bij de vakbonden van

ten mogen de enige aandeelhouders
blijven, zolang zij als aandeelhouders

Chinese scheepvaart. In plaats van de
Maasvlakte krijgen we dan de Hutchi-

havenwerkers. Italië was daarvan een ty

China, reeds de havens van Felixstowe

de Europese draaischijf wordt voor de

pisch voorbeeldig maar sinds een aantal
jaren wordt er hard en met succes ge

goed werk verrichten. Voor een ven

son-vlakte. Of nog beter de 'Hutchisonplain', want Engels is 'in'. De Scal

nootschap is het gemakkelijker over in

diahaven heet officieel ook Flushing

werkt de havens te privatiseren met

vesteringsprojecten

Port Scaldia.

minder macht voor de behoudende

financiering kan vlotter verlopen, zelfs

Sommigen zullen zeggen dat de Rot

vakbonden. Onlangs werd ook de belas

terdamse haven te duur zal zijn voor

ting over overscheeplading van 1000 li

als een gemeentegarantie vereist is.
Bovendien, waarom zouden grote

re per ton afgeschaft. Dat deed minister

havenbedrijven als ECT geen aandeel

woordig nauwelijks meer een beletsel.

te

beslissen;

de

een overname. Maar geld is tegen

Thorbecke in Nederland reeds zo'n 140

houder van het havenbedrijf mogen

Een Zuidkoreaans bedrijf als Ssangy

jaar terug. De Franse regering werkt aan

worden, indien zij dat wensen? Bij gro

ong, ongetwijfeld maar bij weinig Ne

een havenhervormingswet die de ha
vens meer autonomie moet geven en

te projecten als de Betuwelijn en Maas

derlanders bekend, wil bijvoorbeeld

vlakte II schermt Rotterdam steeds met

20 miljard dollar investeren in industrië

het mogelijk moet maken terminals te

het argument dat de haven een natio

le projecten in Azië gedurende de

privatiseren. Voor de Fransen is dat een

naal belang is. De uitstraling van de

kwestie van 'soevereiniteit', want hun
havens moeten de 25 mln ton lading die

haven, onder andere door indirecte

komende acht jaar. Het Rotterdamse
Havenbedrijf betaalde slechts 45 mln

werkgelegenheid, is immers groot. Dat

gulden voor de aankoop van land ten

nationale belang zal de Nederlander

behoeve van het nieuwe Distripark

nog sterker aanvoelen wanneer hij/zij

Maasvlakte.

zij aan buitenlandse havens zijn kwijtge
raakt, weer zien terug te krijgen. In En

M A A N D

pdrachten

M A R I T I E M

een bitumentanker, de 4059 tdw me
lende Rathrowan (SW Z 1-92, blz. 25).

Antilliaanse opdracht voor Bode
KLPD bestelt nog twee patrouille

wes Hoogezand
Bodewes' Scheepswerven B.V. in
Hoogezand gaat voor een rederij in

vaartuigen
In ons vorige nummer werd bericht

Willemstad op Curaçao twee multi

dat het Korps Landelijke Politiedien

purpose vrachtschepen van 4100 t

sten bij Damen Shipyards in Gorinchem vier snelle patrouillevaartuigen
heeft besteld met een optie op nog
twee schepen. Deze optie is nu in een

bouwen.
De afmetingen

van

de

schepen,

bouwnummers 576 en 577, worden:
Lengte LI,

84,98 m.

Breedte mal
13,60 m.
Holte
7,20 m.
Diepgang o.k.k.
5,69 m.
De containercapaciteit is 260 TEL).
Een SWD motor, type 6SW28, van
2400 kW zorgt voor een snelheid van
13 kn.
De schepen worden door Bureau Veri
tas geklasseerd.
De oplevering moet begin respectieve
lijk midden volgend jaar plaatsvinden.

Ierse

order

voor

vaste opdracht omgezet.
De schepen, van het type Stan Patrol
1800, worden van aluminium ge
bouwd en krijgen als afmetingen:
L o.a. x. B o.a. x H = 18,80 x 5,25 x
2,20 m. De diepgang achter wordt
1,25 m, de strijkhoogte 3,50 m.
Elk vaartuig wordt voortgestuwd door
twee MTU dieselmotoren, type
8V183TE92, die het een snelheid van
40 km/h geven.
Het contract loopt door tot in 1998.

Barttmeijer
Tewaterlatingen

Stroobos
Barkmeijer Stroobos heeft van de Ierse
rederij Dublin Shipping Ltd. opdracht
gekregen voor de bouw van een bitu
mentanker met een draagvermogen

Sweder

de volgende afmetingen:
Lengte o.a.

113,45 m.

Bij Bodewes' Scheepswerven in Hooge
zand is op 15 augustus het vrachtschip
Sweder, bouwnummer 574, te water
gelaten. Het schip, een minibulker van
circa 4300 t, is een zusterschip van de
Swallow, waarvan de gegevens in SWZ

Lengte 1,1.
Breedte mal

108,05 m.
15,80m.

6-96, blz. 4 werden vermeld.
Ook de Sweder zal gaan varen voor

9,50 m.
6,65 m.

Kustvaartbedrijf Moerman in Rotter
dam,

van 66001.
Hel schip, bouwnummer 285, krijgt

Holte
Diepgang

De lading wordt vervoerd in acht
tanks met een totale inhoud van 5400
m3, die in twee blokken van 2 x 2
tanks worden gegroepeerd, met daar
tussen een pompkamer. Elk tankblok

Breehom
Barkmeijer Stroobos heeft op 16 au

Fig. 1. De tewaterlating van de Breehom (foto: Frigro Fotopers, Oudwoude).
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte mal
Holte
Diepgang
Draagvermogen

87,99 m.
83,79 m.
12,50 m.
6,00 m.
4,64 m.

3175 t.
Ondanks de iets kleinere lengte is de
ruiminhoud groter dan die van de AJetis, 4171 m3 tegen 4086 m3, doordat
de laadhoofdcoamings wat hoger zijn
opgetrokken dan op dat schip, echter
niet zo hoog als op de Arklow Spirit,
die een ruiminhoud van 4672 m3
heeft. Het laadruim is van verplaatsba
re graanschotten voorzien. De contai
nercapaciteit van het schip is 114 TEL).
Een MaK dieselmotor van 1000 kW
geeft een dienstsnelheid van 11 kn.
De Breehom wordt door Bureau Veri
tas geklasseerd en zal deze maand in
de vaart komen.
Het achtste schip van de serie zal wor
den gebouwd na de bitumentanker
(zie bij 'opdrachten'), waar nu aan
wordt gewerkt.

hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte mal
Holte
Diepgang
Draagvermogen

89,90 m.
84,99 m.

13,17 m.
7,15 m.
5,96 m.

46191.
Gross tonnage
2745.
Het enkele laadruim, 62,50 m lang en
11,00 m breed, totale inhoud
6763 m3, wordt afgedekt door stalen
ponton luiken, die door een luikenkraan worden behandeld. In het ruim
is plaats voor 117 containers, op de
luiken voor 80, in totaal 197 TEL). Ver
der is het ruim onder andere geschikt
voor het vervoer van rollen staal, houtprodukten en bulkladingen en is in
verband daarmee versterkt voor
'heavy cargo up to 15 t/m2'.
In de Mark-C is een MaK dieselmotor,
type 8M453C, geïnstalleerd van 1800
kW bij 600 tpm, die een Lips verstelba
re schroef aandrijft. Bij een vermogen
van 1495 kW werd een proeftochtsnelheid van 11,5 kn behaald.
Elektrisch vermogen wordt geleverd
door een asgenerator van 270 kVA,

wordt rondom geïsoleerd voor een ladingtemperatuur van 250‘C. Voor ver

gustus het multipurpose vrachtschip
Breehom, bouwnummer 283, te wa
ter gelaten. Het schip wordt gebouwd

Koerier

warming van de lading wordt een

voor Rederij Zodiac te Harlingen en zal

Bij Scheepswerf Peters in Kampen

twee generatorsets van elk 101 kVA en

thermische olie systeem geïnstalleerd
met twee ketels plus een uitlaatgas
senketel.
Als hoofdmotor wordt een Ulstein Ber
gen dieselmotor, type BRM-9, ge
plaatst met een vermogen van 3690

worden bevracht door Scheepvaart

heeft op 16 augustus de tewaterlating

bedrijf Poseidon in Delfzijl. Het is het
zevende schip uit een serie 3200 ton
ners die door de werf zijn gebouwd.

van het vrachtschip Koerier, bouw
nummer 447, plaats gevonden. Het
schip wordt gebouwd voor Scheep
vaartbedrijf Koerier C.V. in Sneek.

en noodgenerator van 62,5 kVA.
De bemanning van acht man is in een
persoons hutten ondergebracht.

kW bij 750 tpm, goed voor een proeftochtsnelheid van 14 kn.
Het schip wordt gebouwd onder klas
se van Bureau Veritas.
De oplevering is gepland voor het
tweede kwartaal van 1997.
Barkmeijer Stroobos bouwde voor de
zelfde opdrachtgever in 1991 ook al

Eerdere schepen waren onder andere
de Arklow Spirit (SW Z 7/8-95, blz. 6)
en de Aletis (SW Z 4-96, blz. 5).
De Breehom is 2 m korter dan de ove
rige schepen uit de serie, omdat de re

Voor verdere gegevens, zie SWZ 1-96,
blz. 4. De oplevering is gepland voor
komend najaar.

derij de mogelijkheid wil openhouden
om ook bepaalde kanalen in Zweden
te bevaren, die een lengttbeperking
opleggen. De afmetingen van de
Breehom zijn zodoende:

pleveringen
Mark-C
Scheepswerf Damen Hoogezand heeft
op 4 juli het multipurpose vrachtschip
Mark-C, bouwnummer 707, opgele
verd aan Carisbrooke Shipping PLC. in
het Verenigd Koninkrijk
Het schip is van het type Combi
Freighter 4200 en heeft de volgende

Het schip is door Lloyd's Register
geklasseerd.

Citta’ della Spezia
Damen Shipyards in Gorinchem heeft
op 19 juli de sleepboot Citta' della
Spezia, bouwnummer 7902, opgele
verd aan Cafiero Navigazione srl. te
Napels.
De boot, van het type ASD 3110,
heeft als afmetingen:
Lengte o.a.
30,82 m.
Lengte 1.1.

25,80 m.

Breedte o.a.
Breedte mal
Holte
Diepgang achter

10,20m.
9,40 m.
4,40 m.
4,60 m.

fig.2. De Citia'deta Spem (foto. Domen
Shipyards).

mm. Hiermee werd tijdens de proef
tocht een vrijvarende snelheid van
13,5 kn bereikt en een paaltrek van
maximaal 57,1 t. Achteruit zijn deze
waarden 12,9 kn en 46,01.
Achter het dekhuis staat een sleeplier,
ervoor een gecombineerde anker/sleeplier; beide fabrikaat Ulstein en
met een trekkracht van 15 t. Aan de
beting is een Mampaey sleephaak,
SWL 65 t, bevestigd. Verder is er een
Effer dekkraan met een hijsvermogen
van 780 kg op 7,0 m.
Voor bluswerkzaamheden zijn twee
Nijhuis pompen van elk 1300 m3/h
Waterverplaatsing

5801.

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
twee Deutz dieselmotoren, type 8M

628, van elk 1650 kW bij 1000 tpm,
en twee Schottel roerpropellers, type
SRP 1212 CP, schroefdiameter 2300

W eer
GS.»oeté
3terme<
:roen
,1 u o

&

geplaatst en twee Ajax de Boer moni
toren van 1200 m 3/h.
Elektrisch vermogen wordt geleverd

door twee generatorsets van elk 112
kVA.
In het voorschip is een Schottel dwarsschroef van 110 kW aangebracht.
De navigatie-apparatuur omvat onder
andere een Furuno CPS en een Sperry
autopilot.
Voor de bemanning van 8 man zijn
zes hutten beschikbaar.
Het schip is door het Italiaanse klassbureau RINA geklasseerd.

Kalana
Scheepswerf Damen Hoogezand heeft
op 24 juli het containerfeederschip
Kalana, bouwnummer 706, overge
dragen aan AA Easton Containers Ltd
te Limassol, Cyprus. Het is een zuster
schip van de Virtsu, waarvan de voor
naamste gegevens in SWZ 2-96, blz. 5
zijn vermeld.

- feasebility studies
- bouwbegeleiding
- tekenw erkzaam heden - ontwerp

scheepsbouwki
Mjwki/fidia
dig bureau

---- ---- .......
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5PI1T YOUR PARTNER IN CONDITION MONITORING
Instrument

SPM Instrument levert meetinstrumenten en systemen voor conditieinformatie van roterende machines.
Deze conditie-informatie voorkom t onverwachte stops, verlengt
standtijden en verschaft de technische dienst een leidraad voor onderhoudsplanningen.
Met Schokpuls- en trillingsmetingen meet u:

* Lager-schade ontwikkeling (tijdige vervanging)
* Ondersmerlng in lagers (tijdig smeren)
* Toename van trillings-nlveaus (mechanische storingen)
* Onbalans (in ventilatoren, dekanters etc.)
* As-uitlijnfouten (leidt tot lagerschade en seal-lekkage)
* Fundatie en installatie kwaliteit
De dataloggers A2011 en de T2001 geven u bovenstaande (onderhouds)informatie. Het nederlandstalige softwareprogramma
CONDMASTER verwerkt automatisch alle meetresultaten en pre
senteert trend-grafieken en alarmlijsten.
Naast conditie-informatie-systemen levert SPM laser-(as)ultlijn
systemen en roestvrijstalen vulplaten voor het U ITLIJN EN van ro
terende machines.

e

04163-73176 of FAXEN 04163-73279

intrinsiek
veilig
verkrngbaar

Raymond Seignette is senior projectleider Haveninnovatie, afdeling Transport en Logistiek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

De Nederlandse zeehavens

Tig. I.
Woalhaven/iemhaven

Haven en Transport
W erden tot nu vooral de technische en regelgevende scheepvaartaspecten, met afgeleiden, in d it blad be
licht, in dit num m er w ordt begonnen met ook de havens te behandelen. Zelfs zal in het vervolg ook gekeken
worden naar de logistieke aspecten, die m et zeetransport te maken hebben.

De scheepvaart is geen op zichzelf

de

staand fenomeen, zoals voorheen de

Dordrecht;

koopvaardij. Deze bestaat immers al

Vlissingen; Amsterdam; IJmuiden; Delf

Samenwerkingsverbanden:

meer dan

zijl en Eemshaven.

Van

dienstverleninq. W ij spreken dan feite

Het zal blijken, dat de havens een grote

Dordrecht, Moerdijk en Vlissingen een

een eeuw

uit logistieke

volgende

havens:
Moerdijk;

Rotterdam;

DE ZEEHAVENS

Terneuzen;
de

besproken

havens

hebben

lijk over het vervoer en de behandeling

variëteit aan activiteiten kennen, van

samenwerkingsverband

van lading van derden, soms uitsluitend

specialiteiten als visontvangst, opslag

dam. Ook Amsterdam en de Noordzee-

over zee, maar in de lijnvaart ook vaak

en distributie, tot behandeling van gro
te goederenstromen en havengebon

kanaal-havens hebben een samenwer

integraal van huis tot huis, met eventu
eel diverse extra diensten.

den, veelal chemische, industrie.

zen en Delfzijl met Eemshaven vormen
havenschappen.

Deze havenspecial zal de situatie en de

Bovendien zal besproken worden w at

ontwikkelingen van de belangrijkste

de plannen en ontwikkelingen zijn van

Nederlandse zeehavens behandelen. In

de betreffende havens.

met

kingsverband. Vlissingen met Terneu

De

overslag

van

de

afzonderlijke

volgende edities kunnen, naast verdere
verdieping in de ontwikkelingen op di

Per jaar

ton x 1000

verse aspecten van nederlandse havens,
ook buitenlandse zeehavens en even

Rotterdam

tuele interessante logistieke systemen,

Amsterdamse havenregio

50000

die een maritieme betrekking hebben,

Vlissingen

10000

worden behandeld.

Terneuzen

9600

De hier beschreven zeehavens betreffen

Ijmuiden

4300

commerciële havens, die open staan

Dordrecht

3300

voor diensten aan derden en die in vele

Delfzijf/Eemshaven

2800

gevallen ook havengebonden industrië
le activiteiten kennen. Het gaat hier om

Tabel /. Overslag statistiek Nederlandse zeehavens

Rotter

292000

havens, met statistiek van de negentigerjaren, laten in tabel 1 de volgende
cijfers zien:

29.300 zeeschepen binnen, er waren

10.500 ha, de verhuurde kadelengte 46

circa 87.000 scheepsbewegingen en

km, terwijl de lengte van het havenge

1 10.000 binnenschepen liepen de

bied zelf 40 km bedraagt. Er is 870 m3
silo-ruimte, 31,7 mln m3 tankopslag en

haven aan.

wanneer Groot Rotterdam wordt be

SmJATlE
Door industrie, logistiek en dienstverle

schouwd, kent het gebied circa 4,7 mln

Rotterdam

ning is de directe bruto toegevoegde

m2 loodsen, waaronder chemicaliën-

De toegang tot de Nieuwe Waterweg
kent twee vaarwegen, een naar Maas

waarde

en koel/vries-loodsen.

Rotterdam in 1994 ruim ƒ 11 miljard,

Totaal vinden 65.000 mensen direct

vlakte en Europoort en een naar de ove

hetgeen 2 % uitmaakt van het Bruto

havengebonden

rige havens, zonder beperkingen van

Nationaal Product.

Rotterdam-Rijnmond in 1995.

sluizen of bruggen. De vaarweg van zee

De oppervlakte van de haven bedraagt

Ter vergelijk met andere, niet europese

van

het

zeehavencomplex

werk

in

de

regio

havens, het volgende overzicht, waaruit
blijkt dat Rotterdam de grootste haven
ter wereld is met totale goederen
overslag, met containeroverslag is het
's werelds vierde haven, na Hong Kong,
Singapore en Kaohsiung.

Tabel 2 (boven): Overslag statistiek Europese
zeehavens, waaruit de positie van Rotterdam
blijkt
Tabel 3 (onder): Overslag statistiek intercontinen
tale zeehavens, waarui blijkt dat Rotterdam de

Fig.2 Rotterdamse
haven

grootste zeehaven is en de vierde containerhaven

tot aan Europoort kent een maximale
diepgang van 74' in zeewater. Schepen

Goederen- en containeroverslag in

Mln. ton

Teu'sx 1000

met een grotere diepgang, dan 57' ma
ken gebruik van de Eurogeul en de

Rotterdam

294.3

4787

Antwerpen

108.1

2329

Maasgeul. Daarmee kent Rotterdam,
dat maritiem al een zeer veilige haven

Marseille
Hamburg

86.6

498

72.1

2890
970

is, ook voor de grootste bulkcarriers en

Le Havre

53.8

voor grote crude carriers een goede

Londen

51.3

342

toegankelijkheid.

Bremen

31.2

De in de stad gelegen havenbassins

Zeebrugge

30.6

1524
528

Min. ton

Teu'sx 1000

Eemhaven en Waalhaven, die onder
andere door containerschepen worden
bezocht, kennen een maximale diep

Goederen- en containeroverslag in

gang van ca. 13 m.
De containerfaciliteit op de Maasvlakte

Rotterdam

294.3

4787

kan, in geval van eventueel dieper ste
kende containerschepen in de toe

Singapore

235.2

11900

Hong Kong

127.5

komst, inspelen, doordat de kadediepte

Yokohama
Busan

106.5
93.4

12500
2727

Long Beach

91.3
n.b.

kan worden aangepast tot 16 m.
Rotterdam kent enorme getallen in

Kaohsiung

4500
2800
5053

haar statistiek, zo liepen in 1995 circa

Amsterdam/Umuiden
Ijmuiden
De maximale diepgang van de haven
van Ijmuiden is 16,5m SW, dat directe
toegang geeft tot de installaties van
Hoogovens Groep BV kade 2.
De Noordelijke sluis heeft als grootste
sluis van Ijmuiden de maximale afme
tingen: 400 m x 50 m x 15 m.
Ijmuiden heeft nog vier havens achter
de sluizen, met diepgang tot 7,5 m.
Zeehaven Ijmuiden NV op de zuidoever heeft circa 120 ha industriële terrei
nen, inclusief twee visserijhavens, waar
Fig. 3. Containeriaciliteiten Maasvlakte

ook Ro/Ro-ferry- en fruitoverslag plaats
vindt. Aan de noordoever van het

Fig.4. Havens Naordzeekanaal

Noordzee kanaal vinden wij verschillen
de Offshore-bases.
Noordwijkermeer en

Dutch part Ghent - Terneuzen canal

Beverwijk zijn

respectievelijk industriële en general
cargo-lokaties.
Amsterdam
Amsterdam is bereikbaar voor schepen
met een maximale diepgang van 13,7
m en breedte van 45 m. De haven van
Amsterdam beschikt over allerlei facili
teiten, zoals moderne installaties voor
general cargo, alswel voor droge en
natte bulk, containers, Ro/Ro, scheeps
werf- en reparatieactiviteiten en cruisevaart.
Amsterdam heeft goede achterlandver
bindingen via weg, spoor en, met het
Amsterdam Rijnkanaal, via binnenvaart.
Westpoint
Een groot terrein van 65 ha wordt mo
menteel ingericht voor opslag- en
distributiefuncties in het noordwestelij
ke deel van de Amsterdamse Amerikahaven.
Westpoint vertegenwoordigt een mo
derne logistieke strategie, waarbij deept; km

sea, short-sea, binnenvaart, spoor en
weg in één centrum behandeld kunnen
worden.
BELGIUM

Vlissingen
Gelegen in de monding van de Schelde,
26 NM van de Noordzee Shipping-routes, is Vlissingen gunstig gesitueerd. De
haven is toegankelijk op elke tijd, bij elk
tij en bij elk type weer. Voor Vlissingen
wordt ook veel gebruik gemaakt van
een goede ankerplaats. De haven van

fc w 1 woon
Fig.6 Terneuzen

Vlissingen bestaat uit twee afzonderlijke
havens, tw. de buitenhaven en twee
buitenhavenkade

gankelijk vanaf de Schelde. De maxima

De Braakmanhaven kan met het Oce-

kent een maximale diepgang van 11,7

le diepgang voor zeeschepen is 12,5 m.

andock binnenschepen, tot zeesche

Terneuzen

ontvangen.

binnenhavens.

De

pen van maximaal 100.000 ton DWT

m. De sluizen kennen een maximale af
meting van 160 m x 22,5 m x 8,2 m.
Het Sloehaven-gebied omvat 2.200 ha.

De haven van Terneuzen bestaat uit
twee afzonderlijke gebieden, te weten

De sluiscapaciteit bedraagt 256 m loa x

ven. Goed bereikbaar voor weg-, rail- en

de Braakmanhaven met de jetties van
Dow Benelux en een binnenhaven ach

scheepsafmetingen. Achter de sluizen

binnenvaarttransport, alswel goed toe

ter de sluizen.

bevinden zich de Kanaalhavens, waar

Het is een goederen- en industrie-ha-

34 m x 12,25 m

FW.

maximale

van de Massagoedhaven tot 12,25 m
diepgang kan ontvangen en de Zevenaarhaven voor Ro-Ro-vaart tot 9 m.

Dordrecht/Moerdijk
Dordrecht
Dordrecht is een flexibele haven, die de
overflow van Rotterdam goed weet op
te vangen. Het heeft een open verbin
ding met de Noordzee, waarvan het
circa 25 NM varen is gelegen. Het is
daarmee de meest landinwaarts gele
gen zeehaven. De haven is toegankelijk
voor schepen met een maximale diep
gang van 31' en 30.000 DWT. Met mo
derne nautische technologie is de ha
Fig.S. Havengebied
Vlissingen-Oost

ven ook 's nachts en gedurende slecht
weer te bereiken.

M oerdijk.

activiteiten op europese schaal, met

Strategisch gelegen tussen de Main

een haven die schepen tot 8,4 m diep

ports Rotterdam en Antwerpen ligt

gang kan ontvangen.

ton, terwijl de gehele regio, dus inclusief
Beverwijk, IJmuiden en Zaandam,

vat 2.600 ha, waarvan 1.200 ha voor

Delfzijl & Eemshaven

50 miljoen ton bereikte, waarmee de

industriële doelen beschikbaar is. Moer

De haven van Delfzijl bestaat uit een
binnen en een buitenhaven. De buiten

6e plaats in Europa wordt ingenomen.

weg, water en spoor naar de omringen

haven omvat een toegang nabij Oter-

Masterplan

de landen.

dum, het Zeehavenkanaal en drie bas
sins.

Het masterplan voorziet in allerlei plan

Eemshaven vormt de havenextensie

Van werkgelegenheid tot milieu en van

van Delfzijl voor industrie en voor gro

infrastructuur

tere schepen. Zij is door landwinning

belangrijk deel betreft logistieke oplos

Moerdijk. Het gehele havengebied om

dijk kent goede verbindingen

.

• •• • •

.

T

over

constante groei. In 1993 had Amster
dam een overslagcijfer van 32 miljoen

nen en ontwikkelingen in de haven.
tot

promotie.

Een

op de zee in de zeventiger jaren ge

singen, waaraan 3 betrokken partijen

bouwd en kan schepen tot 40.000

deelnemen, te weten: logistieke dienst

DW T ontvangen.

verleners, verladers en overheden. Door
de snelle stijging van het vervoer zou

Samen vormen zij, gelegen aan de

den knelpunten ontstaan.

monding van de rivier de Eems, Neder

Voor de externe logistiek worden initia

lands noordelijkst gelegen zeehavens in

tieven genomen door het opzetten van

de zogenaamde H-H-range, ofwel de

lijndiensten, zowel voor kust- en bin

"Le Havre - Hamburg-range". De maxi

nenvaart, alswel voor spoor. M et bin

male diepgang, die zeeschepen kunnen

nenvaart bestaan lijndiensten op Ant

hebben, bedragen voor Delfzijl 9 m HW

werpen, Meppel, Harlingen, Duisburg,

en voor Eemshaven 10,5 m HW.

Hamburg en Bremen.

I/
I

I g jff lB rr

tig.7. Dordrechtse
havens aan de Oude
maas en Beneden
Merwede

Fig.8. Haven van Delfzijl

OMWIKKELINGEN

De kustvaart bedient Groot Brittanië,

bevaren worden met zeeschepen met

Amsterdam

gebied. Men streeft naar een netwerk

maximale lengte van 175 m en 25 m

Vernieuwingsslag

in Europa van inland terminals, waarbij

breedte, terwijl de maximum diepgang

In Amsterdam en de andere havens aan

de

8,8

Dordtse

het Noordzeekanaal is een vernieu

(SIT), waar alle partijen aan tafel zitten,

Vaarwegen
De Oude Maas en Dordtse Kil mogen

m

bedraagt.

Kil/Moerdijk

Voor

bedraagt de

Scandinavië en het Middellandse zee

Stichting

Intermodaal

Transport

maximale

wingsslag op gang gekomen. M et het

een goede dienst kan bewijzen.

diepgang 7,8 m. De route Nieuwe W a

Masterplan, waarin overheid en be

De zogenaamde interne logistiek wordt

terweg, Oude Maas en Dordtse Kil

drijfsleven ƒ 4 miljard investeren tot het

benaderd door het inzetten van vervoer

wordt regelmatig gebruikt door 20.000
ton tankers, die voor 7 0 % beladen zijn

jaar 2015, neemt de logistiek een

over water, zo mogelijk zelfs over korte

belangrijke plaats in.

afstanden. Verbetering van overslag

ARIL

ca zijn belangrijke onderdelen van pro

voor bijvoorbeeld chemicaliëntankers

Door Amsterdam Regio Interne Logis

jecten, van door ARIL gevormde werk

goed toegankelijke landinwaarts gele

tiek (ARIL) zal de uitwerking van de ver

groepen

gen havens.

voersconcepten worden gedaan. ARIL

voor Shell Moerdijk. Dit maakt Dor
drecht voor bulkschepen en Moerdijk

technieken en toepassing van telemati

De installaties nemen deel in een net

stelt, dat het continentaal vervoer in de

Westpoint

werk

regio

Westpoint, aan de Amerikahaven, is zo
wel distributiecentrum, als overslagter-

van

pijpleidingverbindingen,

Amsterdam/Noordzeekanaal

waarin Rotterdam, Antwerpen, Vlissin-

enorm gaat toenemen van 87 miljoen

gen en Duitsland bereikbaar zijn.

ton in 1990 tot 140 miljoen ton in 2015.

minal, waar alle modaliteiten ontvan

Moerdijk kent overigens ook een mo

Op het dieptepunt van de recessiejaren

gen kunnen worden. Het is een nieuw

derne

Moerdijk,

had Amsterdam in 1978 slechts 17 mil

project, waarin

voor goederenoverslag en distributie-

joen ton. Sindsdien is er sprake van een

geïnvesteerd en waarvan al veel gereed

zeehaven,

Seaport

270 miljoen wordt

Fig. 9. M ist impression
Westpoint-project

is. Clustering en schaalvergroting zijn

kunnen worden genomen. Daarbij zal

werking met het gemeentelijk Haven

kernbegrippen in de ontwikkeling, pas

het gebied in de eerste plaats van

bedrijf van Amsterdam en de andere

send in de interne logistiek, door bun

belang zijn voor de overslag van inge

deling van transportstromen.

vroren vis. maar ook zijn er mogelijkhe

havens IJmuiden, Beverwijk en Zaan
dam, waarbij de vier havens hun rollen

den als lokatie voor Ro-Ro-vervoer van

complementair zien.

personen en vracht en lijkt de haven te
kunnen voorzien in de ontwikkeling

DeHziil en Eemshaven

van Short-sea.

Delfzijl

VAL
De toegevoegde waarde in de regio, of
zoals Nederland Distributieland het
noemt "Value Added Logistics" (VAL),
zou met ƒ 6,4 miljard, bijna 3 maal ho

Wanneer het streven van V& W , om de

Delfzijl kent naast de handelshaven en

helft van de groei van het wegvervoer

de behandeling van vis van de Urkse

ger liggen per ton, dan in Rotterdam,

op intra-Europese routes via Short-sea

vloot, ook belangrijke industriële activi

dat overigens 6 maal zoveel overslaat.

te leiden, wordt bereikt, dan zal met

teiten, waaronder Akzo Nobel, waar

kustvaart 13 miljoen ton aan trailers en

voor de vondst van bodemzout van be

Umuiden

containers worden vervoerd.

lang was, DO W Chemical Company,

Privatisering

Dit is een verdrievoudiging van de

tevens een Aluminiumfabriek, alswel

Vanaf 1989 is IJmuiden geprivatiseerd.

huidige situatie.

veel scheepsbouw en scheepsreparatie.
Havenuitbreiding

Voorheen was IJmuiden bijna een eeuw
lang een Staats Vissers Haven Bedrijf

Marketing

(SVBB), uitsluitend in het belang van de

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van

Delfzijl heeft een binnen- en een bui

visserij.

de regio heeft geleid tot nauwe samen

tenhaven.

Nu wordt er stevig geïnvesteerd, met
de ontwikkeling van een Business Cen
ter voor de visserij-groothandel, in ver
nieuwing en vergroting van vriesvemen
en ook in sector de Off-Shore.
De sterke

maritieme

betrokkenheid

heeft er verder nog toe geleid, dat de
Koninklijke Redding Maatschappij, na
170 jaar, haar hoofdkwartier in 1994
van Amsterdam naar IJmuiden ver
plaatste.
Derde haven
Zeehaven IJmuiden heeft nu een plan
voor de bouw van een derde haven,
dat deel uitmaakt van het Masterplan
voor het Noordzeekanaalgebied.
Met de werkzaamheden voor de bouw
van deze zeehaven tussen de pieren
van IJmuiden zal in 1997 begonnen
worden en wellicht in 2000 in gebruik

fig. 10. Altist inpresskm derde haven tjmuiden

Deze buitenhaven kent momenteel een

gebouwde Rail Service Centre Gronin

De nieuwe faciliteit betreft 12 hectare,

aanzienlijke vergroting.

gen (RSCG ) in Veendam.

met een kade van 400 meter en bete
kent in de toekomst 400 directe en in
directe banen.

Temeuzen
Betere verbindingen en terreinuitbreidingen
Temeuzen vorm t samen met Vlissingen
een Havenschap.
Het is een haven met industrie (o.a.
Dow Chemical; Air Products; Engel
hard; Hydro Agri; Elopak), olie en che
micaliën, droge

bulk en

stukgoed,

waarvan de Neo Bulk-stroom, Forest
Products (papier en pulp), een belang
rijk deel uitmaakt.
De haven-autoriteit heeft een optie van
430 ha. in de aangrenzende Autriche
Polder, met constructie van een nieuwe
kanaal-haven, voor het aantrekken van
nieuwe activiteiten. Een overheids-in-

Fig. I /. Haven uit
breiding Delfzijl

frastructuurproject is de bouw van een
tunnel onder het Kanaal van Gent naar
Het project vindt zijn aanleiding in de

Vlissingen

Temeuzen, waardoor de transport-ver

noodzaak tot verhoging van de kade

Snelle groeier
Vlissingen is een van de snelst groeien

verbeterd. Dan is er nog de belangrijke

door

de

jaarlijkse

zakking

van

de

Groningse bodem, door gaswinning.

de havens van Nederland.

In 1998 zal de bouw een modern kade-

De groei in tonnen sinds 1982 tot 1995

binding met België aanzienlijk wordt
bouw van de Westerschelde Oever Ver
binding (W O V), waardoor Temeuzen

terrein van 13 ha. landwinning zijn

is 4 4 % , met een goede groei van werk

een goede verbinding krijgt met de rest

afgerond.

gelegenheid.

van Nederland.

Eemshaven

van groot belang en verwacht wordt

Dordrecht

Deze haven kent de behandeling van

een groei van 500.000 ton per jaar.

Landinwaarts gelegen zeehaven

voedingsmiddelen in stukgoed en bulk,

Vlissingen is een belangrijke haven voor

Dordrecht ligt op het drukste kruispunt

containers en Ro-Ro-vervoer en er zijn

industrie, liquid gas, Ro-Ro, bulk, stuk

van waterwegen in Europa en heeft als

koel- en vriesfaciliteiten.

goed en ook voor koel- en vrieslading.

zeehaven een goede verbinding met

De komst van 's werelds grootste fruit-

de Noordzee en is daarmee de meest

Ontwikkeling van een dedicated con

exporteur, Capespan, betekent de be

landinwaarts

tainer en Ro-Ro-accommodatie is een

langrijkste acquisitie voor de Provincie

Nederland.

logische stap in verband met het nieuw

Zeeland.

Perjaar komen er circa 150.000 binnen

De samenwerking met Rotterdam is

Fig. 12. Toekomstbeeld
haven van Rotterdam

G em eente R otterdam

gelegen

haven

van

vaartschepen door de vaarwegen van

(KM R) is in maart 1996 van start ge

samengaan van de afzonderlijke havens

Dordrecht

gaan en zal doorlopen tot eind 1998.

in overleg met de Rijksoverheid.

ven voor bulk en andere commodities,

Dit om de intelligentie-infrastructuur

vens een Nationale Havenraad.

die over water worden vervoerd en kent

van zowel de industriële, als de logistie

Daartoe kennen de nederlandse zeeha

Het is een belangrijke transshipment ha

een 24 uurs Traffic Control System.

ke sector op een hoger plan te brengen.

In maart 1996 heeft de Nationale

De verbindingen met spoor en weg zijn

Gesproken wordt over de komst van

Havenraad een rapport Havenontwik-

goed en samen met de centrale ligging
van Dordrecht is het een centrum voor
distributie van droge en natte goede
ren.
Een recent ontwikkeld Districenter,
Krabbepolder, van 50 hectare zal kaden
hebben tot 200 meter lengte.

Rotterdam
Nog steeds 's werelds grootste haven
Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rot
terdam heeft een aantal plannen ont
wikkeld, waarvan het "Projectplan
2010" het meest omvattend is, met de
bedoeling om Rotterdam niet alleen
groot te houden, maar ook meer toe
gevoegde waarde te laten genereren.
Het voorziet in een outline van de toe
komst van de haven.
Zo wordt verwacht, dat de haven zal
groeien tot 358 miljoen ton in het jaar
2010. Daarbij zal de behandeling van
containers, service en opslag aanzienlijk
toenemen. Daartoe zal circa 1450 hec
tare nieuw land moeten worden ge
wonnen, havens moeten worden ge
dempt en geherstructureerd, nieuwe
havens worden gebouwd, een Distributie-Centrum wordt ontwikkeld, evenals

Fig. 13. De Maeslontkenng in aanbouw

een Rail Service Centrum, de Betuwe
spoorlijn aangelegd, de Benelux-tunnel

Overzicht havenprojectclusters mei prioritering en fasering

worden vergroot en een nieuwe tunnel
onder de Waterweg en een onder het

1 Revitalisering Waal-/Eemhavengebied te Rotterdam/Moerai|k

Calandkanaal worden gebouwd.

1 Optimalisering Europoort/Maasvlakte/Botlek

De functie van Short-sea wordt bevor
derd door het "Plan 2000 Short", dat

1 Realisering Maasvlakte II
1 Realisering Agribulk-distributiecentrum Rotterdam

reeds in uitvoering is in het Eemhavengebied.

2 Aanleg en inrichting Westpoort West Amsterdam

Het "Plan 2008" van ECT betreft de uit

2 Aanleg en inrichting Multimodaal Centrum Amsterdam

breiding van containeroverslag aan de

2 Ontwikkeling haven- en industrieterreinen langs Noordzeekanaal

1 Realisering Foodcenter Rotterdam

zuidzijde van de Maasvlakte, met gero

3 Ontwikkeling vis-, koel- en vriessector Ijmuiden

botiseerde behandeling van containers
op de kade en in de opslag. Belangrijke

2 Ontwikkeling Cruisevaart Noordzeekanaalgebied
2 Strategische havenontwikkeling Vlissingen

werken op waterbouwkundig gebied
betreffen de bouw van de enorme

1 Ontwikkeling Axelsevlakte/Autrichepolder Terneuzen
2 Realisering liquid bulk faciliteiten Delfzijl

"Maeslant Kering" een stormvloedke
ring in de Waterweg, waardoor kaden
en dijkophogingen in het achterland

2 Realisering buitendijkse assemblageplaats Eemshaven
3 Realisering container- en ro-rofaciliteiten Eemshaven
3 Binnendijkse havenuitbreiding Harlingen

worden voorkomen, maar de scheep

3 Herbestemming Defensieterreinen Den Helder

vaart normaal ongehinderd kan passe
ren, dit samen met de bouw van een
stormvloedkering in het Calandkanaal,

een topinstituut op gebied van kennis

waardoor het een getijde-kanaal zal

in logistiek in Rotterdam.

Tabel 4. Overzicht van de proiectdusters,
woorvil een grote investeringsbehoefte in de
havens blijkt

worden, door het doorsteken van de

NATIONALE PLANNEN

kelingen van Nationaal Belang II aan de
minister van V & W aangeboden.

Rotterdam heeft op het 13e havencon

Ontwikkeligen afstemmen
Reeds in de beschrijving van de afzon

Het rapport schetst een beeld van
17 nauwverwante haven- en infrastruc

gres het thema "Rotterdam Kennisha
ven" gekozen. Het programma "Ken-

derlijke haven is te lezen, welke plannen
en ontwikkelingen de havens kennen.

tuurprojecten, bedoeld om de concur

nis-infrastructuur Mainport Rotterdam"

Daarbij is er sprake van een belangrijk

Distributieland te versterken. De strate

Beerdam, maar waardoor de binnen
vaart aanzienlijk beter de containerfaciliteiten op de Maasvlakte kan bereiken.

rentiepositie van Nederland Haven en

gische

projectclusters

bestaan

uit

(zie

tabel

zeehavenprojecten

4)

- Economisch belang: directe werkge

met

legenheid en de toegevoegde waar

dat

de.

substantiële bijdrage leveren aan het

bijbehorende infrastructuur.
Gezien de dynamiek van het havenge-

- Marktperspectief:

sectorale

bedragen, maar daar staat tegenover,
de

zeehavenactiviteiten

een

nationaal product van ƒ 27 miljardrd in

groei

beuren worden de ontwikkelingsplan

prognose, strategisch sectoraandeel

1990, ofwel 5 ,6 % van het bruto natio

nen jaarlijks geactualiseerd.

en groei.

naal product.

De Raad heeft zich hierbij laten onder

De rijksinvesteringen zullen een veel

- Rijksbijdrage-index: rijksbijdrageaan-

steunen door het Bureau voor Econo

voud aan investeringen van havenbe

deel in totale investeringskosten.

mische Argumentatie.

heerders, havenbedrijfsleven en andere
haven-partijen met zich meebrengen.

- Milieu-component: C02-uitstoot en
het modal-split beleid.

Criteria

Daarnaast blijken de projecten goed te

Ten behoeve van een toetsing van deze

Investeringen

zijn voor een additionele werkgelegen

projecten naar sociaal-economisch be

Uit het rapport blijkt, dat de raad pleit

heidsimpuls van 26.500 personen.

lang zijn in overleg met d t havenbe

voor in totaal hiermee gemoeide inves

heerders een vijftal criteria ontwikkeld.

teringen over de periode 1996 tot

Deze zijn in volgorde van belang:

2010 van zo'n ƒ 23,5 miljard, waarvan
ƒ 5 miljard wordt gedragen door

- Strategisch

belang:

Internationale

transito- en industrie- en handels

havenbeheerders

functie.

Dit zijn

geen

en
geringe

bedrijfsleven.
investerings

iverten
nage) owned by Malaysia Internation

qualified and competent officers will

OECD countries has continued to de

al

Berhad

escalate unless corrective action is

cline, by 9 % since 1990. Over the

(M ISC) has become the 1000th ship

taken. Although there has been a

same period the availability of seafa

Lloyd's Register (LR) has been authori

to join the Ship Emergency Response

significant increase in the number of

rers from the Far East has grown by

sed to carry out type approval of mari

Service (SERS) developed by Lloyd's

officer trainees recruited since 1990,

22%. Yet while the industry continues

ne equipment on behalf of the Marine

Register (LR).

the upward trend appears to have

to depend heavily on senior officers

LR to carry out type approval for
MSA

Shipping

Corporation

Safety Agency (MSA) for British flag

To mark the occasion, LR's chief exe

peaked in 1993, a decline which will

from OECD countries (more than half

ged ships. The approval - previously

cutive Dr Tim (ones presented Mr Kha-

need to be reversed if future demand

are OECD), their age profile is higher

obtainable only from the MSA - co

lid Dahlan, MISC's deputy managing

is to be met.

than for senior officers from other re

vers lifesaving, fire fighting and protec

director, with a special SERS certificate

The figures reveal a 4 % global shorta

gions and OECD recruitment levels are

tion, navigation and marine engineer

and an inscribed silver dish at a cere

ge of officers in 1995, a smaller defi

amongst the lowest. The industry

ing equipment.

mony held at MISC headquarters in

ciency than anticipated in 1990, prin

must consider urgently where the

The authorization to delegate these

Kuala Lumpur.

cipally because the world fleet has not

next generation of senior officers is

expanded as fast as predicted. But the

going to come from.

approvals is contained in Statutory
Instrument 1996/1 -47, the Merchant

Officer shortage may escalate

real worry is for the future, not least

Summaries of the 1995 Manpower

Shipping (Delegation of Type Appro

In December, ISF and BIMCO publish

the impact of regulatory develop

Update are available free of charge

val) Regulations, and permits LR to

ed the results ol their 1995 Manpower

ments such as the revision of the

from ISF. (Mariscene, issue 12)

issue Statutory Equipment Approval

Update (conducted with the assistan

STCW

Certificates on behalf of the MSA for

ce of the Institute for Employment Re

STCW amendments should improve

the following types of equipment:

search, Warwick University), a follow

crew competence, they may reduce

Convention.

Although

the

* Fire appliances

up to the ISF/BIMCO Study commis

the absolute number of properly certi

* Structural fire protection

sioned in 1990.

ficated seafarers unless governments

* Life saving appliances

The clear message of the Update is

and industry alike act quickly to assist

* Marine engineering

that even on the basis of conservative

with the process of implementation.

* Navigation equipment - Croup 1

assumptions about future growth in

The Manpower Update also indicates

* MARPOL equipment

the world fleet, the current shortage of

that the number of seafarers from

* Crew accommodation
With the implementation of the Euro
pean Directive on Marine Equipment,
likely to be passed this year and to take
effect from 1998, LR expects that its

?

CHANGES TO OECD OFFICER AGE PROFILE 1990-1995
Source: SIMCQ/ISF 1995 Manpower Update

authorization will be extended to
cover this Directive, making the equip
ment acceptable for all ships flying
flags of EU member states. LR operates
an extensive type approval system,
and details of all LR type approved
products are included in the List of
Approved Products, published by LR.
For the future, this will also carry a full
listing of marine equipment approved
by LR on behalf of the MSA.

Bunga

Pelangi

Dua

becomes

1000th ship to join SERS

20
The

post-panamax

container ship

Bunga Pelangi Dua (53,379 gross ton

,
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51-55
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"Alleen nog water toevoegen"

M e t d e e r v a r in g v a n 6 0 0 0 g e le v e rd e v e r s te lb a r e s c h r o e v e n en 9 0 ja ar
a a n d rijfte c h n ie k k u n n e n we, z o n d e r blikken o f blozen, zeggen d a t wij h et een
en ander weten van scheepsvoortstuw ing. N eem bijvoorbeeld de onovertroffen
kennis en k u n d e o m alle nodige berekeningen voor het sch ro efb lad o n tw erp
te m a k en . B laden die een m axim aal r e n d e m e n t c o m b in e re n m e t m in im aa l
geluid en die v oldoen aan de eisen van zeer u iteen lo p en d e scheepstypen en
g ebru ik so m stan d ig h ed en in een verm ogensgebied

van 1000 to t 2 0 .0 0 0 kW.

Bovendien, onze "één leverancier - één verantwoordelijke" werkwijze h o u d t in dat
we de gehele voorstuw ingsinstallatie - com pleet

M

^

m et m otor, koppeling, tandwielkast, schro ef en as,
bedienings- en bewakingsysteem - volgens uw specifieke wensen samenstellen. H et
resultaat is "Advance T echnology Propulsion E conom y".
O m dit te krijgen: bel ons, daarna er alleen nog w ater aan toevoegen.

W Ä R TS IL Ä m
S to rk-W artsiia D iesel B.V.

P.O. Box 10608, 8000 GB Zwolle, The Netherlands
Telephone +31-38-4253 253. Telefax +31-38-4223 564
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Verbouwing snijkopzuiger Castor
In Amsterdam heeft de snifkopzuiger Castor de afgelopen maanden een ingrl|pende verbouwing ondergaan:
het cuttervermogen werd verdubbeld, waardoor het schip nu tot de krachtigste snifkopzuigers ter wereld be
hoort.
Hoofdaannemer was Vosta B.V. in Amsterdam, die voor dit project een Joint venture met Shlpdock Am ster
dam was aangegaan.

Ballast

Verdubbeling van het cutterverm ogen

430 mm) en de collaras 520 mm. Ook

Nedam Dredging in Zeist, werd in

had echter vergaande consequenties,

de lagers die de asleiding ondersteunen

1983 gebouwd door Machinefabriek

zoals:

zijn nieuw.

Vos & Zonen in Sliedrecht.
Begin vorig jaar besloot Ballast Nedam,

• vervanging van de totale cutterinstal-

De

Castor,

eigendom

Van

latie:

De cutteras wordt aangedreven door

op basis van een door Vosta uitgevoer
de feasibility study, het cuttervermogen

- zes nieuwe cutters,

twee ABB gelijkstroommotoren van elk

aanzienlijk te vergroten. Om het schip

- nieuwe

voor het baggeren van nog zwaardere
grond en rots in te kunnen zetten werd
het vermogen van 2500 PK verdubbeld
tot 5000 PK (3680 kW). Het contract
voor de verbouwing werd in juli '95
gegund aan Vosta B.V. in Amsterdam,
destijds ontstaan uit het samengaan
van Vos-Sliedrecht, de oorspronkelijke
bouwer van de Castor, en Stapel-

1840 kW, 720 V. Deze hebben een toe

- nieuwe cutterasleiding;
elektrom otoren

en

een

koppel en van 750 tot 1050 tpm bij

nieuwe tandwielkast;
- nieuwe dieselgeneratorset voor de
cutteraandrijving;
• vervanging van het onderste deel

constant vermogen. De motoren zijn
via elastische koppelingen, fabrikaat
Holset, type PM 90 SS, gekoppeld aan
een jahne Kestermann tandwielkast

van de cutterladder;
• verzwaring van de rest van de cutter

met twee ingaande assen en één uit
gaande. Bij een toerental van 750 tpm

ladder;
• vervanging

rental van 0 tot 750 tpm met constant

van

de zijlieren

door

zwaardere lieren.

van de ingaande assen maakt de uit
gaande as 30 tpm. De tandwielkast

geheel nieuw ontw erp, dat door Vosta

heeft een gewicht van circa 1001.
Desgewenst kan de installatie ook wer
ken met slechts één motor in bedrijf,

speciaal voor dit project w erd ontwik

naar keuze de SB of de BB motor.

Spaarndam. Vosta is thans onderdeel
van het Krupp-concem. De joint ventu
re van Vosta en Shipdock speelde bij de
gunning van het contract mede een

Vier van de nieuwe cutters zijn van een

rol, want Ballast Nedam Dredging is al
jaren een regelmatige klant van Ship

keld (fig. 1). Kenmerken zijn:
- cuttertandsysteem voor harde grond;

dock en is daardoor goed op de hoogte

- optim ale standtijd van de tanden;

De oorspronkelijke dieselgeneratorset
met een Bolnes motor van 3400 PK die

van de capaciteiten van het bedrijf.

- zo gering mogelijk gew icht van de

de twee cuttergeneratoren en een der

tanden, in verband m et de hanteer

de generator voor het scheepsbedrijf

De gegevens van de Castor vóór de verbouwing luidden:

- zeer hoge breukbestendigheid van

Lengte ponton

78,50 m.

Breedte

18,00 m.

Hotte
Baggerdiepte, max.
Diameter zuig
en persleidingen

baarheid;
het tandadoptersysteem .

dieselmotor, type VASA 12V32 E, met
een maximum continu vermogen van

5,50 m.

De nieuwe cutteras heeft een diam eter

4920 kW (6689 PK) bij 750 tpm en

25,00 m.

van 900 mm in het lager, de tussen-

twee in tandem opgestelde synchrone

assen zijn 500 mm in diam eter (was

generatoren, fabrikaat van Kaick, van

0,85 m.

Het schip is voorzien van een elektrisch
aangedreven onderwaterpomp op de
cutterladder en van twee in serie wer
kende baggerpompen binnenboord,
die elk door een Deutz dieselmotor van
3800 PK (2795 kW) worden aangedre
ven. De opgebaggerde specie wordt
via een persleiding naar het achterschip
gepompt en van daar via een drijvende
leiding naarde wal.
Voor de elektrische aandrijving van cut
ter en onderwaterpomp zijn verder
twee dieselgeneratorsets geïnstalleerd.
Een derde set levert stroom voor het
verdere scheepsbedrijf.
Bij de verbouwing zijn de hoofdafme
tingen van de zuiger niet veranderd.
Ook de pompinstallatie is ongewijzigd
gebleven.

aandreef, is door een nieuwe set ver
vangen. Deze bestaat uit een W irtsila

fig. 1. De nieuwe, door Vosta ontwikkelde snijkop

elk 3550 kVA bij 750 tpm, 3 x 660 V,
50 Hz. De draaistroom wordt door een
thyristor regeling omgezet in gelijk
stroom voor de cuttermotoren.
De grotere krachten die met de verdub
beling van het cuttervermogen ge
paard gaan, maakten het uiteraard
noodzakelijk de cutteriadder te verzwa
ren en gedeeltelijk te vervangen. De
sterkte van de ladder werd met eindige
elementen

berekeningen

gecontro

leerd. Het gewicht van de ladder, inclu
sief motoren, tandwielkast, asleiding en
cutter, nam van 4 6 5 1 toe tot 685,5 t.
Om de werkzaamheden aan de cutter
iadder mogelijk te maken, moest deze
uit het schip worden verwijderd. Dit is
gedaan, zonder gebruik te maken van

Fig. 2.De Castor in dok, met voor het schip de cutteriadder op zijn ondersteuningen.

zwaar hijsmaterieel. Het gebeurde in
Dok I van Shipdock, waarin een aantal

m/min. Zij worden elk aangedreven

6 meter hoge ondersteuningen was op

- Braspenning, Amsterdam, voor de

gesteld. Nadat het schip in het dok was

door ABB gelijkstroom motor van 450
kW, 720 V.

gevaren, werd zoveel water uit het dok

De ankerbomen zijn verwijderd, maar

- Van Ingen Pijpwerken, Amsterdam,

gepompt dat de ladder op de onder

kunnen later zonodig weer worden

voor de werkzaamheden aan de

steuningen kwam te rusten en vervol

aangebracht.

verrichtte;
conserveringswerkzaamheden;

scheepspijpleidingsystemen

gens uit de lagers werd getild. Toen de

Vosta, Shipdock, Niron, Nista, Braspen

ladder vrij was van het schip, werd het

Verder waren nog allerlei aanpassingen

pompen gestopt en werd het schip zo

van secundaire aard noodzakelijk. Deze

samenwerkende bedrijven, die alle zijn

ver naar achteren verhaald, dat de cut

blijven hier onvermeld.

gevestigd op het terrein van de voor

lag en aan alle kanten goed toeganke

De engineering, het projectmanage

Verder leverde Bakker Elektrotechniek

lijk was. Daarna werd het dok leegge
pompt en het schip op de blokken ge

ment en de commissioning zijn door
Vosta uitgevoerd in samenwerking met

Sliedrecht alle elektrische apparatuur en
voerde de installatiewerkzaamheden uit.

teriadder in zijn geheel voor het schip

ning en Van Ingen vormen een groep

malige NDSM/ADM.

zet. De gevolgde werkwijze leverde

Krupp Fördertechnik, de moedermaat

Bureau Veritas verzorgde de project-

naast een besparing op de kosten voor

schappij van Vosta.

certificering.

al een belangrijke tijdwinst op.
Ook de beun was nu goed bereikbaar

Belangrijke onderaannemers bij de ver

De Castor arriveerde op 11 maart per

en daar werd enig staalwerk vervangen.

bouwing waren:

zwareladingschip

- Machinefabriek Niron Amsterdam,

Shipdock. O p 28 juni vertrok het schip

De twee nieuwe zijlieren hebben een
reeptrek van nominaal 108 t, maximaal

een zusterbedrijf van Shipdock;

Singapore

bij

naar Denemarken, waar het wordt in

- Nista Amsterdam, een aan Vosta en

140 t, en een reepsnelheid van nomi

Shipdock

naal 22,35 m/min., maximaal 32,20

die het staalwerk aan de cutteriadder

gelieerde

uit

onderneming,

gezet voor het baggeren van een sleuf
voor de O/resund-tunnel/brugverbinding tussen Denemarken en Zweden.
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Dertig jaar containers
Dit artikel Is met toestemming overgenomen uit het blad Europoortkringen van mei 1996.

Het is dit jaar precies dertig jaar geleden, dat het eerste containerschip de Rotterdamse haven binnenvoer.
Het was de 'Fairland' van Sea-Land, met een lading van 226 containers van 35 voet. Ontw ikkelingen hebben
sindsdien niet stilgestaan. Op 1 juli van dit jaar gin g op de Maasvlakte de Delta Dedlcated East (DDE) terminal,
als eerste fase van het Projekt Delta 2000-8, van start. Voor deze term inal heeft The Global Alliance de ko
mende zes jaar een overeenkomst met ECT, waarin afspraken zijn gem aakt over de kade, de kadekranen, Au
tom ated Guided Vehides en Autom ated Stacking Cranes, voor 4300 TEU stackruim te en een productie aan
landzijde van 52 containers per uur. De totale capaciteit van de term inal zal omstreeks 1,6 miljoen containers
op jaarbasis bedragen.

directeur van het Gemeentelijk Haven

Fig.1 Op I juli 1997
zal er nog eens 625
meter kade gereed
komen, die nu in den
droge gebouwd wor
den, in een bouwput
dus. Foto: Rob
Nieuwschepen.
Gemeentewerken
Rotterdam

colm McLean, die in 1978 de United

bedrijf. Hij wenste geen versnippering

States Lines had overgenomen, kocht

van

transportfenomeen.

acht schepen van meer dan 4400 TEU

Bijvoegsel nr. 5593 van de Nederlandse
Staatscourant van 28 december 1966

voor een round-the-world service, maar

vermeldt de oprichting van de ECT,

overgenomen door de Amerikaanse

dit nieuwe

ging 1986 failliet. Sea-Land, inmiddels

'een vennootschap met tot doel de uit

spoorwegmaatschappij CSX, kocht de

oefening van het stuwadoorsbedrijf,

ze acht schepen op. Sea-Land verhuis

controlebedrijf en de exploitatie van

de in juni 1993 naar de nieuwe Delta

kaden, loodsen en terreinen ten behoe

Terminal van de ECT op de Maasvlakte.

ve van container- en roll on/roll off
schepen'.

Het is nog steeds de meest geavanceer

Eind augustus 1967 kwam het eerste

de terminal ter wereld, met haar vijftig

'officiële' containerschip voor de wal,

automated guided vehrdes en haar vijf

de 'Atlantic Span' van de rederij ACL.
De ECT had toen de beschikking over

entwintig
automatische
stackingcranes, al zal het waarschijnlijk niet lang

één kraan, een paar houten gebouwen,

meer duren voor ook andere container

een paar vrachtwagens en een side-

havens tot het gebruik van automati

Het mag dan dertig jaar geleden zijn

loader, die drie containers per uur kon

sche uitrusting overgaan.

dat het eerste containerschip de Rotter

behandelen. In

damse haven binnenvoer, het contai

eerste straddle carrier en kreeg de ECT

ner tijdperk begon eerder; die datum

tevens de beschikking over een tweede

Het gaat te ver om de geweldige vlucht

ligt nog tien jaar daarvoor.

portaalkraan. Na één jaar waren er

van het containervervoer in die -slechts-

1968 arriveerde de

Groter en meer

De oprichter van Sea-Land, de Ame

reeds zeven geregelde diensten, waar

dertig jaar sinds de aankomst van het

rikaanse

Malcolm

bij een containertreindienst van Inter

eerste schip in Rotterdam, stap voor

McLean, was begonnen met een schip

container Railway Services: twee maal

stap te volgen. De laatste vijftien jaar

dat 58 trailers kon vervoeren, de 'Ideal

per week naar Italië, een shuttletrein

zijn vooral de ontwikkelingen in het
Verre Oosten spectaculair. M et rond

wegvervoerder

X'. O p 26 april 1956 vertrok dat schip

'avant la lettre' dus. Belangrijke rederij

voor de eerste maal uit de haven van

en in die tijd waren behalve Sea-Land,

14 miljoen TEU per jaar is Hong Kong

New York met bestemming Houston.

ook ACL, Moore-McCormack, OCL en

nu veruit de grootste containerhaven
ter wereld en zijn ook Singapore en

Die datum wordt aangenomen als het

de United States Lines. Reeds vanaf het

begin van het containertijdperk.

prille begin komen de ontwikkelingen

Kaohsiung op Taiwan groter dan Rot

De in Rotterdam aangekomen 'Fair

op het gebied van het containervervoer

terdam, dat met een kleine vijf miljoen
TEU op de vierde plaats komt. Belang-

land' meerde op 3 mei 1966 af bij

in een stroomversnelling.

Quick Dispatch omdat de Europe Con

Sea-Land

overgenomen

rijker is dat Rotterdam de grootste

tainer Terminus (ECT) nog niet over ei

door Reynolds Tobacco) liet eind jaren

distributiehaven voor containers van

gen faciliteiten beschikte. Die waren

zestig een serie van acht grote, zeer

Europa is en blijft, mede door de bereik

toen wel in aanbouw aan de Eemha-

snelle schepen, de SL 7 klasse, bouwen.

baarheid voor de allergrootste schepen.

ven. Het schip moest met eigen kranen

Deze schepen konden elk meer dan

Immers, in de containervaart worden

lossen.

duizend

(inmiddels

containers

vervoeren

en

schepen nog steeds groter. In februari

hadden een snelheid van drieëndertig

van dit jaar kon op de Delta Terminal

ECT

knopen.

het grootste containerschip van nu, de

Europe Container Terminus (ECT)- een

De record oversteek van New York naar

'Regina Maersk', dat meer dan zesdui

gezamenlijke onderneming van toen

Rotterdam werd afgelegd in drie dagen

zend

Quick Dispatch, Thomsen's Havenbe

en achttien uur! Eén van die SL 7 sche

verwelkomd. De grote reders hebben

drijf,

Cornelis

kan

vervoeren,

worden

Müller

pen werd in 19 72 te water gelaten bij de

meer dan honderd schepen in bestel

en

de

Rotterdamse Droogdok Maatschappij.

ling tussen de vier en vijfduizend TEU;

was

tot

Eind jaren zeventig ging de container-

P& O bestelde onlangs een schip van

stand gekomen onder zware druk van

vaart door een dal: de capaciteit groei

ir.

de, maar het rendement bleef uit. Mal

6600 TEU; de Taiwanese rederij Ever
green completeerde een serie van tien

Progress,

Swarttouw,

TEU

Pakhuismeesteren,

Nederlandse

Spoorwegen-

Frans Posthuma,

de toenmalige

sten zijn. Onder andere doordat de DSL
gebouwd is voor één gebruiker en de
DDE een multi-user terminal is. De TGA
heeft voor de komende zes jaar een
overeenkomst met ECT, waarin afspra
ken zijn gemaakt over 450 meter kade
(van de 1300), drie kadekranen, twintig
AGV*s en elf Automated Stacking Cra
nes, 4300 TEU stackruimte en een pro
ductie aan landzijde van 52 containers
per uur. TGA start in juli met één groot
^eeschip per week, gevolgd door een
tweede afvaart in november. De totale

Fig.2 Delta Terminal, foto.' Freek van Arkei.

capaciteit van de terminal zal omstreeks
schepen van de R-klasse, die elk 4300

er

TEU kunnen vervoeren en bestelde

Maersk en Sea-Land, de K-Line en Yana
Ming en Tricon en Hanjin.

meteen tien schepen van rond vijfdui

samenwerkingsverbanden

tussen

1,6 miljoen containers op jaarbasis be
dragen.
Op 1 juli 1997 zal er noa eens 625 me

zend TEU. En er is zelfs sprake van 8000
TEU schepen en nog groter (12.000 ge

Dat voor deze ontwikkelingen ook de

ter kade gereed komen, die nu in den

baseerd op het maximum dat het Suez-

nodige havenfaciliteiten moeten wor

droge gebouwd worden, in een bouw

kanaal biedt). Maar de vraag is dan

den gerealiseerd moge duidelijk zijn.

put dus. Dit in tegenstelling tot de kade

hoeveel havens in de wereld zullen der
gelijke giganten kunnen ontvangen?

De ECT zit dan ook niet stil! Op 1 juli
van dit jaar is de Delta Dedicated East

die binnenkort beschikbaar komt, die in
het water gebouwd is. In de DDE heeft

Rotterdam zeker, maar ook nog andere

(DDE) terminal gestart, als eerste fase
van het Projekt Delta 2000-8. Die

de gemeente Rotterdam 935 miljoen

Europese havens?

ECT 500 miljoen gulden geïnvesteerd,

projectnaam wordt overigens vaak ver

(voor heel Delta 2000-8, inclusief 150

Alliances

keerd geïnterpreteerd: het gaat daarbij

miljoen van het Rijk).

Interessant is een ontwikkeling, die zich

niet om acht terminals, maar om acht

Na 1 juli 1997 zal de Delta Dedicated

begin van dit jaar heeft ingezet. Het

ligplaatsen! Deze terminal zal The Glo

West terminal tot ontwikkeling worden
gebracht. De ontwikkelingen die daar

proces begon in feite met het uiteenval

bal Alliance (TGA) service bieden op ba

len van de Far East Freight Conference

sis van dezelfde systemen als de Delta/

in de jaren 1991/92 in groepjes van

Sea-Land (DSL) terminal hoewel er

na ongetwijfeld nodig zullen zijn, zijn
mede afhankelijk van de aanleg van de

twee en drie, zoals Sea-Land/Maersk,

evenveel verschillen als overeenkom

Tweede Maasvlakte.

APL/ OOCL, NYK/NOL en K-Line/MOL.
De grote reders hebben zich zowel in
het verkeer op het Verre Oosten, Ameri
ka en de Stille Oceaan, verenigd in
samenwerkingsverbanden, zoals de
Grand Alliance van Hapag-Lloyd, Nip
pon Yusen Kaisha (NYK), de Neptune
Oriënt Line (N O L) en P& O Containers.
Door deze samenwerking

ontstaat,

vanaf juni, de grootste internationale
lijnvaartgroep ter wereld, die onder
meer de hoogste frequentie biedt van
alle lijndiensten tussen Europa en het
Verre Oosten. In de Grand Alliance is
P&O de grootste partner. Dit jaar zal
die Alliance ook de Transpacific dien
sten (tussen de Westkust van de V.S. en
het Verre Oosten) integreren. Dan is er
de 'Global Alliance' van Nedlloyd Lines,
Mitsui OSK (M O L), Oriënt Overseas
Lines (O O CL) en de American President
Lines' (APL), waarbij zich ook Malaysian
International

Shipping

Corporation

(M ISC ) heeft gevoegd en voorts zijn

Fig.3. Delta Terminal. Foto: Aeroview - Dick Settenraad.
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S C H E E P V A A R T

d o o r J . O o m s en J . M . J . J o u r n i t

LOODSBOOT “VOYAGER”
Deel II: Bewegingsgedrag
Het ms Voyager [1] is een snelle 28 knopen varende aluminium-kunststof loodstender met waterjet voortstu
w ing van het Facilitair Bedrijf Loodswezen bv te Rotterdam. De aard van de met dit schip te verrichten werk
zaamheden vereist dat ook onder relatief zware weersomstandigheden nog veilig met hoge snelheden geva
ren kan worden. In dit deel van het artikel zullen de uitkomsten van het onderzoek naar het bew egingsge
drag worden gepresenteerd.

In de ontwerpspecificaties was onder

over de scheepsbewegingen werd ver

Ook werd de 'roerhoek', ofwel de wa-

andere opgenomen dat het schip ope

zameld.
Naast deze metingen werden voor de

terjethoek, gemeten.
Tijdens de zeegangsmetingen werden

lagere snelheden een aantal berekenin
gen van het zeegangsgedrag uitge

de golven gemeten met de door de TU

van deze loodstender werden echter na
ongeveer 6 maanden dienst reeds

voerd met het door de TU Delft ontwik

boei. De signalen van deze boei wer

scheuren in de aluminium romp gecon

kelde scheepsbewegingenprogramma

den via een zender naar het schip ver

stateerd. Ook waren er veelvuldig
klachten van loodsen over het te hefti

SEAWAY [7]. Dit programma werd ont

zonden en daar met de overige signa

wikkeld voor deplacementschepen en

ge bewegingsgedrag van dit schip.

is dus niet geschikt voor hogere snelhe

Teneinde na te gaan of het schip aan de
ontwerpeisen voldoet, zijn door de vak

den waarbij het schip gaat planeren.
Na een overzicht van de gebruikte in

len geregistreerd.
De positie van het schip werd gemeten
met behulp van een DCPS (Differential

groep Maritieme Techniek van de TU

strumentatie worden hier enige resulta

Deze DGPS data konden direct aan de

Delft uitgebreide metingen aan boord

ten van de metingen getoond. Tevens

verricht. Hierbij werden de scheepsbe-

worden enkele resultaten van de bere

meetcomputer worden toegevoerd. Al
le overige signalen werden via een Ana

wegingen en de mechanische spannin

keningen gegeven. Op de lange duur

gen in het schip onder operationele

metingen wordt niet ingegaan.

loog naar Digitaal omzetter aan de
computer aangeboden.

omstandigheden gemeten. Het doel
van deze metingen was het vastleggen

Meetinstrumentatie

Na elke meting werden de meetdata in
de computer opgeslagen.

rationeel moet zijn tot een significante
golfhoogte van 2.75 meter. Aan boord

Delft ontwikkelde WAVDEL golfmeet-

Global Positioning System) ontvanger.

het vaartuig en het achterhalen van de

Ten behoeve van de metingen werden
diverse sensoren aan boord geplaatst.

Experimenten in vlak water

redenen van de scheurvorming. In de

Voor het meten van de slinger-, stamp

Tijdens de vlakwaterproeven werd on
der andere het verband tussen het mo-

van het hydromechanisch gedrag van

referenties [2], [3], [4], [5] en [6] wordt

en gierhoeken werd gebruik gemaakt

een uitvoerig overzicht van alle resulta

van een tweetal gyroscopen. Met een

tortoerental

ten gegeven.

drietal versnellingsopnemers achter de

en

de

scheepssnelheid

stoel van de roerganger werden de ver

vastgelegd. Daarnaast werden zigzagproeven, draaicirkelproeven en spiraal-

Dit artikel beschrijft de metingen van

snellingen langs de scheepsgebonden

proeven uitgevoerd voor een aantal

het bewegingsgedrag van het schip en
de belangrijkste meetresultaten, alsme

x-, y- en z-as gemeten. De verticale ver

combinaties van roerhoeken en snelhe

snelling in het voorschip ter plaatse van

den.

de een evaluatie hiervan. Voor de pro

het voorpiekschot werd eveneens ge

blemen met betrekking tot de bewe

meten met een versnellingsopnemer.

De resultaten van de snelheidsproeven

gingen worden mogelijke oplossingen
gegeven. Tevens worden enkele aanbe
velingen gegeven voor een volgend
ontwerp.

Bewegingsgedrag
De in dit kader op het schip uitgevoer
de bewegingsmetingen bestonden uit
drie delen. Het eerste deel omvatte een
aantal proeven in vlak water, waarmee
informatie werd verkregen over de snel
heid, het stopgedrag en het manoeuvreergedrag van het schip. Het tweede
deel bestond uit een aantal metingen in
zeegang, uitgevoerd bij verschillende
golfcondities, koersen en snelheden.
Het derde deel bestond uit een lange
duur meting onder operationele om
standigheden. Voor dit laatste deel
werd een meetsysteem aan boord ge
plaatst, waarmee twee maanden lang
automatisch de statistische informatie

fig. 1. Snelheid als functie van motortoerental in vlak water (getrokken lijn) en in zeegang (overige
meetwaarden).

zijn weergegeven in fig. 1, die het ver

R M S V E R S N E L L IN G E N V O O R fm / s ''2)

band tussen het motortoerental en de
scheepssnelheid weergeeft.

H s = 1,00 m

Uit deze figuur blijkt dat het schip bij
een snelheid van ongeveer 13 knopen

°

1200 omw/min

begint te planeren. Immers, boven de

♦ 1800 omw/min

ze snelheid resulteert een relatief gerin
A 2200 omw/min

ge verhoging van het motortoerental in
een aanzienlijke toename van de snel

Strip Theorie

heid. O p grond hiervan mag verwacht
worden dat het programma SEAWAY,

«o p g o lven

een strip theorie programma dat de be

A

wegingen van deplacementsschepen in
zeegang berekent, tot deze snelheid

o

bruikbaar is. Voor hogere snelheden
moeten andere rekentechnieken toege
past worden.

0

90

180

270

360

In de figuur zijn tevens een aantal later

K O E R S (gr)

in zeegang gemeten toeren-snelheid
relaties opgenomen. Uit deze meetre
sultaten blijkt dat het snelheidsverlies in

450

Fig. 3. Root Mean Square waarden van de verticale versnellingen in het voorschip als functie van de
koershoek en voor verschillende motortoerentaiien. Sign, golfhoogte circa 1 m, gem. golfperiode 4.6 s.

TRAJECT TIJDENS ENIGE SPIRAALPROEVEN

koers van het schip ten opzichte van de
golven werden de diverse signalen bij
elke meting gedurende een meettijd
van 6.5 minuten geregistreerd.
Deze registraties leverden een zeer
groot aantal gegevens op. Hier wordt
alleen ingegaan op een aantal resulta
ten van de verticale versnellingen.
Deze keuze is niet geheel willekeurig. In
de verticale versnellingen komen slammingsverschijnselen en andere niet-li
neare effecten het meest tot uiting. De
hierdoor veroorzaakte klappen resulte
ren in hoge versnellingspieken, met na
me in het voorschip. Dit geeft weer
grote

Fig. 2. Met behulp
van DCPS gemeten
banen tiidens spiroalproeven. Data is
gecorrigeerd voor
stroom.

piekbelastingen,

die voor de

sterkte- en vermoeiïngsaspekten van
belang zijn. Daarnaast worden ook de
veiligheid en het comfort aan boord (of
het gebrek daaraan) in hoge mate door

X-VERPLAATSING (m)

de verticale versnellingen bepaald.
de ondervonden zeegang, met een sig

tingen aan kleine snelle vaartuigen blij

nificante golfhoogte van 1 tot 2 meter,

ken veel typen te traag te zijn.

gering is.

In fig. 3 zijn de gemeten RMS (Root
Mean Square) waarden gegeven van
de verticale versnellingen in het voor

Een tweetal tijdens de uitgevoerde spi-

Experimenten in zeegang

schip tijdens de tweede meetdag. De

raalproeven gemeten baanregistraties

De zeegangsmetingen namen twee da

significante amplitude is twee maal de

worden weergegeven in fig. 2. Deze re

gen in beslag.

RMS waarde.

gistraties zijn gecorrigeerd voor de ter

O p de eerste meetdag werden signifi

In de figuur zijn de bij verschillende mo-

plaatse aanwezige stroom. Zoals te ver

cante golfhoogten, verlopend van 2.1

tortoerentallen gemeten versnellings-

wachten is, is de invloed van de snel

naar 1.5 meter, gemeten. Op de twee

heid en de roerhoek op het gevaren tra

de meetdag was de significante golf

waarden als functie van de koers uitge
zet. De getrokken lijnen geven de met

ject duidelijk zichtbaar. Het snelheids

hoogte ongeveer 1.0 meter.

SEAWAY

verlies ten opzichte van die bij rechtuit

De gemiddelde golfperiode varieerde

waarbij uitgegaan is van golven ko

varen was bij 1200 omw/min ongeveer

tijdens de eerste meetdag tussen 5.0 en

mende uit een richting van 280 ' met

7 procent en bij 2200 omw/min onge

7.0 seconden en op de tweede meet
dag tussen 4.5 en 5.5 seconden.

een significante golfhoogte Hs van 1.0

veer 25 procent.

berekende waarden

weer,

meter. Voor de snelheid behorende bij

O p beide meetdagen werd visueel een

het

De gevaren banen werden gemeten

vrij grote richtingsspreiding van de golf

omw/min, zijn geen berekeningen uit
gevoerd omdat het schip dan planeert.

hoge

toerental

van

2200

met een DCPS ontvanger. De registra

energie waargenomen. Deze kan ech

ties tonen duidelijk aan dat deze ont

ter niet met de WAVDEL golfmeetboei

De onderschatting van de berekende

vanger bijzonder bruikbaar is voor het

worden gemeten.

waarden voor koersen tussen 360 en

manoeuvreerproeven

Onder deze golfcondities werd op bei

450 ’ zijn mogelijk het gevolg van de

aan boord van schepen. W el is het zo

uitvoeren

van

de meetdagen een groot aantal metin

aanwezige richtingsspreiding van de

dat niet ieder type DGPS ontvanger ge

gen

verschillende

golfenergie tijdens de metingen. De be

schikt is voor dit werk. Speciaal bij me

combinaties van snelheid en relatieve

rekeningen werden zonder richtings-

uitgevoerd.

M et

effect nog wel in enige mate, maar toch
aanzienlijk minder.

Z-VERSNELLING IN VOORSCHIP

De optredende asymmetrie wordt nog
duidelijker als naar de hoogste versnellingspieken in positieve en negatieve
richting van een aantal meetruns wordt
gekeken. In fig. 5 zijn deze voor een
aantal metingen uitgezet als functie van
de koers. De metingen werden uitge
voerd bij een snelheid van 25 knopen in
Z-VERSNELLING IN PASSAGIERSRUIMTE

golven met een significante golfhoogte
van 1.0 meter.
De asymmetrie is hier zeer duidelijk te
zien. De negatieve maxima hebben een
waarde van circa -11 ms-2. Dit is de
vrije val conditie (g = 9.81 ms-2) plus
een extra versnellingskomponent ver

Fig. 4. Voorbeeld van
gemeten verticale
versnellingen in het
voorschip en de pas
sagiersruimte.

oorzaakt door scheepstrillingen. Bij de
maxima werden waarden tol 4 g ge
meten. Het is bekend dat dit soort
waarden in het voorschip van een snel

TIJD (9)

Plekversnelllng voor (m/s2)

van voren inkomende golven komen

A

1IOC wm»nn (Crt-Oe-iM'l

de berekeningen redelijk goed tot goed
overeen met de metingen. Eenzelfde
trend is ook zichtbaar bij de andere pa
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Negatieve w aarde
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t

duidelijk de sterke invloed van de koers
A

op de optredende versnellingsniveaus.
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v

waarde zegt namelijk nog niets over de
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optredende piekversnellingen. En het
oorzaken.
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Aan het gebruik van de RMS waarde als
maat voor de optredende versnellingen
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rameters. Uit de resultaten blijkt heel

zijn vaak deze pieken die schade ver

...

A
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V

<

spreiding uitgevoerd. Bij voor en schuin

360

450

Koers (gr)

Bij langzaam varende deplacementschepen kan men, gegeven de RMS
waarde, vaak met een redelijk grote be

Gemeten piekversnellingen voor. N = 2200 OPM , snelheid 25,0
kn. sign. golfhoogte 1,0 m, T2 » 4,6 s, p » 280°.

trouwbaarheid de kans bepalen dat een
bepaald versnellingsniveau overschre
den zal worden. Men gaat er dan van

Fig. 5. Hoogste gemeten positieve en (absolute) negatieve versnellingspieken in het voorschip als
functie van de koers. Snelheid 25 knopen, sign. golfhoogte ca. I m, gem. golfperiode 4.6 s.

uit dat de momentane versnellingswaarde een normale amplitudeverdeling heeft. Voor een dergelijke verdeling
kunnen de overschrijdingskansen een
voudig berekend worden. Eén van de
eigenschappen van een dergelijk sig
naal is dat de amplitudeverdeling bo
ven en onder de gemiddelde waarde
(die vaak nul is) symmetrisch is.
Bij snelle planerende vaartuigen mag
men echter niet zonder meer van een
normale verdeling uitgaan. Dit wordt
geïllustreerd in fig. 4. Hierin wordt de
versnelling in het voorschip en de ge
lijktijdig in de passagiersruimte geme
ten verticale versnelling weergegeven.
Uit de figuur blijkt dat de verdeling van
het signaai in het voorschip niet sym
metrisch is. De positieve pieken in het
signaal zijn gemiddeld smaller en hoger
dan de negatieve pieken. Het in de pas
sagiersruimte gemeten signaal toont dit

Fig. 6. Maximale positieve en negatieve versnellingspieken in hel voorschip als functie van de Root
Mean Square waarde van de versnelling.

vaartuig vaak voorkomen. Regelmatig

worden gehouden.

m et behulp van

worden bij metingen waarden van 6

Bij het bepalen van de toelaatbare ver-

gramma SEAWAY. Hierdoor was het

het computerpro

tot 7 g geregistreerd. Bij lagere snelhe

snellingsniveaus waaraan de opvaren

mogefijk om diverse varianten van het

den wordt de asymmetrie tussen posi

den mogen worden blootgesteld mag

Voyager ontwerp door te rekenen.

tieve en negatieve maxima echter snel
minder.

niet uitsluitend worden uitgegaan van

Dit heeft geresulteerd in een aantal m o

de RM S waarden van de versnellingen.

gelijke wijzigingen in het ontwerp voor

Uit fig. 5 blijkt dat de asymmetrie sterk

Ook de momentane versnellingspieken

het tweede schip. De belangrijkste in

koersafhankelijk is. Het is echter univer

moeten binnen de daarvoor toegesta-

vloed

seler om te stellen dat de asymmetrie

ne grenzen blijven. Zoals uit fig. 4 reeds

scheepslengte waardoor, behalve lage

afhankelijk is van de RM S waarde van
de verticale versnelling.

bleek, zijn in de passagiersruimte de

re versnellingsniveaus, ook aanzienlijk

verticale versnellingen aanzienlijk lager.

lagere verticale relatieve snelheden ver

Tijdens de metingen lag bij alle koersen

wacht mogen worden.

had

een

2,4

meter grotere

In fig. 6 zijn van een groot aantal metin

en snelheden het minimum van de ver

gen de maximale waarden en de (abso

ticale versnellingen op 25 tot 40 pro
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lute) minimale waarden van de vertica

cent van de scheepslengte, gerekend
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piekwaarden komen echter steeds ver
der boven de lijnen te liggen. De kans

verticale versnellingen.
Door
snelheidsvermindering

op een grote positieve versnellingspiek

koersverandering bij hoge golven kan

weinig snelheid verliest. Het in de prak

1992.

en/of

is duidelijk groter dan bij een normale

het versnellingsniveau goed in de hand

verdeling.

gehouden

Overigens m oet nog worden bedacht

daarbij dat bij de opleiding van de be

worden.

Voorwaarde

is

dat de waarden in de tabel zijn verkre

manningen aandacht aan deze aspec

gen van data waaruit perioden korter

ten wordt besteed.

dan 0.5 seconden zijn weggefilterd.
Hierdoor zijn de maximale piekwaar

Door de optredende niet-lineariteiten

den ongeveer 2.5 g. Zonder filteren

mag voor de verticale versnellingen aan

zou dit ongeveer 4 g zijn geweest. De

boord niet alleen met RM S waarden

weggefilterde waarden waren echter

worden gerekend. Zowel voor sterkte

zeer kortstondig aanwezig en konden

en vemnoeFingsberekeningen als voor

dan ook niet veel schade aanrichten.

de veiligheid van de opvarenden moet

De belangrijkste conclusie uit het voor

door slamming veroorzaakte, grote en

gaande is dat voor de maxima tot 2.5 g

relatief lang durende, versnellingspie

in fig. 6 de gevolgen voor bemanning

ken.

rekening worden gehouden m et de

en schip niet langer mogen worden
ver-

Het blijkt mogelijk te zijn om voor de

moeiïngsberekeningen moet met de

snelheden w aar het schip nog niet pla

geconstateerde asymmetrie rekening

neert de bewegingen te voorspellen

verwaarloosd.
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Snelle schepen naar Rotterdam?
Samenvatting en conclusies van een rapport
R.W .P. Seignette MSc. Is werkzaam bi/ het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Ir.C.C. Glansdorp FRIN bij M arine Analytics B.V., ir.E. Vossnack
Is gepensioneerd scheepsbouwer.

Deze sam envatting geeft antwoord op de vraag o f er snellere schepen naar Rotterdam komen en zo |a, welke
term inal faciliteiten daarvoor nodig zijn. Achtergrond daarbij is dat een eventuele ti|dwinst voor het totale
transport door een hoge snelheid van deze schepen niet te niet moet worden gedaan door een "langzam e"
term inal in de Rotterdamse haven.
De laatste vraag kan slechts beantwoord worden indien aangegeven kan worden welke nieuwe schepen hun
intrede zullen doen. De snelheid van deze schepen en de bijbehorende operationele kosten zullen bepalen of
er een m arktsegm ent bestaat w aar deze schepen kunnen worden ingezet.
Op het gebied van niet conventionele snelle schepen heerst er een grote activiteit. Allerlei nieuwe concepten
worden gepresenteerd, waarbi| in veel gevallen het principe van de dynam ische lift w ordt gehanteerd, naast
m onohulls en catam arans die met de waterverplaatsing als d rager van het gew icht van het schip werken.
Deze sam envatting zal snelle schepen beschouwen uit het oogpunt van passagiersvervoer en vrachtvervoer en
aan de hand van de conclusies die hieruit volgen w ordt uitspraak gedaan wat de verwachte gevolgen voor de
situatie in Rotterdam zijn.

leidt tot de conclusie dat ze allemaal ge
wichtsproblemen hebben. Dat wil zeg
gen: er is door een te hoog eigengewicht
van het schip te weinig laadvermogen
beschikbaar om, naast personenauto's,
vrachtwagens mee te nemen.
(W ordt het beladen schip uiteindelijk
zwaarder

dan

het

ontwerpgewicht

waarop de voortstuwingsinstallatie is
gebaseerd, dan haalt ze de ontwerpsnelheid niet. Voor de reder vaak reden
om het schip dan niet af te nemen.)
In het laagseizoen is dit geringe laad
vermogen een nadeel omdat de bezet
tingsgraad van passagiers dan klein is
en

de

relatief geringe

hoeveelheid

vracht die mee kan onvoldoende op
brengt om rendabel te varen.
Bij een besluit om conventionele
veerboten op bepaalde trajecten te ver
Fig.1. Dit type HSS
wordt in april 1997
ingezet op de route
Hoek van Holland Harwich.

vangen door snelle catamarans zal dit
aspect terdege meespelen (de "Konin
gin Beatrix van STENA kan meer dan 4
keer zoveel gewicht aan lading meene
men dan de HSS catamaran).

PASSAGIERSVERVOER

kaartje te gelden). Voor deze passagiers
is een catamaran de beste oplossing. Er

Ad 2. Anderzijds is er een deel van de

M et betrekking tot het passagiersver

zijn echter twee aspecten die nader be

passagiers, dat afkomt op de luxe en

voer zijn er twee verbindingen uit Rot

keken dienen te worden, om te kunnen

een gezellig avondje uit aan boord van

terdam van belang: die tussen Hoek

voorspellen of de passagierscat daad

zo'n conventionele luxe ferry. De rol

van Holland en Harwich en die tussen

werkelijk w ordt ingezet:

van cruise ferry kan niet worden over

Europoort en Huil.

1. Het gebruik van de bestaande veer

genomen door een catamaran. Dit pas

boten voor gecombineerd vracht en

sagierssegment zal naar verwachting

passagiersvervoer;

de cruise ferry dan ook niet voor de ca

Indien de huidige schepen vervangen
zullen worden door snelle catamarans,
dan blijkt de catamaran voor passagiers

2. Het gebruik van de bestaande veer

tamaran verruilen.

boten als cruise ferry.

die met of zonder auto naar het Ver

Voor de binnenwateren van Rotterdam

enigd Koninkrijk willen een behoorlijke

De

besparing in tijd op te leveren, terwijl

naar aanleiding hiervan gemaakt:

volgende

opmerkingen

worden

de kosten van het kaartje ook aanzien

is ook gekeken naar de mogelijkheid
van snelle passagierscatamarans. Vorig
jaar is dit door de Adviesdienst Verkeer

lijk kunnen dalen. (D it behoeft niet in

Ad 1. Een scheepsbouwkundige analy

en Vervoer (M in. van V6tW) ook ge

dezelfde mate voor de prijs van het

se van bestaande passagierscatamarans

daan. Anders dan voor toeristische/re

creatieve doeleinden is tot op heden

Het gaat hier om conventionele vracht

Een ander belangrijk nadeel van de

nog geen enkel initiatief daartoe ge
slaagd. Voor een openbaar vervoer

schepen, container-feeders, ro/ro sche

vracht catamaran is dat het schip direct

pen en om snelle vrachtcatamarans, de

met slagzij reageert wanneer aan een

functie is een afvaartfrekwentie van om

zijde zware trailers aan boord komen.

het half uur minimaal nodig en op de

zogenaamde cargocat. De hier be
schouwde cargocat heeft capaciteit

onderzochte trajecten blijkt dat te duur.

voor 45 TEU, heeft een lengte van 78 m

Figuur 2 toont tevens het enorme poten

Bovendien is de aansluitende vervoers

een snelheid van 34 knopen (63 km/u).

tieel aan van ro/ro vrachtverkeer. De

infrastructuur niet ingericht op deze

Figuur 2 toont een diagram waarin

snelheid van deze schepen zal voor een

vorm

voor de 4 genoemde scheepstypen de

gegeven traject worden aangepast aan

waardoor potentiële passagiers te vaak

"break-even" kosten per ton per reis

de meest courante vertrek- en aankomst

met een tijdrovend voor- en natrans

(incl. het waardeverlies van de lading) is

tijden in de havens. Voor sommige lan

port worden geconfronteerd. Daar de

uitgezet tegen de waarde van de lading
per ton.

gere trajecten moet een snelheid van 27

van

groeps-personenvervoer,

ze vorm van personenvervoer in de in
vesteringsprojecten voor openbaar ver

Naar verwachting blijkt hieruit dat bij

voer niet structureel aandacht krijgt, is
op korte en middelkorte termijn daarin

een toename van de waarde van de la-

ook geen verandering te verwachten.

(drv cargo) al snel een dure optie
wordt.

Evenzo geldt dit voor de transport- en
veiligheidswetgeving, waardoor het

dinq

het conventionele vrachtschip

tot 28 knopen niet worden uitgesloten.
De kracht van de ro/ro schepen is dat er
relatief weinig kade organisatie met be
trekking tot de vracht is. Men rijdt zijn ei
gen vracht snel de ferry op en af.

voor een snelle catamaran momenteel
in de Rotterdamse binnenwateren niet
mogelijk is om prijstechnisch te concur
reren met het weg- en spoorvervoer.
Conclusies:
1. Bij een voldoende groot aanbod van
passagiers die met of zonder auto naar
het Verenigd Koninkrijk willen zal de
ontwikkeling van de passagierscatamarans een begin zijn van een meer strikte
scheiding tussen passagiersferries en
vrachtferries. Op termijn kan dit voor
Rotterdam betekenen dat er geschei
den terminal faciliteiten voor passagiers
met personenauto's en voor vracht
wagens nodig zullen zijn.
Voor "goedkope" lading van ƒ 600 tot

Maar er zijn 2 nadelen die de betrouw

kortere afstanden op de duur worden

ƒ 800 per ton is de feeder met contai
ners de aangewezen vorm van trans

baarheid van het betreffende transport
systeem schaden.

vervangen door passagierscatamarans.
Voor Rotterdam geldt dit waarschijnlijk

port. De ro/ro ferry lijkt het aangewe

Het eerste nadeel van deze schepen is

zen vervoermiddel te zijn voor lading

dat de eisen die het ro/ro transport aan

in eerste instantie (in 1997) voor de

met een waarde die ligt tussen de

de inrichting van het schip stelt strijdig

STENA lijn Hoek van Holland naar Har

ƒ 800 tot / 11.000 per ton. Voor de

zijn met de eisen voor een gezonde

wich. In dat geval zullen er globaal

waarde van de lading per container

waterdichte indeling van het schip. De

gezien kleine aanpassingen nodig zijn

komt dit neer op zo'n ƒ 100.000 -

waterdichte indeling van een schip be

aan de terminal in Hoek van Holland,
daar de passagierscatamaran breder is

120.000. Daarboven zou een snelle
vrachtcatamaran de goedkoopste op

paalt voor een groot deel de overle
vingskansen van schip, lading en be

dan de huidige ferries.
Daarnaast zal er naar en vanuit Rot

lossing opleveren.

manning na lekraken. Er zijn maatrege

terdam op langere afstanden (vaarduur

Voorwaarde hierbij is echter dat per jaar

vorm van transport veiliger zullen ma

langer dan 8 uur) behoefte blijven aan

een volume van tenminste 7.000 -

ken dan op het oqenblik het geval is,

cruise ferries (zoals de "Beatrix" van
STENA en de "Norsun" van NSF).

10.000 containers met deze zeer dure

maar zijn door de onderhavige veilig

lading zou moeten worden aangebo

heidswetgeving (nog) niet vereist en

den. Voor de haven van Rotterdam lijkt

maken het ro/ro transport wel duurder.

dit onwaarschijnlijk.

Een tweede nadeel is dat door een ver

Een groot nadeel van de vracht catama
rans is dat voor hun grootte slechts een
gering draagvermogen toestaan (er kan

er een relatief zwaardere druk op het ge

2. Er bestaat een goede kans dat de
conventionele passagiersferries op de

3. Snelle passagierscatamarans voor de
Rotterdamse binnenwateren - anders
dan voor toeristische/recreatieve doel
einden - hoeven op korte en middel

len mogelijk en toepasbaar die deze

schuiving van feeders naar ro/ro ferries,
bruik van het wegennet optreedt, omdat

korte termijn niet verwacht te worden.

maar relatief weinig lading mee en dat
moet dan relatief veel opbrengen), ten

tot nu toe voor dit segment, snel aanslui

VRACHTVERVOER

zij zij zeer licht worden geconstrueerd:

ontbreekt. Deze mogelijkheden dienen
nader te worden onderzocht.

Een lichte constructie maakt ze op open

tend achterlandvervoer per binnenvaart

Vrachtvervoer op korte afstanden

zee in het winterseizoen kwetsbaar.

Voor korte afstanden - tussen 200 en

Voorts leidt voor de kleinere catama
rans, slechts weer tot aanzienlijk snel

In figuur 3 is een (visuele) poging ge

heidsverlies en ruw vaargedrag (versnel

voor snel aansluitend vervoer per bin

re, tijdgevoelige lading in aanmerking

lingen catamaran ong. 4 maal zo groot

nenvaart. Als voorbeeld is de vrachtferry

komen.

als die van een enkelromp schip).

"Norbank" genomen. Het blijkt dat dit

500 nautische mijl - is nagegaan welke
soort schepen voor het vervoer van du

daan om een oplossing aan te dragen

schip ruim 90 trailers met een lengte van

logistiek gebied en door de, voor bei

18.4 m. mee kan nemen al of niet voor

den, afwezigheid van uitbreidingsmo

schuit haalbaar is en overwogen wordt,

zien van chauffeur. Als deze bestemd

gelijkheden aan de landzijde leidt nu

dan zullen er speciale voorzieningen

transport van trailers per snelle dek

zouden zijn voor Duitsland, dan zouden

reeds tot wachttijden voor het wegver

moeten worden getroffen om deze

de niet van een chauffeur voorziene trai

voer naar en vanuit dat gebied.

schepen snel met trailers te beladen.

lers of chassis op een, wat men zou kun

De waarschijnlijke verhuizing van

nen noemen, "fast ro/ro deck barge"

TOR Line vanuit de Eemhaven naar de

kunnen worden gezet, die door twee

Beneluxhaven maakt dit probleem nog

Schottels

groter.

kan

worden

aangedreven.

Deze voorzieningen lijken niet erg inge
wikkeld.
2. Cargo catamarans lijken (nu nog)

Zo'n deck barge zou 29 trailers mee kun

Indien de lading zich laat consolide

nen nemen. Met een maximale breedte

ren voor een regio nabij de binnenwa

ben in feite onvoldoende draagvermo

van 22.80 m en een maximale diepgang

teren in Duitsland (en dat is waarschijn

gen en het is twijfelachtig of er vol

van 2 m. zou de deckbarge voldoen aan

lijk) kan congestie in de aan- en afvoer

doende gecontaineriseerde dure lading

de maximale afmetingen, die op de

naar en van de terminal worden om-

is voor het opzetten van een vracht-

Waal en Rijn zijn toegestaan. De snelheid

zeild door gebruik te maken van snelle

dienst.

zou op 32 km/uur gesteld moeten wor

ro/ro deck barges.

den. Dit lijkt bereikbaar bij 4000 PK.

Indien in Rotterdam voor- en na

niet haalbaar: ze zijn kwetsbaar, ze heb

Vrachtvervoer op middelkorte en
langere afstanden
De vakliteratuur staat vol van aantrekke
lijke ontwerpen van uiterst snel vracht
vervoer over water. Een aantal belang
wekkende ontwerpen zijn nader bestu
deerd.
De ontwikkeling waar Volvo nu mee
bezig is - om met een FASTSHIP ont
werp uit Gothenburg auto-onderdelen
naar Zeebrugge te brengen - is hier
ook bestudeerd en de resultaten daar
van zijn representatief voor de overige
ontwerpen die inspelen op de trend
van "modulaire productie".
Modulaire productie is in zwang bij fa

Tig.3. Aqua Trucking

brikanten van hoogwaardige kapitaalO p basis van het voor- en natransport

Generalplan

voor de "Norbank" een dienst die
tweemaal daags uit Rotterdam naar
een aantal Duitse havens vertrekt kan
onderhouden worden met 6 barges.
De bijlage geeft aan welke terminal faci
liteiten zouden moeten worden ge
bruikt. Er kan een rijdend platform
voorzien van hydrauliek voor de hoogteverstelling op een kade worden gezet
of men kan zich van een ponton bedie
nen. Deze ponton dient dan ongeveer
een lengte van 130 m. te hebben bij
een breedte van 35 m. Het dure seg
ment van de lading zal met een ro/ro
ferry 's avonds worden aangevoerd. Dit
segment gaat dan over de weg naar de
eindbestemming, profiterend van de
relatieve rust op de autowegen. Voor
het goedkopere segment lijkt de snelle
ro/ro deck barge een goed alternatief.
Conclusies:
1. De snellere Ro/ro vrachtferrries (tot 28
knopen) zullen de duurdere lading in
toenemende mate aantrekken. Dit geldt
ook voor het snelle transport van dure
chemicaliën, die meer en meer in tank
containers op trailers worden vervoerd.
Voor Rotterdam betekent dit een
toenemende druk op de haven interne
logistiek in en rond de Beneluxhaven.
De afwezigheid van samenwerking tus
sen P& O Ferries en North Sea Ferries op

fig.4. 'Cuizzo'

ken van 150,000 per TEU). Ook is deze
optie theoretisch aantrekkelijk indien

- Gegokt wordt op gecontaineriseerde
dere hoogwaardige lading.

leveren product samen. De inkoop en

verladers bereid zijn voor het zeetrans
port het dubbele van wat nu gangbaar

assemblage van de verschillende com

is te betalen.

consortium en verladers zullen worden

goederen, waaronder autofabrikanten.
De klant stelt grotendeels naar eigen
wens de uitvoering van het aan hem te

'autoparts", 'groente en fruit" en an
- Contracten

tussen het FASTSHIP-

afgesloten op basis van "penalty logis

ponenten vindt pas na de orderbevesti
ging plaats. Dit voorkomt terugname

Praktisch zijn er ons inziens grote tech

tics” , waarbij voor de overslag in ha

van onverkochte voorraden en levert

nische bezwaren. Allereerst is er (al

vens wordt uitgegaan van een maxima

een flinke besparing op. De levertijd van

weer) het probleem van het draagver

le lostijd van 6 - 8 uur (wat naar ver

het eindproduct wordt dan bepaald

mogen. FASTSHIP kan wel qua ruimte

wachting uitkomt op ong. 250 mo

door de tijd van assembleren en het
transport van zowel de componenten

wel 1450 TEUs vervoeren, maar het ge

ves/uur).

middelde gewicht/TEU komt veel lager

als het eindproduct. Die levertijd wordt
geminimaliseerd zolang de extra kosten

uit dat de beoogde lading/TEU weegt.

- 8 grote verladers hebben reeds een
"letter of intend" aan het FASTSHIP-

Ten tweede is de Atlantic een geDied

consortium afgegeven. Zij zijn waar

waar een schip een behouden vaart van

schijnlijk bereid om voor het zeetrans

meer dan 40 knopen zelden kan waar

port van genoemde lading 2 * het Con

maken. Dit leidt ertoe dat het beoogde

ference tarief te betalen, .ndien FASTS

FASTSHIP is een "high speed mono

strakke vaarschema niet steeds kan

HIP zijn pretenties waarmaakt (hetgeen

hull" (zie figuur 4)

worden aangehouden.

Bij dit soort schepen zien we vaak toe

De voor FASTSHIP geplande overslag-

te betwijfelen valt).
- De "Marine Administration" in de VS

passing van andere voortstuwingsin-

snelheid van 1000 TEU/uur lijkt voorlo

onderzoekt nu (due diligence) of zij aan

stallaties dan de vertrouwde scheepsdiesel motor. FASTSHIP en vergelijkbare

pig niet haalbaar en is niet zinvol als de
rest van de logistieke afhandeling con

% van de stichtingskosten wil verstrek

concepten maken gebruik van de ver

ventioneel blijft.

ken. Dit komt neer op ong. S 600 mil

voor het vereiste "snellere transport"
minder zijn dan genoemde besparing.

trouwde

het consortium een subsidie van 82,5

joen.

gasturbines en waterstraal
het voortstu-

Interessant is ook het "slow air - fast

- In Philidelphia (VS) is reeds in een ge

wingsrendement ervan laag is wordt
het geïnstalleerde vermogen vaak ex

sea" concept, dat door van Dongen c.s.
is ontwikkeld. Op korte termijn levert

wenste overslag voorzien. In Europa
wordt nu nadrukkelijk naar een geschik

treem hoog opgevoerd, wat het brand

dit concept niet een "nieuw soort" snel

te haven gezocht (Zeebrugge was eer

stofverbruik dientengevolge opjaagt.

schip, maar de beschouwingen over de

der in beeld, maar is inmiddels als keus

intermodaliteit tussen zee- en lucht

vervallen).

voortstuwing.

Omdat

Andere creatieve voortstuwingssyste

vracht zijn wel van strategische waarde.

men (zoals bijvoorbeeld voortstuwing

Ook voor Rotterdam. En dus verdient

door elektromagnetisme) zijn voor snel
varen nog onvoldoende ontwikkeld.

deze activiteit wel onze aandacht.

wegingen hoeven we in Rotterdam de
komst van FASTSHIP op korte termijn

Conclusies:
1. De komst van het FASTSHIP (o! ver

niet te verwachten. Echter, langs ge
subsidieerde weg is de komst van

gelijkbaar) concept op middelkorte af
standen (intra Europees) als onderdeel

mijn niet uit te sluiten.

Anders dan in het geval van de snelle
cargocat is in het voorbeeld van VOL
VO duur vervoer lonend, omdat het bij

Op basis van marktconforme over

FASTSHIP naar Rotterdam op korte ter

een kritische levertijd van nieuwe auto's

van een logistieke keten moet niet wor
den uitgesloten. Echter, de introductie

3. De ontwikkeling van het "slow air -

in de duurdere klasse. Het halen van de

van zo'n type schip is pas zinvol als de

fast sea" concept is strategisch interes

deze autoproducent in feite gaat om

kritische levertijd maakt hierbij het ver

totale besparing door tijdwinst van het

sant, maar dit leidt niet tot de komst

schil uit tussen verkoop en geen ver
koop van haar producten.

totale transport (het zeetransport, de
overslag in de haven, de interne logis

van op dat concept gebaseerde snelle

Gegeven de waarde van de lading, als

tiek in de haven en het voor- en na

mede de waarde van de wachttijd van

transport) opweegt tegen de meerkos

een klant op een bestelde auto, is bere
kend dat voor deze route FASTSHIP een

ten van het zeetransport.

goed alternatief voor de snelle vracht

praktijk wordt toegepast zal het hoogst

ro/ro kan zijn. Overigens heeft de huis

waarschijnlijk gaan concurreren met de

het snellere vervoer van chemicaliën,

vervoerder van VOLVO (TOR LINE) re

snelle vracht ro/ro.

die terminalfaciliteiten beïnvloeden, zijn

centelijk besloten om de wens van

Zou FASTSHIP worden ingezet voor
containerlading, dan moet zij concurre

niet te verwachten. Er is een tendens
om kleine hoeveelheden dure chemica

ren met het luchttransport. Onze in
schatting is dat FASTSHIP in dit seg

liën met tankcontainers van deur naar

oordeelde deze optie als een te riskante
onderneming en vertrouwt op de be

ment niet aan de bak komt.

VOLVO om de optie van FASTSHIP uit
te baten niet te volgen. TOR LINE be

trouwbaarheid
vrachtferry.

van de

Indien het FASTSHIP concept in de

schepen naar Rotterdam.
Ditzelfde geldt voor het japanse con
cept van de "Super Technoliner",

Chemicaliën transport
Nieuwe concepten met betrekking tot

deur te brengen. Dit kan Dit gebeurt
meer en meer door gebruik te maken
van de ro/ro vrachtferries, wat tot ge

snelle ro/ro
2 De komst van het FASTSHIP (of ver
gelijkbaar) concept op langere afstan

volg heeft dat de marktvraag naar snel
ontwikkelingen volgt die in 3.1 en 3.2

voor 1448 TEU op de route Philadel

den (bv. Europa - Amerika) is op basis
van reële rentabiliteitsberekeningen

phia naar Zeebrugge (een eerdere

niet te verwachten. Echter, de laatste

wens van VOLVO, zie bijlage) is nagere

stand van zaken geeft aan dat dit con

kend op rentabiliteit.
Daarbij blijkt dat deze optie theoretisch
aantrekkelijk lijkt voor lading met een

cept wellicht een gesubsidieerde kans
krijgt:

De verhoogde aandacht voor nieuwe

- Het idee is om voor de "Atlantic

concepten voor snelle vaartuigen is niet

waarde van meer dan ƒ 4500/ton ofte

Crossing" een aantal FASTSHIP's in te

wel J 35,000 per TEU .(Publicaties spre

zetten.

nieuw. In de laatste 300 jaar kent de ge
schiedenis van het zeetransport ten

De ontwikkeling van een FASTSHIP

ler transport voor dit segment lading de
zijn geschetst.

SLOT.

minste 5 van zulke perioden. Ze volgen

ren stijgt ook de vraag naar snel zee

100 jaar de gemiddelde snelheid van

elkaar wel steeds sneller op door de

transport. En door rappe kennisontwik

schepen nauwelijks duurzaam is toege

ontwikkeling van kennis en de techniek

keling in en recente opleving van de

nomen. Dit in tegenstelling met bespa

op dat gebied.
De huidige verhoogde aandacht voor

scheepsbouw is het aanbod talrijk.

ringen op brandstofverbruik.

dit fenomeen is zowel /raag als aanbod

weerbarstig en oaardoor zijn reders

gestuurd. Door de globalisering en libe
ralisering van de wereldhandel van dit

vaak behoudend. Elk scheepsontwerp
blijkt toch steeds weer een compromis

moment is de vraag naar transport

der compromissen. Zelden is het mo

ploitatie juist beoordeeld. Dit speelt
met name een rol bij nieuwe concepten

enorm toegenomen.

gelijk om ongestraft een eigenschap

voor het zeevervoer van vracht. De

Maar de praktijk van het zeetransport is
Nieuwe concepten worden op voor
hand ook zelden op commerciële ex

(bijvoorbeeld de snelheid) te verbete

markt vraagt nu steeds betere prestaties

Door segmentatie van ladingstromen

ren zonder de andere eigenschappen

van de vervoerders, maar is zelden ge

en de opkomst van modulair produce

van het vaartuig direct te frusteren.

neigd om voor een verbetering meer te

ren van hoogwaardige kapitaalgoede

Dit is de reden waarom in de afgelopen

betalen.

Casualty
I n f o r m a 
t i on Del
Norske
V e r i t a s

Damage to side structure in fore
peak

was heavy corrosion in the local

board in web frame 2, in way of the

support area for secondary strength

supports for the two upper side longi

1. When evaluating acceptable wasta

members, combined with a loading

tudinals, nos. 44 and 45, just below

ge in primary strength member such

condition involving an empty fore

the stringer platform (Fig. 2).

as girders and platforms, the local sup

peak at full draught. The heaviest cor

On the starboard side, the flatbar stiffe

port areas for the secondary strength

rosion was concentratt d in the ballast

ned probably buckled locally first and

members such as frames an stiffened

splash zone for the most common

then broke loose from the longitudi

should be considered as important as

nals (A), followed by the collapse and

the overall strength of the primary

Lessons to be learned

Course o f events

ballast

The vessel in question was at sea and

anodes have limited effect.

cracking of the web plate in area (B),

members for a supported panel such

fully loaded with oil cargo, when the

The extent of the damage may further

see. The damage spread sideways (C),

as the ship side. The combination of

condition,

where

sacrificial

forward draught was found to have in

be explained by the fact that cylindri

Fig. 2, to the adjacent web frames, see

increased nominal stresses and redu

creased after a night of heavy weather.

cal bow shapes introduce external

(D) in Fig. 1. The inward deformation

ced buckling capacity may be critical

Intense noise was heard coming from

loads on the structure close to maxi

of these panels induced high membra

in these area when excessive local

the forepeak air pipes, and bubbles

mum design pressure, even in less

ne stresses which in turn tore loose the

wastage has occurred.

were noticed rising from the port side-

than extreme weather conditions, in

plating (E) in an almost rectangular

For the example in Fig. 2, wastage of

both clear signs that the forepeak had

contrast to slimmer bow shapes.

pattern. The initial damage to port is

40-50% in thickness of web plate and

become open to the sea. It was not

Initially the damage may have started

believed to be almost identical to that

horizontal stiffener supporting the side

possible to reduce forward draught

almost simultaneously port and star

on the starboard side.

longitudinals nos 44-45 will result in an

with available ballast pump capacity

almost 100% increase in the nominal

and the Master decided to head for

stresses, while resistance to buckling will

sheltered waters. Necessary action was

probably be reduced by at least 50%.

taken in close co-operation with the
authorities and classification society.

2. Protection of ballast tanks by sacrifi
cial anodes alone is of doubtful value,

Extent of damage

especially for tanks operated in partly

After lightering in sheltered waters,

filled condition, since anodes are acti

survey revealed a large opening in the

ve only when submerged. It is therefo

port shell plating and a smaller one to

re recommended that sacrificial ano

starboard. The opening on the port

des are not employed as a substitute

side extended tor about 18 metres

for coating, but as a supplement. No

immediately forward of the collision

coating is ever completely free of

bulkhead to the swash bulkhead at fra

pores or defects, and anodes serve as a

me 4, and vertically from the draught

useful backup.

mark at 15 ft upwards to the stringer
platform at 54 ft, i.e. a distance of

Ballast tanks without coating, or with
Fig.l. Bow damage as found after lightering.

about 12 metres (see Fig. 1).

coating in poor condition, need to be
followed up more closefy than other
tanks.

lACS-member

classification

Parts of the stringer pi itform had col

societies have recently introduced an

lapsed, and the remaining platform

nual surveys of such tanks, as well as

girders, brackets etc. were distorted.

more extensive intermediate surveys,

Inspection and thickness measure

including

ments revealed corrosion well in excess

measurements in suspect areas.

of acceptable values in the remaining
structure immediately below the strin
ger platform. The structure above the
stringer platform and lower down near
the bottom of the tank was in accepta
ble condition. The forepeak was only
protected against corrosion by sacrifi
cial anodes; no coating was applied.
Probable cause
The probable cause of the damage

Fig.2. Web frame No.2.

close-up

and

thickness
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SW Z 96-08-01

Development of hybrid anti-rol
ling device for ships and test at sea
Koike, Y.
IHI Engineering Review (001195),
199607, 29/3, pg-109, nrpg-7, gr-12,
ta-4, dr-4, ph-1, ENG
An actively controlled anti-rolling devi
ce has been developed to reduce the
rolling motion of a ship by the move
ment of a mass controlled by an actu
ator. The hybrid type device combines
the pendulum-base passive type using
a moving mass on an arc-shaped rail,
with the active type driven by a relati
vely small electric motor. Test at sea
was performed with a ship (weight ap
prox. 190 tons) to verify the damping
effects on the hybrid anti-rolling sys
tem. Rolling was reduced to about
1/3th on the ship left to drift in broad
side waves. 0150312; 0150620.
SWZ 96-08-02

Increased safety and payload
achieved by In-service stability
m easurem ent

ried out in oblique seas. The visor was
connected to the hull with force gau
ges measuring forces in three direc
tions. The ship motions and slamming
pressures at five locations on the visor
were also measured. At the tests the
wave height, the wave period, the wa
ve direction and the ship's speed were
varied. 0150330; 0140122.
SWZ 96-08-04

Lashing covers fo r RoRo paper
cargoes have replaced tra d itio n 
al cargo securing lashings
Saari, L.; Finell, /.
Ro-Ro Conference(076900), 199605,
2/3, pg-1, nrpg-17, ta-6, dr-7 ph-2,
ENG
The Wisa-Fix system has been develop
ed to protect and secure paper reels,
pallet loads, boxes, barrels, IBC's etc,,
which are loaded on transport flats or
cassettes and lashed to one big unit
load. Wisa-Fix consists of a top cover
with reinforcements woven into the fa
bric and sewn-in lashing straps. Every
lashing point has a breaking strenght
of 5000 kp. 0220120.

Transportation and the develop
ment of the North Sea incorporat
ing the shuttle tanker m arket and
its future role In the transporta
tion needs of the oil Industry

velopment of stability test systems and
first approvals were obtained in 1973
in combination with the Intering
Stabilizer and Anti-Heeling System. On
basis of experience with this fore-run
ner system installed on 75 ships and
the use of adequate measuring, com
puter and safety techniques, the Inter
ing Stability Test System ISTS was
developed. By March '96 the system is
installed/ordered for more than 50
ships, among them on the "Green
Ships'' of TT-Lines Robin Hood class
and RoRo-passenger vessels of the
Finnhansa/Transeuropa class. 0160700.

Priest, j.
The North Sea annual conference
(Petroleum Economist/Lloyd's List)
(075630), 199605/19, pg-1, nrpg-1 3,
gr-1, ta-4, dr-2, ENG
The design requirements for a less
expensive solution for short haul trades,
an advanced offshore shuttle tanker,
are summarised. 0630902; 0110102.

Bow loads on RoRo ships
Lundgren, /.
Ro-Ro Conference (076900), 199605,
2/11, pg-1, nrpg-24, gr-18, ta-10,
dr-2, ph-6, ENG
At the end of 1994 and in the begin
ning of 1995 SSPA carried out a syste
matic model test series with a model of
a RoRo ship in scale 1:35 with the aim
to determine wave-induced loads and
impact pressures on the bow visors on
RoRo ships. Tests were carried out in
regular waves and irregular seas with
five different bow forms from modera
te to extreme flare and with different
bow (stem) angles. Most of the tests
were carried out in head seas but with
one model some tests were also car-

SWZ 96-08-08

M icrobial con tam inatio n in fresh
w ater systems: operational and
safety im plications
Guthrie, W.
Inst, of Marine Engineers Conf.
(072025), 199603/3, pg-1, nrpg-8,
ta-4, ENG
The presentation considers the specific
problems associated with microbial
contamination in fresh water systems
on ships covering the symptoms and
causative organisms. Comments are
also offered on remedial and preventi
ve action. 0130123.

SWZ 96-08-05

Holden, H.
Ro-Ro Conference (076900), 199605,
2/15, pg-1, nrpg-8, gr-2, dr-5, ph-1,
ENG
Since 1971 Intering worked on the de

SWZ 96-08-03

The paper presents the main objecti
ves of the joint North-West European
project “ Safety of Passenger/RoRo Ves
sels". A critical examination of existing
damage stability standards is presen
ted and the principal risks not covered
are discussed. Important aspects such
as damage stability modelling me
thods, watertight integrity, interme
diate stages of flooding, dynamic
effects and survival criteria for dama
ged vessels are discussed and some
possible solutions outlined. 0250330.

SWZ 96-08-06

The econom ics o f double-hulled
tankers
Brown, R.C.; Savage, I.
Maritime Policy & Management
(001925), 199606, 23/2, pg-167,
nrpg-9, ta-5, ENG
A cost-benefit analysis is conducted on
the double-hull requirements for oil tan
kers in United States' waters contained
in the U.S. Oil Pollution Act of 1990. The
benefits of reduced spillage are compa
red with the increased construction and
operations costs of double-hulled ves
sels. In the most probable scenario, the
expected benefits are only 20% of the
expected costs. 0120215,0120300.
SWZ 96-08-07

New stability standards fo r new
ships - the way ahead
Svensen, T.E.
Ro-Ro Conference (076900), 199605,
1/22, pg-1, nrpg-15, gr-4, ta-2, ph-1,
ENG

SWZ 96-08-09

Refurbishm ent o f a m ld-70s p la t
fo rm deck structure
Still, f.R.; Holroyd, /.; Gallacher, B,;
Svetsaren (003150), 199606, 51/2,
pg-S8, nrpg-5, ta-4, ph-3, ENG
The authors describe the erection of
structural steelwork and the welding
techniques used in the refurbishment of
the Bravo platform in the Brent oil and
gas field in the North Sea. Originally
constructed in the 1970s, the upgrade
to the rig was necessary due to changes
in the reservoir conditions, and the op
portunity was taken to replace the liv
ing quarters and process modules
which required significant deck strength
ening owing to the redistribution of the
topsides loading. 0630218.
SWZ 96-08-10

Gas-dlesels in offshore appllca
tlons
Miemois, M.
Wartsila Diesel Group Marine News
(003588), 199604/1, pg-4, nrpg-5,
gr-1, dr-4, ENG
First introduced in the late 1980s, the
Wartsila gas-diesel concept is now en
joying success in its original target
market-offshore applications. Since
the first launch, the gas-diesel concept
has undergone continuous develop
ment and is today regarded as proven
technology rhe first gas-diesel engi
nes in power plant applications have
accumulated more than 40,000 run
ning hours and have presented out
standing availability figures over the
years. 0160134; 0160120.
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SWZ 96-08-11

A n experim ental study on flo o d 
in g Into the ca r deck o f a roro
ferry th ro u gh d a m aged bow
door
Ikedo, Y.; Shimizu, N .; Roby, K.
journal of the Kansai Society of Naval
Architects (001495), 199603/225, pg149, nrpg-8, gr-11, ta-3, dr-2, ph-3,
ENG
The authors have done experiments
with a model of a RORO car ferry with
opening at the bow, instead of a bow
door. The model was run Into regular
head waves, allowing only heavr and
pitch motions. The flooding of the car
deck increased with the increase of
bow opening size, wave height and
Froude number. The motions chan
ged with the flooding, which ranges
from 0 to full volume, of the car deck.
Theoretical calculations revealed that
there is heavy loss of (static) riqhting
moment due to the shift of water on
deck. This study suggests that a ship
should be slowed down or stopped,
on damage, to reduce or avoid further
flooding. 0150330.
SWZ 96-08-12

Safety benefits o f d ig ita l n a viga 
tion
KitePowell, H .L.;Jin, D.
International Hydrographic Review
(001300), 199603, 73/1, pg-65,
nrpg-10, ta-5, ENG
Accidents of various kinds happen to
ships with some frequency. The au
thors are interested in navigational
accidents - groundings, collisions, and
rammings - which constitute a large
portion of commercial maritime casu
alties in U.S. waters and result in losses
of several billion dollars each year. In
particular, focus is on the expected sa
fety benefit and cost of new technolo
gies, such as electronic charts and in
tegrated navigation systems (EC/INS),
which can help reduce these losses by
preventing
accidents.
0210210;
0210300; 0211430.

Y

our ships and
your company

will, by (he 1st of July
1998, need an ISM
Certificate of Confor
mity. If you don 't
manage to obtain one,
we're afraid the con
sequences are not ex
actly pleasant. Allow
us to explain:
The international
community wants to
rid itself of environ
mentally unsafe ships
and the shipping indu
stry agrees. That is why
the ISM Code has been
approved by the IM O,
(he IC F and the ISF.

What if you
choose
to neglect
the ISM
Certificate?
W ell, the consequen
ces are fairly simple.
Charterers will be re
luctant to offer any
cargoes. Insurance
companies will either
decline to insure your
fleet or demand exor

On Wednesday
will your ships be <

bitant premiums.
Many flag states will
not allow your ship to enter their waters.
Apart from that, you should be all right.

ISM w ill change
your com pany
Acquiring an ISM Certificate w ill un

Shipboard M anagem ent
System s

T h e benefits are quite
attractive, though

doubtedly change the way you operate

The ISM Code requires that all special
and critical operations onboard are

both your ships and your company. It

documented to increase safety and pre

On the other hand, compliance with the
ISM Code can result in lower running

entails clear-cut new policies, new lines

vent pollution. This includes operations

of responsibility, communication and

such as maintenance, cargo handling,

costs, fewer pollution spills, better

authority both ashore and onboard, re

navigational and many others.

trained and motivated crews, officers

allocation of resources, tailormade trai

For many ship managers, the most

and management organisations and

ning schemes, large quantities of docu

time consuming part of qualifying for

reduced insurance premiums. The bene

mentation and perhaps new computer

the ISM Certificate, is the implementa

fits are not long-term pipe-dreams,

software.

tion of the planned maintenance system,
This system is based on documentation
on all important mechanical and elec-

either, but take effect surprisingly fast.

BA R C ELO N A +34 3 4178799 • C O PEN H A G EN +45 45765847 • D O RD REC H T +31 78 6132511 • HONG KO NG 852 8560380 • K IE L +49 431 67202
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ments, SpecTec supplies
software solutions for
purchasing, accounting,
loading and stability,
voyage calculation and
communication. SpecTec
provides an unparalleled
world-wide support and
service network with
wide experience in fleet
implementations. We
install your systems,
build databases, train
your people ashore and
onboard and give full
support 24 hours a day
- all over the world.

There is little
tim e left
To implement all of the
necessary changes in
herent in the ISM certi
fication process, inclu
ding the key maintenance
system, you're looking at
a typical timeframe of
two years. The count
down has started.
Might we suggest a
prudent first step?
Contact SpecTec for
trical equipment onboard, inventory of
spare parts, and rules and recommenda
tions for maintaining all essential machi
nery and equipment according to classi
fication societies’ rules.
The need for computerised Shipboard
Management Systems to handle docu
mentation and reporting requirements is
clear. Too bad there are so few good
systems to choose from.

SpecTec is the world's
No. 1 in Shipboard
Managem ent Systems
Fortunately, there is an exception to the

the right tools for im

rule: SpecTec has developed and instal
led more computerised Shipboard Man
agement Systems than any other sup
plier in the world. Nobody even comes

plementation of your ISM system.
Why choose anybody but the
world's Number I ?

close.

AM O S system s
provide com plete fleet
m anagem ent
SpecTec offers the renowned AM OS
systems for ship management. More
than 2000 installations over the past 10
years accounts for quality. In addition
to offering tools to meet ISM require

SpecTec
I

n

n

SpecTec BV. Laan der Verenigde Naties 40
3314 DA Dordrecht, The Netherlands
Tel: +31 (0) 78 613 25 11
Fax: +31 (0) 78 613 63 13
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INTERNATIONAL

MARS REPORT No.44 June 1966
The dangers of entering enclosed
spaces have been written about time
and time again. In spite of this, these
type of Incidents still happen a ll too of
ten, just a few weeks ago a case occur
red off the East Coast of England and
was reported In the N ational Press.
Here are extracts from reports of a ca

MARINE

ACCIDENT

REPORTING

was not unusual and regarded as a
normal feature of the carriage of bal
last water in these tanks, nevertheless,
he reported the fact to the Chief Offi
cer who was new to the vessel. Follow
ing Company requirements, the bal
last water was changed after passing
through the Panama Canal. Palm oil is
a category D substance within the

sualty Investigation by The Isle of Man
Department of Transport which shows
how some Innocent looking cargoes
can be lethal, a second Incident
Investigated on behalf of the Deputy

meaning of MARPOL 73/78 and the
ship carries an IPP certificate for the
carriage of noxious liquids in bulk. The

Commissioner of M aritim e Affairs,
Republic of Vanuatu and an article

the tanks. Several of the tanks were
cleaned by the crew during the passa
ge under the Chief Office's direction
and using the approved procedure.

reproduced from the Chevron Safety
Bulletin.

ship carries an approved procedure
manual for ventilation and washing of

De-ballasting commenced during the
This unfortunate incident occurred on
a tween deck dry cargo vessel which
was fitted with several deep tanks
designed for the carriage of vegetable

There are access trunks from the main

afternoon of 2nd October. During the
evening watch the same day the two
engineer Cadets were sent forward by
the 2E0 when the ballast pump lost
suction to check on the water levels in
#2 and #3 tanks. The Cadets first chec
ked #2 tank by going down the access
trunk to tween deck level and opening
a steel screw-down inspection port in

deck at each side between #1 and #2
hatches to lobbies at tween deck level.
In each lobby there is a bolted manho
le cover at the top of the appropriate
deep tank. The deep tanks are protec

the manhole lid. Having established
that the ballast seemed to be out, they
re-emerged and opened the door of
the access trunk to #3 tank and the
pump room. Here they found a foul

oil cargoes inter-island in the Pacific
and on the return voyage to Europe.
The ship had loaded palm oil on the
previous voyage in several deep tanks.

tively coated and are fitted with stain
less steel heating coils to maintain the

smell of such strength that they declin

oil temperature during the voyage

ed to enter and reported back to the
2E0. On the assumption that all the

and to raise the cargo oil temperature
prior to discharge.
After discharging the Palm Oil in Hull,

ballast water was out, both tanks were
re-ballasted with clean sea water. After
re-ballasting, the Deck Maintenance

the tanks were ballasted with sea wa

Hand reported that the smell from the
air pipes of both tanks did not improve.
A Fleet Circular from the Company
drew attention to the possible dangers
of hydrogen sulphide gas evolving
from decomposing palm oil in ballast

ter for the passage to the South Paci
fic. No cleaning was done after the
discharge of the palm oil and the bal
last was loaded directly on top of the
remaining palm oil residue. Some 10
to 12 days into the voyage from Euro
pe to Panama, the Deck Maintenance
Hand (DAH) was taking his routine
tank sounding when he noticed a bad
smell emanating from the sounding
pipes for #2 and #3 deep tanks. This

water and requested Masters to en
sure that ballast water is changed at
sea and that under no circumstances is
access to the tanks or pump rooms to
be allowed until entry procedures ha
ve been followed and a permit to work

SCHEME

issued. The issue had reportedly been
discussed on board at a recent Safety
Meeting but had not been minuted.
At 0530 on 21 October the CO asked
the 2E0 to pump the ballast out of the
tanks and at about 0630 the DAH, with
the assistance of another seaman, was
asked to remove the lids of #2 and 3
tanks. At about 0700, the Bangladeshi
Deck Serang reported to the bridge to
discuss the work for that day. At 0840
the CO reported to the 2E0 that the
ballasting was well under way and that
he expected the tanks to be empty by
early afternoon. At this point the Se
rang appeared and discussed getting
things ready for tank cleaning. The 2E0
was left under the distinct impression
that tank cleaning would not commen
ce until afternoon. The Serang then
went

forward

with

5 men to the tank access trunks. They
rigged a hose and prepared a cargo
cluster. The Deck Serang and a Seaman
III went down the access trunk at the
starboard side leading to the tween
deck lobby where the manhole access
to #3 deep tank had been opened ear
lier and the Serang entered the tank.
After a very short time, the Seaman III
at the manhole shouted up "Serang fall
down", he then entered the tank and
the other Seamen heard him shout
"Serang Serang" from inside the tank,

closely followed by a Seaman bringing
an SCBA.
The Master donned a breathing appa
ratus and descended to tween deck
level. He found the hose and cargo
cluster which had been rigged earlier.
He saw the CO slumped on a stringer
plate below the manhole but could
not see the others. He considered that
he was unable to assist on his own and
returned to the deck. The CEO and
2E0 arrived on the scene, donned
SCBA sets, found the CO and put an
oxygen set on him which had been
obtained by the Purser. As the CEO lif
ted the CO to a more upright position
he noticed another man hanging up
side down from the stringer plate with
one leg caught in the ladder (later
identified as the Serang). A Neil Ro
bertson stretcher was lowered but put
aside by the two engineers as being
ineffective in the circumstances. Short
ly after this an SCBA alarm sounded.
As they were uncertain which set had
sounded an alarm it was decided the

then nothing more was heard. At 0850

two Officers should return to the deck

the CO heard shouting on the deck. At
approximately the same time the DAH
was alerted by crew members running

and by the time they reached the deck
both alarms were sounding. Spare
bottles had been organised by the

down the deck shouting 'Two men fall
down in tank". On receiving the mes
sage, the CO directed that a self contai
ned breathing apparatus (SCBA) set be
brought and went forward and enter
ed the access trunk. He was wearing a
boiler suit but no SCBA and had not
stopped to put boots on, he did not
come out again. The DAH entered the
trunk but due to the Strong smell of
gas did not look in the tank. The DAH
returned to the open deck and a few
moments later the Master arrived

Master and the CEO accompanied by
the CO then entered whilst the 2E0
went to organise recharging the emp
ty bottles. The CEO took a line that
was already attached through a
tuning block in the top of the access
and attached it to the CO. Then, with
the assistance of the 20 standing by
the manhole an attempt was made to
haul the CO out. This line was inten
ded for lowering tools down and was
not strong enough, it broke and the
CO and CEO fell back down on to the

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING
Kantooradres:
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel.: 010 - 5921966
Fax:010-5927772
Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99
3011 XE Rotterdam
Tel.: 010-454 94 52
454 94 60
Fax:010-454 94 92

* Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende
bokken en kraanschepen.
* Bergingen op de binnenwateren.
* Vissen van verloren ankers en kettingen.
* Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz.
* Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
* Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken,
compressoren, generatoren, werkvletten, enz.

stringer plate. The CEO resecured the
oxygen mask on the CO and then had
to retire as the BA low level alarm
sounded.
Air bottles were again changed and
the CEO and 2E0 returned to the tank.
They then secured a BA lifeline around
the CO and he was eventually hauled
to the deck at approximately 1000.
Resuscitation and cardiac massage we
re attempted by the Master and Purser
but was abandoned when it became
apparent that there was no sign of life.
As there was no chance of the Serang
or the Seaman being alive it was deci
ded that further risk to personnel was
unwarranted and that de-ballasting
should continue with a view to recove
ring the other bodies when the tank
was empty.
The Vanuatu report concerns the
death of a shoreside worker who was
preparing to fumigate a vessel which
had been carrying a cargo of New

Zealand Pine wood logs with the bark
attached. The logs had been stored in
the holds as well as on deck and the
hold ventilators had been blocked off
to allow for the deck stowage. The
holds had not been opened for
4 weeks. Pursuant to quarantine regu
lations, it is normal procedure in Far
Eastern ports to fumigate log cargoes
within the holds prior to discharge.
During this process, the crew are
required to evacuate the vessel. Whilst
the crew were assembled waiting to
leave the vessel, the Bosun reported
that two shore workers were lying on
the main deck close to a hatchway.
The ship's personnel were under or
ders not to go on the deck so had to
wait until the arrival of the medical
authorities who subsequently remo
ved the two workers to hospital. It was
later reported that one of the workers
had died and the other was in a
serious condition. It was concluded
the cause was the depletion of oxygen

in the holds caused by the timber and
not a result of the fumigation process
as fumigation lines were still being set
up and the seals on the fumigation
bottles were all intact.
The Chevron report reads "Accidents
reported during past years have regu
larly included the loss of lives resulting
from personnel being overcome, ei
ther by toxic fumes or lack of oxygen,
in enclosed spaces aboard ship. The
need for procedures has long been re
cognised, and many safety guidelines
and recommendations have always
endeavoured to ensure that seafarers
are reminded of the potential hazards
and the need for precautions. In addi
tion to the guidance issued bv the
shipping industry, other organisations,
notably the ILO and IMO, have also
published recommendations on the
subject. In fact, a correspondence
group established by IMO is currently
working on producing further guideli
nes aimed at alerting all those concer

ned to the need for sound procedures
and constant vigilanc' when entering
enclosed spaces. The need to repeat
warnings about the dangers of enclos
ed space entry is backed up by recent
reports in the press. With this in mind,
the following notice was produced to
convey a brief and simple message to
those concerned with ship operations,
including, and most importantly,
seafarers".
II you have experienced any incident
which you think may be of Interest to
others please send details, including
your name and a contact address, to:
Captain R Beedet FNI f 7 Estuary Drive
Felixstowe Suffolk 1P1 I 971 UK
U kunt uw ervaringen, indlen het nlet
anders kan In het Nederiands, ook
kwijt bij de redactie van SW Z; Mathenesserloan 18S, 3014 HA Rotterdam.
Tel: 010.4361042, Fax: 010.4364980.

BESTE VERZEKERING
FROM COAST TO COAST"...
Schepen Onderlinge Nederland,
de grootste onderlinge schepen verzekeraar in Nederland, is
gespecialiseerd in h et verzekeren
van schepen (pleziervaart,
binnenvaart en kleine
handelsvaart).

SCHWEITZERLAAN 4
9728 NP GRONINGEN
Tel. 050 - 5255500

E N W È L Z O V O O R D E L I G ! Met Schepen Onderlinge Nederland
kiest u voor een verzekeringsmaatschappij met begrip en kennis van
zaken. We kennen de zee en de scheepvaartwereld als geen ander.
Daarom zijn uw schip en lading bij ons optimaal verzekerd tegen alle
risico's en gevaren die u op zee kunt tegenkomen. We zijn 24 uur per
dag 'aan dek' om waar ook ter wereld uw problemen vakkundig te
regelen.
En onze premies? Als onderlinge maatschappij werken wij zonder winst
oogmerk en dat vertaalt zich in uiterst gunstige voorwaarden en premies!

Schepen
Onderlinge
NEDERLAND

u .a

.

Fax 050 - 5255515
WESTEWAGENSTRAAT 66
3011 AT ROTTERDAM

DE ZEKERHEID VAN EEN
VEILIGE KOERS

Tel. 010 - 4140301
Fax 010 - 4140038

Bel o f schrijf ons eens voor een offerte op maat.

Stena Jutlandica (deel 1)
Van der Giessen-de Noord heeft op 7 juni de ro-ro veerboot Stena Jutlandica, bouw num m er 967, opgeleverd
aan de Zweedse Stena Line. Het schip, het grootste dat de w erf ooit heeft gebouwd, biedt plaats aan 1500
passagiers en meer dan 120 vrachtauto's. Het is het eerste schip van een nieuwe generatie, die zich van de
voorgaande vooral onderscheidt door een grotere breedte en doordat rekening Is gehouden met recente
voorschriften en Inzichten ten aanzien van de veiligheid.
dit ontwerp had een centrale schacht,
als de eerdere schepen. Dit concept
geeft een maximale opstellengte en
een relatief laag staalgewicht, zodat de
bouwkosten lager worden en het nut
tig draagvermogen groter. Bovendien
biedt een centrale schacht goede toe
gangsmogelijkheden tot de onder het
schottendek gelegen compartimenten,
op een plaats die bij een aanvaring bui
ten de gevarenzone ligt.
Het basisontwerp had een lengte van
150 m en een breedte van 27,80 m.
Door tussenvoegen van een stuk even
wijdig

middenschip zijn alternatieve

ontwerpen snel te maken. De ontwer
pen met een lengte van 150 m en van
170 m werden in de sleeptank beproefd

Fig.1. De Stena lutlandica (foto: Flying
Focus).

en ook constructief uitgewerkt.
Deze ontwerpen waren voltooid toen
zich op 28 september 1994 de ramp
De Stena Jutlandica is bestemd voor de

HSS het leeuwendeel van het passa

dienst over het Kattegat, tussen Göte

giersvervoer voor zijn rekening nemen,

borg in Zweden en Frederikshavn in

terwijl de twee andere schepen vooral
het vrachtvervoer zullen verzorgen,

Na de ramp met de Herald of Free

Denemarken, een afstand van circa 50
zeemijl. Het aanbod van lading en pas

maar in het hoogseizoen ook een deel

eisen al verscherpt (STAB 90), na die
met de Estonia werden de eisen op

met de Estonia voltrok.

Enterprise in 1987 waren de stabiliteits

sagiers op deze route varieert sterk,

van het passagiersvervoer. Verder is het

zowel gedurende het etmaal als met de

denkbaar dat bij zeer slecht weer of Di|

nieuw

seizoenen. Passagiers, al dan niet met

(zware) ijsgang afvaarten van de HSS

november 1995, op basis van voorstel

auto, reizen het liefst overdag. Vooral in

komen te vervallen en in dat geval

len van het Panel of Experts van de IM O

de zomer, het toeristenseizoen, is er

nemen de Stena Jutlandica en de Stena

en van het Nordic Committee dat door

dan een grote vraag naar vervoer.

Danica het passagiersvervoer over.

de Baltische landen was ingesteld.

de voorkeur aan een nachtelijke over

ONTWERP

Toen in maart 1995 het contract voor

tocht: zij kunnen dan slapen in de toch

De eisen die de rederij aan het nieuwe

de Stena Jutlandica werd getekend,

al voorgeschreven rustperioden. Op

schip stelde waren onder andere:

waren de nieuwe eisen nog niet for

dezelfde route worden

-

voldoen aan de laatste veiligheids
eisen;

meel van kracht, maar wel was uit infor

-

2100 m opstellengte voor vracht

worden verwacht.

verzwaard.

Dit gebeurde

in

Chauffeurs van vrachtauto's geven vaak

wagons,

vooral

ook spoor

goederenwagons

vervoerd. Daarvoor wordt echter van
andere terminals gebruik gemaakt. De
Stena

Jutlandica

is

voor

al

deze

-

mele contacten al bekend w at mocht

verkeer;

Een belangrijk punt daarbij was dat

600 m opstellengte voor treinen;

water dat op het (onderste) autodek

vervoersstromen geschikt.

-

1500 passagiers;

zou kunnen komen te staan, een schip

Op dezelfde route zet de Stena Line ook

-

dienstsnelheid 21,5 kn;

door dynamische effecten snel kan

een nieuwe catamaran in, de HSS 900.

-

flexibel in het gebruik: 's nachts

doen kapseizen. Bij de Herald of Free

Dat schip heeft ruimte voor 900 passa

vooral treinen en verder vracht

Enterprise en de Estonia is dat ook in

giers en voor 210 auto's, is 88 m lang

auto's, overdag vrachtauto's en pas

derdaad gebeurd.

en heeft een dienstsnelheid van 40 kn.

sagiers, dan wel vooral personen

Gesproken werd over 0,5 m water op

Het is gebouwd op de Noorse werf

auto's en passagiers; ook eventueel

het onderste autodek. Om dan nog aan

Westamarin.

in te zetten op andere routes.

de eisen van STAB 90 te kunnen vol
doen, zouden zeer hoge MG-waarden

Het derde schip op de route is de in
1983 gebouwde Stena Danica, iets

Al in 1994 was Van der Giessen-de

in intacte toestand nodig zijn, met als

kleiner dan de nieuwe Stena Jutlandica.

Noord begonnen met het ontwerp van

gevolg slechte zeegangseigenschappen

M et de drie schepen biedt de rederij in

een nieuwe generatie ro-ro ferries, met

en alle risico's van dien voor de opva

elke richting tien afvaarten per dag: vier

een grotere breedte en een rijstrook

renden.

met de HSS en drie met elk van de

meer dan de voorgaande schepen

Het is daarom beter om de kans dat er

conventionele schepen. Daarbij zal de

(die in [1 ] t/m [4] zijn beschreven). Ook

water op het autodek komt, te verklei-

nen door te streven naar een groot
resterend vrijboord na lekworden. Dit
kan worden bereikt door vergroting

d. van 0,5 m 3/m2 bij schade aan de
hekdeur.

timentering in de breedte, door het
aanbrengen van langsschotten op

Opgemerkt zij dat in november 1995

geveer driekwart van de scheepslengte.

5650 mm (> 0,2 B) uit de huid over on

van de holte en door vergaande com
partimentering onder het schottendek

deze voorstellen niet volledig zijn over

De zo gecreeerde 'corridors' worden

(minder inzinking bij schade).

genomen. De eisen a en b worden alleen

aan de einden door waterdichte deuren

Volgens deze benadering werd het

door bepaalde vlaggestaten, waaronder

bestaande basisontwerp (dat overigens

de Scandinavische landen, gehanteerd.

afgesloten. Verder zijn om de toegan
kelijkheid te vergroten, in de langs

al een vergrote holte had) aangepast

De eisen c en d zijn vervallen.

schotten op enkele plaatsen waterdich
te schuifdeuren aangebracht. De schot

nog niet officiële rapporten van de bei

Een resterend vrijboord van meer dan

ten zijn van dek 3 tot dek 5 opgetrok

de groepen experts waren vastgelegd.

2,0 m bleek bij het ontwerp niet in alle

ken, maar zijn slechts tot 3,5 m boven

Deze kwamen wat de (lek)stabiliteit be

gevallen haalbaar. De lengte van de
machinekamercompartimenten
kon

dek 3 waterdicht; daarboven zijn zij van

niet verder worden verkleina en ook
was het - in verband met de walvoor-

te besparen en vanwege de ventilatie.

zieningen - niet mogelijk de holte ver
der te vergroten. Er moest dus bij enke

enerzijds een aanzienlijke reductie van

aan de eisen, zoals die in de voorlopige,

treft er op neer dat aan de eisen van
STAB 90 moet worden voldaan, ook
met een hoeveelheid water op dek:
a. van 0,5 m3/m2, indien het resteren
de vrijboord kleiner is dan 0,3 m,
respectievelijk
b. van 0,0 m3/m2, indien het resteren
de vrijboord groter is dan 2,0 m,

de in de zijde; anderzijds een reductie
van de hoeveelheid water op de rest van

Het was echter vooral de eis dat bij
worden gehouden met 0,5 m water op
het dek, die leidde tot een beperkte
compartimentering van het onderste
autodek. Gekozen is voor een compar

boegdeur en

de hoeveelheden water op dek bij scha

houden met een beperkte hoeveelheid
water op het autodek (fig. 2).

schade aan de hekdeur rekening moet

interpolatie wordt bepaald;
c. van 1,0 m 3/m2 bij schade aan de

Het effect van de schotten is tweeledig:

le schadegevallen rekening worden ge

terwijl
voor tussenliggende waarden van
het resterende vrijboord de hoeveel
heid water op dek door lineaire

grote openingen voorzien, om gewicht

het dek bij falen van de hekdeur, maar
vooral een aanzienlijke reductie van de
dynamische effecten (vrij vloeistof op
pervlak) van dat water door de geringe
re breedte tussen de langsschotten.
In het voorschip werd een extra water
dichte deur achter de boegdeur gepro
jecteerd, om daar de hoeveelheid water
bij falen van de boegdeur te beperken.
Zonder deze deur zou met 1,0 m water

waterdichte indeling bouwnr 967
3 afdelin gen op
(nordic)
rijdek:
midden ken 0.3 m.
w a te r b e v a tte n
t .g .v . e c h a d e
hekdeur

aan vu llen d e
w.d. Indeling
onderdeki:

zljco m partim en t
beperkt water aan

vrijboord na
achada bllna

op het grootste deel van het autodek
gerekend moeten worden.
Om behalve de langsschotten van de
corridors geen verdere obstakels in de
breedte te hebben en ook in verband

e x tra b in n e n d e u r
achter voorplek echot
beperkt onderlopen dek
(1m.) t.g.v achade aan
boegdeur

met de treinsporen, is de oorspronkelijk
geplande centrale schacht vervallen en
vervangen door zijcasings, in feite een
dubbele huid tussen onderste en bo
venste autodek. Zij hebben een breedte
van 1,90 m. Boven dek 5 zijn de zijca
sings tot dek 7 doorgetrokken. Zij heb
ben daar een breedte van 2,65 m.
Tussen de binnenwanden van de zijca
sings en de extra langsschotten op dek
3 blijft aan elke zijde voldoende ruimte
over voor één rijstrook voor vrachtau
to's. De zijcasings worden gebruikt
voor trappenhuizen (met waterdichte
schuifdeuren in de casingwanden),
liften, machinekamerschachten, venti
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latie en diverse andere doeleinden.
fig.2, Resultaten lekstabilileitsberekenrngen.
De indeling in 17 compartimenten geeft bij een
tweecompartimentenstandaard 16 mogelijke
schadegevallen. Deze zijn in de figuur bij 'tank
plan' aangegeven.
Het onderste staafdiagram geeft voor elk scha
degeval de grootte van het resterende vrijboord
aan; alleen in de schadegevallen 4 en 5 is dat
kleiner dan 2,0 m, als aangegeven door het lin
ker stoofje; het rechter staafje geeft aan met
hoeveel meter water op het autodek dan moet
worden gerekend: 0,15 m in geval 4 en een
paar cm in geval 5 (zie de rechter schaal).
De vereiste MC-waarden zijn in het bovenste
staafdiagram aangegeven. Bij de schadegeval
len 4 en 5 geeft het linker staafje de MG-waarde zonder water aan dek aan (STAB 90) en het
rechter staafje de MG-waarde met water aan
dek (STAB 95). De werkelijke MG, circa 4,0 m,
is aanzienlijk groter dan de vereiste waarden.

noodzakelijke

Ook is voorzien in de mogelijkheid om

is. Achterop dek 11 is een landings

ingrepen zijn er nu slecht zeven rijstro

in de toekomst het bovenste autodek te

ken voor vrachtverkeer in plaats van de

laden en te lossen via een hijsbare

plaats voor helikopters.
De dekken 10 en 9 zijn accommodatie-

oorspronkelijk geplande acht. De con

op/afrit tussen onderste en bovenste

dekken, met op dek 10 de verblijven

sequenties van de nieuwe veiligheids

autodek. De ruimte hiervoor is, ook

voor de officieren, twee grote AC-ruim-

maatregelen zijn dus aanzienlijk. In [5],

constructief, beschikbaar.

ten en achterop de noodgenerator-

Door

de

geschetste

ruimte en op dek 9 de hutten voor de

waaraan het bovenstaande grotendeels
is ontleend, wordt ook nader ingegaan

Hoofdgegevens

op de commerciële gevolgen.

De voornaamste gegevens van de Ste

manning.
O p de dekken 8 en 7 liggen de pu

Ro-ro arrangement

na jutlandica zijn:
Lengte o.a.

184,350 m.

blieksruimten, op dek 8 vooral de res

Laden en lossen gebeurt op twee

Lengte l.l.

169,050 m.

taurants, met kombuizen en proviand-

niveaus.

Breedte mal

27,800 m.

O p het bovenste autodek zijn, als

Holte dek 3

9,400 m.

gebruikelijk bij de Stena schepen op de

Holte dek 5

15,200 m.

ze route, in de zijde aan BB op/afritten

Ontwerp diepgang

aangebracht, één in het voorschip en

Draagvermogen

één op het achterschip, zodat rond

Maximum diepgang

passagiers en voor de rest van de be

5,800 m.

ruimten, op dek 7 de diverse salons.
Dek 6 bestaat voornamelijk uit de hijs
bare autodekken. Verder zijn er in de
zijschachten diverse platformdekken.

56401.

Dek 5, het bovendek, is het bovenste

6,000 m.

doorlopende dek en tevens het boven

rijden mogelijk is (fig. 3).

Draagvermogen

O p het onderste autodek wordt het

Dienstsnelheid

21,5 kn.

Dek 4 bestaat alleen uit enkele plat

'drive through' systeem toegepast, met

Opstellengte

2100m .

formdekken in voor- en achterschip en

Spoorlengte

570 / 600 m.

op/afritten op voor- en achterschip.

64201.

Aantal passagiers max.
Treinen worden echter alleen over het

Aantal personenauto's max.

1500 p.
750 st.

ste autodek.

in de zijden.
Dek 3, het hoofddek, is het schottendek
en tevens het onderste autodek.
Dek 2 is een tussendek.

achterschip geladen en gelost. Dit ge
beurt - als al vermeld - op aparte termi

Het schip is gebouwd volgens de voor

nals, zowel in Cöteborg als in Frederiks-

schriften en onder toezicht van Lloyd's

havn, met een op/afrit van de wal. Ook

Register of Shipping en heeft de klasse-

naar achter:

vrachtauto's kunnen van de spoorter-

notatie: * 100A1, Ro-Ro Cargo/Train/

(01) Voorpiek, voor waterballast; boven

minals gebruik maken.

Passenger Ferry, Ice Class 1A, * LMC,

De rederij hecht aan een grote mate

UMS, IWS, SCM, LNC (AA).

Onder dek 3 is de indeling van voor

dek 2 een lege tank.
(02) Dwarsschroefcompartiment.
(03) Ballastcompartiment; boven dek 2
leeg.
(04) Leeg compartiment, met een cen
trale tank en een U-vormige tank
in de zijden en de dubbele bodem.
(05) Leeg compartiment, als (04).
(06) Leeg compartiment met drie ruim
ten: onder dek 2 een centrale tank
en een U-vormige tank in de zijden
en de dubbele bodem; boven dek

fig. 3. Gezicht op het
bovenste autodek,
met hekdeur, achter
ste zijdeur ende res
cue boten. De inde
ling in rijstroken voor
vrachtauto's (door
getrokken strepen)
en voor personen
auto's (onderbroken
strepen) is zichtbaar
(foto: werf/CvH).

2 een ruimte dwarsover.
(07) Compartiment met op dek 2 over
de volle breedte het droge proviandruim; onder dek 2 leeg, be
houdens in de dubbele bodem
naast hart schip twee waterballasttanks die tot in het volgende com
partiment doorlopen.
(08) Compartiment met twee berg
plaatsen op dek 2; onder dek 2

Constructie

worden door langsschotten tot op

capaciteit voor personenauto's te ver

De dubbelebodemconstructie en de

de tanktop twee zoetwatertanks

groten, boven het bovenste autodek

dekken 3 en 5 zijn met langsspanten

gevormd, gescheiden door een

hijsbare autodekken aangebracht.

uitgevoerd, voor het overige zijn dwars-

cofferdam op hart schip; in de

Verder is er rekening mee gehouden

spanten toegepast. In de dekken 3 en 5

zijden liggen lege tanks die een

dat wanneer de schepen eventueel op

is verder, uit overwegingen van ge

geheel vormen met het lege ge

een andere route worden ingezet, ook

wichtsbesparing, staal van hoge trek

deelte van de dubbele bodem,

op het bovenste autodek over de boeg

sterkte gebruikt.

waarin zich verder de bij (07)

gelost, met behulp van op/afritten van

INDELING

vinden.

de wal. In het frontschot op dat dek

Het schip heeft tussen het topdek (dek

moet dan nog wel een extra deur wor

12) en de tanktop (dek I ) nog 10 dek

menten lopen langsschotten van

den aangebracht, maar de ruimte daar

ken.

tanktop tot dek 3. Tussen de

voor is beschikbaar. Ook de opstelling

O p dek 11 liggen het stuurhuis en er

langsschotten

van anker- en meergerei op voor- en

achter diverse technische ruimten. Het

compartiment, met op dek 2 de

achterschip is zodanig, dat deze moge

geheel gesloten stuurhuis steekt ver

machinecontroleruimte,

lijkheid zonder grote wijzigingen kan

buiten het schip uit, waardoor de maxi

chinekamerwerkplaats en een was

worden gerealiseerd.

male breedte van het schip daar 33,0 m

en kleedlokaal en tussen dek 2 en

van flexibiliteit. Daarom zijn om de

genoemde waterballasttanks be

en het hek kan worden geladen en

(09) en (10) In deze twee comparti

vormen

zij
de

één
ma-

de

tanktop

een

pompkamer.

halverwege in het volgende com

zware wegvoertuigen zeven rijstroken

Aan de buitenkant van de langs-

partiment reikt.

beschikbaar met een breedte van 3,10 m

schotten liggen in compartiment

Onderin liggen een overlooptank

en op elk dek een totale opstellengte van

(09) waterballasttanks tussen de

voor brandstof en twee smeerolie

dekken 2 en 3, daaronder lege

tanks.

1050 m, wat overeenkomt met 61 stan
daard eenheden van 16,5 m per dek.

tanks die in de dubbele bodem

(15) Op dek 2 liggen in de zijden de

De dekken en de ro-ro uitrusting zijn be

doorlopen. In compartiment (10)
zijn tussen tanktop en dek 2 de

heelingtanks. Daartussen vier tanks

rekend op asbelastingen van 2 x 15 t bij

voor zware olie: aan de voorkant

een asafstand van 1,36 m, overeenko

ruimten voor de stabilisers onder
gebracht, met op dek 2 diverse

aan SB de dagtank, aan BB de settlingtank, aan de achterkant twee

mend met een maximaal gewicht van
45 t per eenheid, en voor diepladers op

toegangen,
met
waterdichte
schuifdeuren in de langsschotten

bunkertanks. Deze laatste vormen
een geheel met de eronder gele

voor dek 3 een gelijkmatige belasting

tussen deze toegangen en de ma-

gen bunkertanks, die van halver
wege het compartiment tot hal

van 2,5 t/m2 en voor dek 5 van 1,5 t/m2.
m, behalve op dek 5 onder de opgehe

De dubbele bodem onder de twee

verwege het volgende comparti
ment lopen.

compartimenten bevat twee wa

De zijtanks onder de heelingtanks

4,70 m is.

terballasttanks en is verder leeg.

zijn leeg en zijn door een crossover

chinecontroleruimte, respectieve
lijk een portaal bij de werkplaats.

De vrije hoogte op beide dekken is 4,90
sen autodekken, waar de vrije hoogte

Wanneer er uitsluitend personenauto's

verbonden.

(1 1) Voorste machinekamer, met in de

een asbelasting van 26 t. Verder geldt

(16) Leeg compartiment, behoudens

worden vervoerd, zijn er op dek 3 ne

koelwaterafloop-

de bij (15) genoemde bunkertanks

gen rijstroken beschikbaar (één in elk

tank en twee zee-inlaatkasten.
(12) en (13) Achterste machinekamer.

en een daarop aansluitende waterballasttank. Deze laatste reikt (an

van de corridors en zeven daartussen).
Op dek 5 waren tien rijstroken gepro

Compartiment (12) bestaat alleen
uit lege zijtanks aan SB en BB,

ders dan de bunkertanks) tot dek 3

jecteerd (fig. 4), maar op aanwijzing

en strekt zich ook nog uit over de

van de rederij zijn op het dek slechts ne

die via de dubbele bodem met el

volle lengte van het volgende

gen rijstroken aangegeven (zie ook fig.

kaar zijn verbonden. Er is een aan

compartiment.

3). Dek 6, het hijsbare dek, telt negen

tal tanks voor diverse doeleinden

De lege zijtanks onder dek 2 zijn

rijstroken. Het maximale aantal perso

dubbele bodem sumptanks voor
smeerolie, een

in

ingebouwd,

als

nenauto's dat dan kan worden ver

door een crossover verbonden.

volgt:

(17) Compartiment

SB: twee thermische olie tanks van

met

de

beide

voerd is 750, en wel: 275 op dek 3, 330
op dek 5 en 145 op dek 6.
Dek 6 is berekend op een asbelasting

tanktop tot dek 2; twee tanks voor

stuurmachinekamers ter weerszij

smeerolie en een voor hydrauli

de van de eerder genoemde wa-

sche olie tussen de dekken 2 en 3.

terballasttank.

BB: twee smeerolietanks tussen de
dekken 2 en 3, alsmede een lens

Door waterdichte schuifdeuren op
dek 2 zijn de compartimenten (07)

van 1200 kg en een gelijkmatige belas
ting van 180 kg/m2.
Met dek 6 in gebruik zijn de vrije hoog

watertank tussen de tanktop en

tot en met (14) met elkaar verbon

ten 2,70 m boven dek 5 en 2,10 m

dek 3.

den. Elke deur heeft zijn eigen po

boven dek 6.

In de dubbele bodem van de ma

wer pack.
Voor het vervoer van treinen zijn op dek

chinekamer bevinden zich twee
sumptanks voor smeerolie en ver

De totale tankinhouden (100% ) zijn:

der een brandstoflektank, tanks

Zware olie

880 m3;

voor vuile olie en vuil water en een
sludgetank.

Dieselolie
Smeerolie

115 m3;
140 m3;

huidige walvoorzieningen laten echter

Op dek 2 ligt aan BB tegen het
achterschot de separatorinstallatie

Zoetwater

600 m3;

wal aan te sluiten. Daarom worden de

Waterballast

voor smeerolie en daaronder een

inclusief de heeling tanks.

2800 m3,

3 vier sporen aangebracht (fig. 5) met
elk een lengte van ongeveer 150 m. De
niet toe deze vier sporen direct op de
buitenste sporen door middel van
wissels naar binnen afgebogen en wor
den op overeenkomstige wijze de spo

sludgetank voor smeerolie.

LADINGVOORZIENINGEN

ren 2 en 3 naar één spoor op hart schip

2 de settling- en dagtanks voor

De Stena jutlandica is geschikt voor het

dieselolie, alsmede aan BB de hy

transport van vrachtauto's en trucks

geleid. Dit gaat ten koste van de snel
heid van laden en lossen en van de

(14) In dit compartiment liggen op dek

draulische installatie ten behoeve

met opleggers, drop units, diepladers

van de ro-ro uitrusting.

en swop bodies alsmede bussen, perso

nuttige opstellengte, die in de huidige
situatie ongeveer 570 m is.

Er onder ligt de ruimte voor de
brandstofbehandelingsinstallatie,

nenauto's en treinen.

Of en wanneer nieuwe walvoorzienin

die tussen de langsschotten tot

Zowel op dek 3 als op dek 5 zijn voor

gen worden gerealiseerd is nog onze
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Fig.4. Dwarsdoorsnede over autodekken (personenauto 's en vrachtauto's).
In afwijking van dit schema zijn op dek 5 slechts 9 rijstroken voor perso
nenauto's beschikbaar.
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Fig. 5 Dwarsdoorsnede over autodekken (tremen en vrachtauto's).

blijft achter bij de verwachtingen en

op dek 5 twee 'heftorens' aangebracht,

liep van 180.000 t in 1994 terug tot

die tevens voor de ventilatie van dek 3
dienen.

110.000 tin 1995 [6J.

Ro-ro uitrusting

De vier waterdichte deuren die de

De totale ro-ro uitrusting is verzorgd

corridors op dek 3 afsluiten, schuiven

door Kvaerner Ships Equipment uit

omhoog en draaien tegelijkertijd weg

Zweden.

naar een horizontale stand onder dek 5

Het voorschip wordt afgesloten door

(fig. 8.). Zij werken dus ongeveer als de
garagedeuren thuis. De bediening is

twee vlinderdeuren, die niet als water
dichte deuren worden beschouwd. Zij
worden met hydraulische cilinders be

Fig. 7. Dit achteraanzicht van het schip toont
de enorme hekdeur (foto: werf/CvH).

diend.
Achter deze deuren bevindt zich een

schriften, zoals die sinds november

gecombineerde boegdeur/op-en afrit,

1995 van kracht zijn, niet is vereist.

door middel van jiggerwinches.
[fig.8 - 2 koloms]
Van de aan BB geplaatste op/afritten
naar dek 5 fungeert de voorste tevens

die uit drie delen bestaat (fig. 6): het
voorste deel is scharnierend met het

De gecombineerde hekdeur/op- en af

tweede deel, een hulpframe, verbon

rit (fig. 7.) heeft een lengte van 19,00

lengte van 6,60 m en een vrije breedte

den, terwijl het derde deel de water

m, inclusief flappen, en een vrije breed

van 6,50 m. De bediening is met

dichte deur vormt die het autodek af

te van 16,0 m. Hij wordt met draden en

hydraulische cilinders.

sluit van het voorschip.

verder hydraulisch bediend.

als waterdichte deur. Zij hebben een

Het hijsbare autodek, dek 6, bestaat uit
acht grote panelen, twee naast elkaar
en vier in de lengte. De totale lengte is
ongeveer 73,4 m, de totale oppervlakte
1600 m2.
De voorste twee en de achterste twee
panelen dienen tevens als op/afrit van
dek 5 naar dek 6 of omgekeerd. De
panelen kunnen met een volle lading
auto's worden gehesen en neergelaten.
De middelste panelen kunnen alleen op
en neer worden bewogen tussen de
werkstand en de ruststand onder dek 7.
Bediening gebeurt door middel van jig
gerwinches.
\
Alle

ro-ro

voorzieningen

worden

hydraulisch geborgd. W aar nodig zijn

Fig. 6. Principeschema
boegdeur/op- en atrit.

de deuren voorzien van hydraulische
inrichtingen om ze open te duwen, ook
Wanneer niet in gebruik, staat het hulp

Wanneer treinen moeten worden gela

als ze zijn vastgevroren ('push out and

frame verticaal en ligt het voorste deel

den of gelost, wordt de deur niet neer

ice breaking devices').

van de op/afrit nagenoeg horizontaal

gelaten maar door jiggerwinches verti

onder het bovenliggende dek. Het der

caal omhoog gehesen en werkt dan als

De hydraulische installatie op dek 2

de deel, de waterdichte deur, is dan ge

een guillotinedeur. Hiervoor zijn achter-

heel vrij van de andere delen. Daardoor

om vat drie elektrisch aangedreven
pompen, elk voor 5 0 % van de totaal

wordt de kans dat deze deur bescha

benodigde capaciteit. De bedieningstij-

digd raakt bij een calamiteit bij de

den voor het sluiten van de deuren be

boeg, bijvoorbeeld een aanvaring, aan

dragen 2 a 3 minuten. Verder is voor

merkelijk verkleind en neemt de veilig

noodgevallen een draagbare, elektrisch

heid toe.

aangedreven pomp beschikbaar, die

Bij laden en lossen in de haven worden

kan worden aangesloten op de contactdozen voor de koelcontainers.

eerst de vlinderdeuren geopend. Ver
volgens worden hulpframe en voorste
deel van de op/afrit neergelaten op de

Overige voorzieningen

kade; zij liggen dan in eikaars verleng

Voor

de. Tenslotte wordt het derde deel

lading of met koelcontainers zijn op dek

vrachtwagens

met

gekoelde

neergelaten en komt op het hulpframe

3 dertig aansluitingen beschikbaar en

te rusten, zodanig dat het met het eer

tien op het overdekte gedeelte van dek

ste deel één rijbaan vormt.

5. Zij zijn voorzien van 15 m flexibele

De op/afrit heeft een totale lengte van

kabel. Een deel van de aansluitingen is

16,40 m, inclusief flappen, een vrije

voor 220 V en een groter deel voor 380

breedte van 6,20 m en wordt hydrau

V. De aansluitwaarde is 12,5 kW.

lisch bediend.
De autodekken zijn voorzien van sjor-

De extra waterdichte deur die achter de
waterdichte deur van het op/afrit sys
teem was geprojecteerd, is uiteindelijk
niet geplaatst, daar hij volgens de voor-

fig. 8. Een van de zijcorridors met waterdichte
deur. Let op de open constructie aan de boven
zijde (foto: werf/CvH).

kommen voor een maximale belasting
van 25 t onder 45°. Zij zijn geplaatst
tussen de rijstroken, op elk raamspant

(drie spantafstanden van 825 mm).
Voor het ventileren van het onderste

schot twee afzuigventilatoren van elk
80.000 m 3/h geplaatst.
Alle ventilatoren zijn van het laagtoeri-

autodek zijn in de zijcasings, ongeveer

ge, axial flow type, worden aangedre

slagzij' met een in te stellen waarde.
(Wordt vervolgd)

op het midden van de lengte, aan SB

ven door explosieveilige elektromoto
ren en hebben twee snelheden.

L i t e r a t u u r o p g a v e :

gebracht. Zij hebben een capaciteit van
112,500 m3/h. Toevoer is, voorzover

De beide heelingtanks, elk 190 m3

[1] V la lig u r . S W Z B 9 2 bü. 156

niet via een geopende hek- of boeg-

(100% ), worden voor de helft gevuld

[2] N c w b a n k S W Z 11-91, blz. «77

deur, op het achterschip via de hefto

en wel met zoet water van de wal. Het
water wordt heen en weer gepompt
door een elektrisch aangedreven,

en BB elk twee afzuigventilatoren aan

rens van de hekdeur en op het voor
schip via kanalen tegen het frontschot.
Extra ventilatoren in de corridors (aanja

diend. Beveiligingen zijn aangebracht
voor 'tank leeg' en voor 'maximum

[1] Isle erf Innkfree. S W Z 8-9S, blz. 16.
[4] Bang Chul Dao. S W Z 11-95, blz 17
[5] Building ro-ro passenger ships to meet
changing stability requirements; C.M . van
Hooren; The Naval Architect, April 1996, blz. 6.

gers) en ook aan de andere kant van de

omkeerbare schroefpomp met een
capaciteit van 1500 m3/h bij 11 mwk.

langsschotten van de corridors zorgen

In de leiding tussen de beide tanks is

der Clessen de N oord.)

voor een juiste luchtcirculatie (zie ook
fig. 8 in de linker bovenhoek).

een vlinderklep met een pneumatische
actuator aangebracht

Voor het bovenste autodek, dat aan de

Het systeem kan zowel automatisch

achterkant open is, zijn achter het front

werken als met de hand worden be-

(D e auteur Is hoofd ontwerpbureau van Van

[6] H SS and RO-Pax In Tandem; Svenik Sjölarts
D dnlng 17 1996, blz 14,
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Rotterdam Scheepvaart

ELEKTROTECHNIEK
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V O O R S C H E E P V A A R T EN I N D U S T R I E

Willem Buytewechstraat 39-41
3024 BK Rotterdam
Tel. 010-276 21 21
Fax 010-425 48 30

SCHEEPVAART

Op zoek naar of geïnteresseerd in
een baan aan de wal?
Uitzendbureau Start
Scheepvaart heeft
regelmatig vacatures voor
zowel werktuigkundigen
als stuurlieden, voor zowel
tijdelijke als vaste dienst
verbanden.

Uw brief met C. V. kunt u per post of fax
sturen aan het bovenstaande adres.

DE JONG
E LE C TR O TEC H N IEK BV

v.d. Giessenwag 51, 2921 LP Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180-514244, Telefax U180-511871
NIEUWBOUW - REPARATIE - PANEELBOUW - ONDERHOUD - INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Marine
equipment
designs.
■ Design (CAD/CAE supported) and
delivery of custom-built constructions for
vessels, yachts and (offshore) industry.
■ Hydraulic driven: moving hatches,
winches, cranes/hoist equipment, gangways,
accommodation ladders, platforms.
■ Technical expertise and service.

S j TECHKNOWSOURCE
r

D Y N A M IC D E S IG N

Staringlaan 21/17, P.O. Box 379, 2740 AJ W addinxveen,
The N etherlands. Tel. +31 1828 32428, Fax +31 1828 12246

Maritieme projecten, nieuwbouw
en renovatie
Bakker Sliedrechl is een elektrotech
nisch installatiebedrijf. Uw projecten
zijn bij ons in goede handen. Voor

‘ Bakker Sliedrecht
Electro Industrie B.V.
Tal./Fax (0184)41 66 00/41 01 44
Engineering. Aandrijvingen,
Automatisering. Installatie en Service.

engineering, de produktie van aan

Bakker Repair B.V.

I

drijvingen. besturingen, schakelborden

Tel./Fax (0184) 41 05 55/41 18 53

■

en lessenaars, kunt u vertrouwen op

Revisie. Reparatie, Wikkelen,

I
I

ons team van specialisten, installatie-

Diagnoses en Balanceren.

THINK CREATIVE, THINK T E C H K N O W S O U R C ^ j

monteurs en inbedrijfstellers. Voor
service, onderhoud, revisie en repara
ties. zijn wij 24 uur per dag inzetbaar.

Cf BRMER
S U EB RECHT

Sulzer RTA96C (part 2)
High-powered engines for the next containership generation
Mr. KAeberliis Head of development and design, Two-Stroke Engines, New Sulzer Diesel Ltd, Winterthur. Switzerland,

Design features
It is imperative when designing such a
large-bore engine to identify and to pay
particular attention to the major design
priority areas.

In the case of the

RTA96C, the combustion chamber is
recognised

as the

most

important

design area because of its major influ
ence on the reliability of the engine.
The principal reason is the high power
concentration in its cylinders.
Another area of great importance is the
running gear, including the crankshaft,
connecting rods, crossheads, pistons,
bearings, etc. These components must
all function absolutely without trouble
throughout the engine's running time.
The same applies to the basic structure
of the engine, including the bedplate,
columns, cylinder block, etc., which is
also expected to give a long life, free of

Fig. 7. The combustion chamber of the RTA-series engines is fully bore cooled

any failure (Fig. 6).
The use of bore-cooling technology

use of three fuel injection valves, gave

provides an escape from the rule that

more freedom to adjust the fuel injec

larger components (that is, of larger bo

tion patterns which resulted in more

re), when subjected to thermal loading,
will also have higher thermal strains.

even temperature distributions in the
combustion chamber components.

With bore-cooling, the thermal strains
in the cylinder cover, cylinder liner

The cylinder cover is protected against
corrosion/ erosion in the vicinity of the

(Fig. 8) and piston crown of the RTA96C

fuel injection valves by a welded cladding

could be kept fully within the values of

of corrosion-resistant material (Fig. 9).

previous generations of RTA-series engi
nes. This also applies to the mechanical
stresses in these components.

To obtain early information about the
thermal load of a relatively shallow com
bustion chamber with a high power

The comparatively short stroke/bore ra

concentration, as in the RTA96C, an

tio of the RTA96C, at the compression

RTA84C engine running at the Aioi(|a-

ratio used, gives the engine a rather

pan) works of Diesel United was modi

shallow combustion chamber. By a so

fied to simulate the geometric propor

mewhat earlier closing of the exhaust

tions of combustion chamber and the

valve, however, the depth of the com

concentration of fuel sprays in the

bustion chamber could be increased.

RTA96C. The thermal load envisaged

The gain in depth, together with the

for the RTA96C could be derived from
the temperature readings on the test

Fig.6. Finite-element
model of the structu
re of the RTA96C

type
year

1985

1988

1991

1993

1995

bhp'cyl

4700

5200

5280

5510

7470

130

136

140

140

142

p^bar

Combustion chamber development

RTAB4M RTA84C RTAB4T RTAMC RTABCC

engine components (Figs. 10 and 11).
By finite-element calculation

techni

The combustion chamber components

ques, this thermal load distribution was
imposed on the foreseen RTA96C com

are designed on the basis of the well-

bustion chamber. In the case of the pis

R elevan t m e ch a n ica l stresses

proven designs in the Sulzer RTA-series
engines which are already in operation

ton design, it could be proved that, af
R elevan t th e rm al strains

(Fig. 7).

ter slightly adapting the shape, number
and depth of the cooling bores, as well
as the intensity of the jet cooling, the

The latest design work done for the
new, medium-bore engines, the Sulzer
RTA48T and RTA58T, was also taken in
to consideration.

Fig.8. Comparison of the relevant mechanical
stresses and thermal strains in the cylinder liner
of the RTA96C with those of existing 840 mmbore RTA-series engines

temperatures on the combustion cham
ber surface of the piston crown were
more evenly distributed and even slight
ly lower in value than in the RTA84C.

In parallel with the above adjustment of
temperatures, an extensive research
programme was begun to investigate
surface coatings for the protection of
combustion

chamber

components

against corrosive or erosive attack. In ti
me, this is expected to produce results
that might be incorporated, if necessa
ry, into the design of the RTA96C com
bustion chamber components (Fig. 9).

Running gear and structure
The heart of the running gear is the
crankshaft, lade collects all the power
from the individual cylinders. It thus
needs to be designed with utmost care.
By choosing a stroke of 2500 mm for
Fig. 9. Combustion chamber of the RTA96C showing the areas on the exhaust valve face and piston
crown top which might possibly be given welded cladding of corrosion-resistant material. Near the
fuel injection valves, the cylinder covers are given a welded cladding from the outset

Fig. 10. Temperature
distribution in the pis
ton of an RTA84C
engine calculated at
M cS output, with
three fuel inlection
valves in each cylinder
Fig.11. Temperature
distribution in the pis
ton of an RTA96C
engine calculated at
MCR output assu
ming the same
heating as for the
RTA84Cpiston in
figure 10 (right)

Fig. 12. Crank throw
of the RTA96C

Fig. 13. Distribution
or stresses in the
crank throw of the
RTA96C calculated
by finite-element
analysis under full
dynamic loading
(right)

the RTA96C, it is possible to avoid the
intersection

of the

shrunk-in

main

journal pin with the journal fillet in the

fig 14 Comparison
of the relevant load
ings in the main bear
ings of the RTA96C
with those of existing
840 mm-bore RTAseries engines

type

RTA84M RTA84C RTAB4T RTA84C RTA96C

typ«

RTAB4M RTA84C

RTA84T RTA84C RTA96C

year

1985

1988

1991

1993

1995

year

1985

1988

1991

1993

1995

bhp/cyl

4700

5200

5280

5510

7470

bhp/cyl

4700

5200

5280

5510

7470

130

135

140

140

142

p « . b#r

130

135

140

140

142

p™

. bar

R elevan t bearing lo ad in g s

R e levan t b e a rin g lo a d in g s

Fig. 15. Comparison
of the relevant load
ings in the bottomend bearings of the
RTA96C with those of
existing 840 mm-bo
re RTA-series engines
(right)

Fig. 16. Plan view of
the half cross girder
in the bedplate of
the RTA96C to show
the angled transver
se walls
Fig. 17. Distribution
of stresses in the
cross girder of the
bedplate of the
RTA96C calculated
by Unite-element
analysis under full
dynamic loading
(right)

bly die cast, featuring the necessary
amount of wear-resistant hard-phase
particles and a smoothly machined and
honed surface for quick and trouble
free running in (Fig. 18).
Around the combustion chamber, all

Fig. 18. Cylinder li
ners and pistons of
theRTA84C and
RTA96C are of simi
lar design with diecast iron liner, multi
level cylinder lubncation, piasma-coated
preprofiled too ring
(upper inset) and li
ner surface with
smoother machined
and honed surface
(lower inset)

the main components are bore cooled
to give low thermal stresses and the
smallest, circumferentially

symmetric

deformations for good sealing between
rings and liner.
The application of three fuel injection val
ves in the cylinder cover contributes to
evenness of this temperature distribution.
The cylinder lubricating oil is fed to the
liner surface at two levels of quills (Fig.
18). This multi-level lubrication gives an
ideal distribution of the precious cylin
crankweb (Figs. 12 and 13). This allows

improve access when welding the root

the use of 'traditional' design techni

layer of the welding seams (Figs. 16

sidered to be efficient and economical.

ques for dimensioning the shrink fit.

and 17). In addition, the new arrange

The top piston ring is pre-profiled and

ment of transverse walls provides better

plasma coated to give the lowest wear

der lubricating oil and is therefore con

The bearings are designed, despite the

load transfer and more even distribu

rate to reach the goal of two-years' TBO

short cylinder distance, with low respec
tive bearing loads to assure very good

tion of stresses.

with sufficient margin (Fig. 18).

bearing behaviour (Figs. 14 and 15).

Piston-running behaviour

Great care is dedicated to the removal
Reliability is mostly seen as synonymous

of humidity from the scavenge air.
Highly-efficient water separators with

with the times between overhauls (TBO)
of major components of the engine. In

sufficiently large drains assure that no
water enters the cylinders with the dan

the case of the RTA96C, the TBO was set
to be at least two years, in other words

ger of destroying the lubricating oil film

lumn aperture could be simpler than if
jack-bolts had been used, as in previous

more than 12.000 hours' running. The

The bearing cover of the main bearing
is now fixed by holding-down studs to
the bearing girder. As a result, the co

on the cylinder liners.

Sulzer R-type engines. The structure

technology applied to reach this goal is

around the column aperture is de

already proven from the previous genera

References

signed for easier, high-quality welding.

tions of RTA-series engines, finely tuned
over the years and with the benefit of les

Upgraded for modern containerships'.

In the bedplate, the two transverse walls

1. K.Aeberli,'Sulzer RTA84C engines:

that connect the bearing girder and

sons learned from service experience.

New Sulzer Diesel Ltd, Winterthur, No

longitudinal walls are now angled to

The cylinder liner is of cast iron, prefera-

vember 1993. (Part 3 will follow)

NAVAL ARCHITECTS & MARINE ENGINEERS

Founded in 1935 by the leading

OFFSHORE
CONSULTANTS

naval shipbuilders and engineers
in the Netherlands, Nevesbu has
gained a worldwide reputation in
naval ship design, ma
rine engineering and
maritime technology.

This expertise and experience
is applied to special purpose
ships - such as research vessels,
p rodud

tankers and SWATH

vessels - and in particular to the
design and engineering of off
shore floating (production) sto
rage and offloading vessels,

Other important activities are

D E S IG N
E N G IN E E R IN G
AND
SAFETY STUDIES

surveying and consultancy com
prising feasibility- and reliability
studies, project management,
risk- and fatigue analyses, safety
studies and user manuals.

FOR
QUALITY AND ADVANCED TECHNOLOGY

NEVESBU - N e th e rla n d s U n ite d S h ip b u ild in g B ureaus
P.O. Box 16350 - 2500 BJ Th e H a g u e - T h e N e th e rla n d s
P h o n e : (+ 3 17 0) - 3 497 979 - Fax: (+ 3 1 7 0 ) - 3 854 460

Tweede Maasvlakte noodzaak voor
Rotterdam
Grotere containerschepen dwingen to t forse uitbreiding
D it artikel is met toestemming von de redactie van De Ingenieur overgenomen uit dit blad van S juni 1996.
De auteur is free-lance journalist.

Voor het einde van 1996 moet de Tweede Kam er een beslissing nemen over de aanleg van een Tweede Maas
vlakte. De Rotterdamse haven wil uitbreiden om meer overslag- en distributiefadliteiten te bieden. De komst
van grotere containerschepen vraagt om aanlegkaden met grotere diepgang. Met de uitvoering van de plan
nen is een investering van S...8 miljard gulden gemoeid.

Ongeveer tien jaar geleden ging de

het bewijs geleverd dat de capaciteit

omdat de grote rederijen zich driftig op

Amerikaanse rederij United States Lines

de bouw van steeds grotere container

(USL) failliet, die met schepen met een

van containerschepen steeds meer toe
neemt, maar ook dat de Rotterdamse

capaciteit van zo'n 4000 containers

haven in staat is dergelijke grote sche

schepen hebben gestort.
Wereldwijd zijn er in opdracht van de

(teu-containers: twenty foot equivalent

pen met een diepgang van 13 m te

units) voer en daarbij ook Rotterdam

ontvangen. En dat is allerminst vanzelf

aandeed. T e groot', was de algemene

sprekend, want Rotterdam behoort tot

gedachtengang, nadat het financiële

de weinige Europese havens die daar

een laadvermogen van meer dan 4000
teu in aanbouw. Maersk Lines, maar

debacle zich had voltrokken. Niet 'te
groot' maar eerder 'te vroeg', naar nu

toe in staat zijn, En dat moet ook vooral

ook de Britse rederij P & 0 hebben sche

zo blijven, vindt onder meer het Ge
meentelijk Havenbedrijf Rotterdam.
Havendirecteur mr. Willem Scholten

pen met een contairiercapaciteit van
6000 teu besteld. Maersk Lines heeft
trouwens een flink nieuwbouwpro-

geeft grif toe dat hij zich heeft vergist.

gramma voor elf usterschepen van de

Een paar jaar geleden ging hij er nog
vanuit dat met een capaciteit van 5500

6000 teu in uitvoering. Daarvan zal er

containercarrier 'Regina Maersk' van de

containers de grens wel bereikt zou zijn.
Nu blijkt dat een achterhaalde schat

om de drie maanden een in de vaart
komen. Het is de bedoeling dat de re
derij met deze indrukwekkende containervloot elf maal per week afvaarten

blijkt, want eigenlijk was USL haar tijd
ver vooruit. De laatste jaren blijkt het
laadvermogen van containerschepen
alleen maar toe te nemen.
Begin februari 1996 meerde de ruim
300 m lange en meer dan 40 m brede
Deense rederij Maersk Lines met een

ting. Het is daarom zeer de vraag of een

capaciteit van 6000 teu af langs de ter-

laadvermogen van 6000 twintig-voets-

minalkade van Europe Combined Ter

containers wel als maximale grens

minals (ECT). Daarmee werdl niet alleen

moet worden beschouwd, ook al niet

grotere
scheepvaartmaatschappijen
meer dan 130 containerschepen met

'Regina Maersk' met een capaciteit van

vanuit Rotterdam naar alle grote we
reldhavens gaat bieden.

ja n d tu n n e l

v e rb e te re n en ve rb re d e n
R ijk s w e g A l j j f

groengebieden
Fig.l. Een sterke eco
nomie en een beter
milieu.

Bett sterke econom ie en een heter m ilieu

hl"«»

Fig.2. Het grootste containerschip terWereld. de 'Regina Maersk’met een
laadvermogen van 6000 containers, deed kort geleden de Rotterdamse
haven aan. De Deense rederij Maersk Lines heeft momenteel een nieuwbouwprogramma van noy eens elf iusterschepen in uitvoering.

Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Het is de bedoeling dat de Tweede

(GHR) alle huidige beschikbare grond

Maasvlakte een omvang van

in 2002 zijn uitgegeven. Momenteel

2000 ha krijgt, waarin tussen de 5,2

netto

heeft het GHR nog slechts enkele tien

miljard gulden en 8 miljard gulden

Schaalvergroting

tallen hectare voor havengebonden ac

wordt geïnvesteerd. Welke partijen dit

De schaalvergroting die zich momen

tiviteiten beschikbaar en dat is met de

bedrag op tafel moeten leggen, is nog

teel in de conlainerseheepvaart mani

komst van steeds grotere container

niet duidelijk.

festeert, heeft de Rotterdamse haven

schepen

enigszins overrompeld. W erd bijvoor

zicht.

geen

aantrekkelijk vooruit

De aanleg van de Tweede Maasvlakte is
vooral bestemd voor de vestiging van
containeroverslagbedrijven,

beeld in het laatste Goederenstroom

transport

Tweede Maasvlakte

en distributiecentra, maar ook voor bij

waarop de haven de verwachte goede

Belangrijkste kompas voor de uitbrei

voorbeeld de accommodatie van de

renstromen prognostiseert - nog uitge

ding van het Rotterdamse havengebied

(petro)chemische industrie en bedrij

gaan van een groei van 2 % in het con

is het'Plan van Aanpak ROM (Ruimtelij

ven die zich met recycling bezighou

tainervervoer, nu blijkt deze op h ..7 %

ke Ordening en Milieu) - Rijnmond',

den. De uitbreiding van het havenge

uit te komen. W anneer dat een paar

dat kort geleden door het Gemeentelijk

bied moet de capaciteitsbehoefte van

jaar achtereen zou gebeuren, zit de Rot

Havenbedrijf Rotterdam en het ministe

de Rotterdamse haven tot ongeveer

terdamse haven voortijdig aan de rand

rie van Verkeer en Waterstaat werd ge

2035 dekken. De aanleg van de Twee

van

jaar

presenteerd. Een van de belangrijkste

de Maasvlakte, die voor alle vervoers

steeg het afgehandelde volume met

doelstellingen in dit plan betreft de ver

modaliteiten wordt ontsloten, zal op

400.000 ton tot 294,3 miljoen ton. De

sterking van de logistieke functie en de

een gefaseerde wijze plaatsvinden. Als

overslag van containers steeg met bijna

mainportpositie van de haven van Rot

gevolg daarvan zal de financieringsbe

5 % of 250 000 containers tot 4,8 mil

terdam. Het 'Plan van Aanpak' omvat

hoefte volgens een daarmee correspon

joen (20-voets) containereenheden.

ruim vijftig projecten. De twee meest in

derend patroon worden vastgesteld.

Vandaar dat in het Rotterdamse haven

het oogspringende hiervan zijn de ont

Zoals het er nu naar uitziet kunnen alle

gebied de roep om een Tweede Maas

wikkeling van de Tweede Maasvlakte

procedures in 1999 tot een goed einde

vlakte steeds luider wordt. Rotterdam

en de daarmee samenhangende Maas-

zijn gebracht, zodat in hetzelfde jaar

wil voorkomen dat zij binnen afzienba

vlakte-Ridderkerk-Corridor

met het opspuiten van de Tweede

re tijd 'neen' moet verkopen aan rede

die tot een betere ontsluiting van het

Maasvlakte kan worden begonnen. Als

rijen, op- en overslagbedrijven, distribu

huidige en het nieuwe havengebied

gevolg daarvan kan direct in het begin

tiecentra en uiteenlopende buitenland

moet leiden. Geen overbodige luxe,

van de 21ste eeuw de nieuwe econo

se investeerders, waaronder (petroche

want één containerschip met 6000 teu

mische ruimte beschikbaar zijn. Andere

mische industrie. Zonder omvangrijke

levert een file vrachtwagens ter lengte

belangrijke pijlers uit het'Plan van Aan

uitbreidingsactiviteiten zal volgens het

van 37 km op.

pak ROM-Rijnmond'zijn de geplande

Model 6 - het kompas met prognoses

haar capaciteit. Afgelopen

(MaRiCor),

verbeteringen en uitbreidingen van de

grootste haven bevindt zich op een hel

per pijpleiding zal zich kunnen ont

infrastructuur voor wegtransport, railvervoer en binnenvaart.

lend vlak wanneer de bereikbaarheid te
wensen overlaat. Daarom komen er ter

transport. 'Ondanks de bergen werk

vergroting van de mobiliteit in de regio

die over vijftien jaar zullen zijn verzet,

'De bereikbaarheid van het totale ha

nieuwe metrolijnen voor het personen
vervoer, terwijl wij werken aan de on

zoals de invoering van rekeningrijden,
de ontlasting van het wegennet door

vengebied,

Bereikbaarheid
in samenhang

plooien, in tegenstelling tot het weg

met de

derlinge verschuiving van de vervoers

uitbreiding van het openbaar vervoer

Tweede Maasvlakte, is daarom zo be
langrijk omdat wij van nu af aan geen

modaliteiten weg, water en rail, kortom

en de verschuiving van weg naar rail en

de zogeheten modal-split.’

binnenvaart, zal het wegtransport ook

groter verkeersaanbod ten koste van de
milieukwaliteit accepteren', aldus Ver

Nut en noodzaak

in het jaar 2010 een problematische
zaak blijken te zijn.'

keersminister jorritsma tijdens de pre

De plannen van de Rijksoverheid hou
den niet alleen een verschuiving van

Omdat de Rijksoverheid een goed on-

het weg- naar het railvervoer in, maar

de Tweede Maasvlakte wil nemen, ge

'havenuitbreiding betekent tegenwoor

ook van de weg naar de binnenvaart

baseerd op wensen en ideeën van alle

dig meer dan het uitdiepen van haven-

Ook wil zij dat het netwerk van pijplei

bekikens of het neerleggen van meer in

dingen beter wordt benut, aldus Jorrits

betrokken partijen, wordt een zogehe
ten nut en noodzaak-discussie’ ge

sentatie van de Rotterdamse uitbrei
dingsplannen. 'Maar", meent Jorritsma,

derbouwd besluit over de aanleg van

frastructuur. Het gaat er mij in de eerste

ma, die een realistische visie heeft ten

plaats om, de groei van het goederen

aanzien van de toekomstige verkeers

voerd. Daarin zal nauwkeurig het ruim
te- en capaciteitstekot in het Rotter

en personenvervoer in het Rotterdamse

problematiek van ons land. Zo zullen er

damse havengebied worden geanaly

havengebied afdoende te kunnen op
vangen. Een van de belangrijkste aan

volgens haar door de uitbreiding van

seerd in samenhang met de daaraan

de Havenspoorlijn en de toekomstige

verbonden oplossingen. Het is de be

dachtspunten betreft de bereikbaarheid
van de Rotterdamse haven, ook vanuit

Betuwelijn rond 2010 geen capaciteits
problemen meer bij het railvervoer zijn.

doeling dat deze voor de Rotterdamse

zuidelijke richting. De modernste en

Ook de binnenvaart en het transport

het eind van het jaar op tafel ligt.

haven zo belangrijke analyse nog voor

i v e r s e n
gemiddeld 77,4% uit van het nationa

in 1995 net boven de 28%. Dat van

le maritieme ladingpakket. Bij de mas

het droog massagoed was 21,7% van

Overslag Nederiandse zeehavens

kwam uit op vrijwel 86 min ton, een

sagoederen ligt dit aanvoenpercentage

de nationale afvoer van goederen over

naar recordhoogte

mutatie van -2,1%.

zelfs op ruim 85%. Het aanvoerper-

zee. Iets hoger lag het aandeel van de

centage van de containerlading ligt

containers, te welen op 34%. Het ro-

Totale goederenoverslag

Verschijningsvormen

daarentegen in de buurt van de 45%

ro-verkeer noteerde een afvoeraandeel

In 1995 bedroeg de totale goederen

Ruim 77% van de Nederlandse over

en dal van de ro-ro-lading op vrijwel

van ruim 7%. De gezamenlijke pakket

overslag van de Nederlandse zeeha

slag betreft massagoederen, te weten

50%. Parallel aan de verschijningsvor

ten olie, erts en kolen waren in 1995

vens ruim 381 min ton. Dit was circa

294,3 min ton. Hiervan had zo'n 53%

men van maritieme goederen ligt ook

goed voor een kwart van de Neder
landse maritieme uitvoer.

4,5 min ton ofwel 1,2% hoger dan in

betrekking op de vloeibare massagoe

bij de aardolie (90%), de ertsen

1994. Daarmee heeft de nationale

deren. Het aandeel van de in de

(90%), de kolen (92,6%) en de voe

maritieme goederentrafiek in de perio

Nederlandse zeehavens behandelde

dingsproducten (79%) het accent op

Vergelijking met buitenlandse havens

de waarin die door de Havenraad

containers neemt nog altijd toe. Dank

de aangevoerde hoeveelheden

De overslaggroei van de Nederlandse

wordt geregistreerd een recordhoogte

zij een groei van ruim 5% kwam dit in

Binnen het aanvoerpakket van de

bereikt. Tot nog toe gold 1992 als

1994 uit op circa 54 min ton, overeen

Nederlandse

ruim

ten opzichte van die van de Vlaamse

recordjaar met een overslag van 376,7

komend met 14% van het nationale

295 min ton in 1995 was het aandeel

zeehavens. Evenwel in vergelijking met

min ton. Het gemiddelde overslagton-

overslagpakket. Het aandeel van de

van het droge en natte massagoed

de belangrijkste zeehavens in Duits

nage tussen 1982 en 1995 is daarmee

aan en van boord gereden lading (ro-

overheersend. Het totale bulkaandeel

land en Frankrijk blijft de groei van de

uitgekomen op 348,5 min ton, De

ro) was met 12,5 min ton 4 % groter

bedroeg ruim 85%, dat van de natte

Nederlandse havens achter. Immers,

bulklading 45% en dat van de droge

tegenover een overslagmutatie van

Nederiandse goederenoverslag hangt

zeehavens

van

zeehavens in 1995 steekt gunstig af

uiteraard nauw samen met die van de

Coederensoorten

bulk 40%. Voor containers was het

Nederland van 1,2% staat een nega

wereldhaven Rotterdam dat in Neder

Het omvangrijkste ladingpakket in

aandeel in de aanvoer weliswaar jaar

tieve mutatie in Belgiè (-3,6%) en

land een "marktaandeel'' heeft van

1995 was dat van de aardolie en aard

lijks stijgend maar nog niet meer dan

staan mutaties in Duitsland (+1,8%) en

gemiddeld 78%. Deze gegevens staan

olieproducten met een aandeel van

8,3%. Voor het ro-ro-verkeer en het

Frankrijk (+2,5%). Een en ander heeft

vermeid in de jongste publicatie over

33,5%. Hiervan werd ongeveer 127,6

overig stukgoed resteerde een aandeel

uiteraard

de "aan- en afvoer van goederen over

mln ton behandeld, ruim 1,9 min ton

van respectievelijk 2,1% en 4,3%.

marktaandeel van de Nederlandse zee

zee in de Nederlandse zeehavens" uit

minder dan in 1994. Het Nederlandse

Tweederde deel van de aanvoer had

havens in de Hamburg-Le Havre ran

gebracht door de Nationale Haven

ertsenpakket Is met ruim 59 min ton

betrekking op die, erts en kolen.

ge. In 1988 en 1989 bedroeg dit

consequenties

voor

het

raad. Bepalend voor het overslagresul-

circa 1 min ton in omvang toegeno

taat was de grotere overslag van ko

men (1 5,5% van alle goederen). Het

Afvoer van goederen

len, ertsen, mineralen en chemische

overslagpakket "vaste brandstoffen"

Complementair

producten, waartegenover weliswaar

was in 1995 met 30,8 min ton ruim

bedroeg de afvoer 22,5% van de tota

1995 is het marktaandeel van de

een daling van de overslag van ruwe

1,7 min ton groter. Het relatief om

le overslag in 1995. Bij het natte mas

Nederlandse zeehavens weer enigszins

olie stond.

vangrijke pakket voedingsproducten

sagoed was dit afvoeraandeel 15,5%

toegenomen en uitgekomen iets bo

(7,5% van het totaal) moest met 28,3

en bij het droge massagoed 13,4%.

ven de 48%. Het vergelijkbare aandeel
voor de containersector is in 1995 ook

marktaandeel nog meer dan 50%
aan

maar de laatste jaren is dit geleidelijk
de

aanvoer

teruggelopen naar ongeveer 47%. In

Ruim driekwart van het overslagton-

min ton in 1995 ongeveer 0,6 min ton

Het vergelijkbare aandeel van de con

nage bestond uit over zee aangevoer

pr.nsgeven.

tainerlading bedroeg 55% en bij de

toegenomen en voor de Nederlandse

ro-ro-lading 50%;

zeehavens uitgekomen op 36,6%. In

de goederen. Dit nationale maritieme
aanvoerpakket nam vong jaar toe met

Aanvoer van goederen

Binnen het afvoerpakket van maritie

onderstaande tabel en grafiek wordt

2,2% tot iets meer dan 295 min ton.

De aanvoer van goederen is beeldbe

me goederen is het beeld minder een

dit nog eens verduidelijkt.

De afvoer van goederen was in 1995

palend voor de Nederlandse zeeha

zijdig dan bij de aanvoer. Het afvoer

lager dan die van het jaar daarvoor en

vens. Deze aanvoer maakte in 1995

aandeel van vloeibaar massagoed lag

Op zee kan het heel woest zijn, maar als de tui boei iarger uitvalt, wordt het plotseling wel héél stil om je
heen. Niemand in de buurt en dan lijkt de Noordzee ineens tw ee keer zo groot. In dat geval is het goed te

zee is het goed te weten
je niet alleen bent.

weten dat ABB altijd met u meevaart. En het ongemak
binnen de kortste keren verhelpt, waardoor u snel

w eer op koers ligt ABB kan dat zo snel, omdat wij uw turbocharger zelf gebouw d hebben. En alle ge
gevens in onze centrale database hebben opgeslagen. Dat geeft onze m onteurs een flinke voorsprong op
anderen. Overigens is het natuurlijk beter om uw onderhoud goed te plannen. Voorkomen is beterdan
genezen. Maar mocht u onverhoopt toch voor problem en kom en te staan, dan staat ABB voor u klaar.
24 uur per dag, 3ö5 dagen per jaar. Kortom, ABB is op alles voorbereid. En dat geeft een gerust gevoel.

A BB Turbocharger BV, Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam. Telefoon (010) 407 89 11.
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Turbochargers with higher effi

De compacte

ciency
PBS Velka Bites a.s., Czech Republic, is
a well known producer of turbochar
gers for diesel engines since 40 years.
They fabricated more than 100.000 of
these machines giving air to all kind of
diesel engines. Traditionally types were
named series PDH and PTD. Latest de
velopments of competitors, studies of
the European market and youngest
emission limits made it necessary to
create a new series of turbochargers
with higher efficiency and better com
pression. This new series is named PTR.
PBS finished recently the first stage of
development of this new series PTR, a
turbocharger with a higher pressure

een koppelingflens die direct passend
is op een motorvliegwiel volgens SAE
norm.
De binnenflens aan de uitgaande as
voor het opnemen van de cardanas is
passend op de meest gangbare car
danassen. De voorschakelkoppeling

Sactlonal view of PTR tutbocharger

ratio than 4 and increased efficiency
parameters. The first sets have been
tested with good results on diesel and
gas engines already. The next step of
development is to increase the maxi
mum compression ratio but keeping
high reliability in mind.
Modern diesel engines require a high
charging air amount, which leads to
increased compression ratio and high
er flow-rates of air. Another design fac
tor is the requirement for super-charg
ing gas engines, where very high ex
haust temperatures are found before
the turbine. This has led, along with
improving the total efficiency of turbo
chargers, to so far unseen demands in
size of turbine flow areas, that are even
higher than in the compressor. Finally
it turned out that greatest needs for
new turbochargers are required by
engines of the range 350-2.000 kW
output. A new field of parameters has
been derived, which have to be con
tained by the new series PTR. The wi
de range of sucked air is successfully
covered by the latest developed types
PTR 150,180 and 220.
The new PTR turbocharger series have
considerable improvements: A radial
centrifugal compressor with back
swept blades and a radial-axial turbine
are used. The turbine and compressor
wheels are arranged on overhanging
ends of the shaft. Plain bearings loca
ted between the wheels have been
used. Turbine and compressor casings
are single one-wall castings. The bear
ing casing is partially water-cooled.
Modifications are possible to fasten
turbochargers to the engine console.
Turbine and compressor casings are
fixed to the bearing casing by means
of packing pieces, which allows op
tional setting of their mutual positions.
For information: Dipl.Eng. Jiri Holik Sales Manager ALTA Turbo a.s.
Tel.:+42.619.9631 32,
fax: +42.619.962925

koppelingsuitvoering

met korte inbouwlengte waarborgt
een geringe belasting van de krukas
en lage kantelingsmomenten in de
radiale lagering van de koppeling.
De schamieras-voorkoppeling heeft

2 radios on board, this switch allows
him to choose which one will be con
nected to the antenna.
It can also be used as an antenna se
lector when a second antenna is instal
led on the boat Should the main an
tenna fail, the boater simply flips a
switch to connect the back-up anten
na to his radio.
This 50-ohm unit is constructed with
marine-grade materials. Mounting
flanges are included for easy installa
tion. Labeling areas on the face of the
switch let the boater mark each con
nection.
The Shakespeare Style 4079 one-me
ter, coaxial cable can be used to con
nect the CS-2 to the radio. It comes
complete with PL-259 standard coax
connectors on each end.
Information: Shakespeare, E & F
Division, P.O. Box 733, Newberry, SC
29108 U.S.A. Phone: 803-276-5504;
Fax: 803-276-8940.

Larger boats often have 2 radios instal
led on board, but only one antenna to
service them. To change from using one
radio to another has typically required
manually disconnecting one unit and
connecting another. Now a special co
axial switch allows the boater to select
his radio connections from one station.
The CS-2 Two-Way Coaxial Switch
from Shakespeare simplifies connec
tion choices for dual radio or dual an
tenna installations. If the boater has

Het hoog-wringingselaslische overdrachtselement van de voorschakel
koppeling bestaat uit twee schijven
met een tussenliggend aangevulkantseerd rubber element met trapezium
vormige doorsnede
Het tussen de schijven aanwezige rub
ber element krijgt bij de montage
door de boutverbinding van het ele
ment een axiale voorspanning, die op
de axiaallagerschijf wordt overge
bracht. De axiale voorspanning van
het element levert een aanzienlijke
verbetering van de eigenschappen
van de koppeling, zoals met name het
dempend vermogen als gevolg van
wriijvingsdemping.
Reich/KWD hoog-elastische voorschakelikoppelingen voor cardanassen wor
den geleverd voor draaimomenten
van 400 Nm tot 15.000 Nm.

peling

Voor informatie: Duursma Groep
Zutphen, Postbus 178, 7200 AD
Zutphen.
Tel: 0575.511222, fax: 0575.513541.

Nieuw in het programma van Euro
norm Duursma Groep Zutphen te
Zutphen is een uit vijf typen bestaande
serie hoog-elastische koppelingen
voor cardanassen. De koppelingen
van de serie Arcusaflex-VSK worden
geproduceerd door Reich/KWD.
Een Reich/KWD koppeling van de serie
Arcusaflex-VSK is een hoog-elastische
scharnieras-voorschakelkoppeling voor

Oldham Gasdetectie-apparatuur

Hoog-elastische voorschakelkop

Two-way coaxial switch

heeft een onderhoudsvrije inwendige
lagering, die bestaat uit een radiaal- en
een axiaallager. Daardoor wordt de
cardanas nauwkeurig gecentreerd en
worden het gewicht en dt door de
cardanas opgewekte krachten opgennmen.

de verbinding van een vliegwiel van
een verbrandingsmotor aan een cardanas. Door de hoge wringingselasticiteit van de koppeling met lineaire
wringingskarakteristiek kunnen reso
nanties in een gebied onder het bedrijfstoerental worden verlaagd. Als ge
volg van het hoge dempend vermo
gen treedt er bovendien een begren
zing van de wisselende draaimomertten op, zodat cardanas en aangedre
ven machine worden beschermd te
gen ongewenste trillingsbetasting.

Het werken in besloten ruimten zoals
riolen, en tanks vraagt om speciale be
schermende maatregelen. Groeneveld-Dordrecht levert voor deze werk
situaties nu een nieuwe complete lijn
draagbare gasdetectie-apparatuur van
het merk Oldham.
Deze gasdetectoren meten één of
meerdere toxische gassen, zoals zwa
velwaterstof en koolmonoxyde, zuur
stof of explosieve gasmengsels. Op
tisch en akoestisch alarm geeft de be
trokken personen ruim van tevoren in

eerder geleverde) draagbare gasdetectie-apparatuur gaat verzorgen.

meer dan 10 jaar eikaars zusterbedrijf
en vinden hun afnemerskring binnen

Standby Power zal zich nu, naast het
batterijprogramma, meer concentre
ren op de permanente gasdetectieapparatuur.

deels overeenkomstige marktsegmen
ten.
Het productpakket van DCE Benelux
B.V. omvat onder andere industriële
ontstoffings- en rookgasreinigingsin-

tuur produceren zij ook stationaire en
tractiebatterijen (batterijen die speciaal
geschikt zijn voor het gebruik bij

lnformatje:Groeneveld-Dordrecht B V.
Kamerlingh Onnesweg 2, Postbus 86,
3300 AB Dordrecht.

slallaties alsmede olienevel separato
ren en centrale afzuiginstallaties.
Engineering en tum-key projectuitvoe

elektromotoren zoals in heftrucks).
Met de Nederlandse importeur van

Tel: 078.6181400, fax: 078.6524605.

Oldham producten: Standby Power
bv in Weesp, is overeengekomen dat

Drijvende kijkers

Groeneveld-Dordrecht voortaan de
verkoop en de service van (ook van

Technautic heeft aan haar brede 7 x
50 verrekijker assortiment twee unieke
kijkers toegevoegd. Het is de nieuwe
Fujinon W P 7 x 50 met of zonder kom
pas.
Het kijkerhuis is van polycarbonaat en
daardoor zeer licht en sterk. Door zijn

formatie over een mogelijk gevaar.
Hel brede aanbod in detectoren en
sensoren biedt voor elke toepassing de
juiste oplossing.
Oldham maakt deel uit van de Inter
nationale Hawker BTR groep. Naast
leverancier van gasdetectie-appara-

gewicht en ergonomische vormge
ving ligt hij prettig in de hand. De gas-

Advies verkoop fl 725,— zonder kom

ring maken onderdeel uit van net
dienstenpakket van het bedrijf dat

pas en fl 820,— met kompas.
De kijkers wegen ca. 900 gr., de rela
tieve lichtsterke bedraagt 88 en het
resp. gezichtsveld is 131/122 meter.
Beide verrekijkers worden standaard
geleverd met een brede opvallende en

gevestigd is te Wormerveer.
Vokes is bijvoorbeeld leverancier van
een breed scala aan filters en filterinstallaties die ondermeer worden toe
gepast in luchtventilatie- en aircondi-

drijvende riexriem.

tioningsystemen, cleanrooms, nucleai

Informatie: Peter Wayper, Technautic
B.V. Industrieweg 35, 1521 NE Wormerveer
Tel: 075.6212150, fax: 075.621 3663

re applicaties, (residuale)vloeibare
brandstoffen, smeeroliesystemen en
andere industriële applicaties zoals rei
niging, droging en ontgassing van
hydraulische-en transformatoroliën.

gevulde lichtgewicht kijkers blijven
drijven, zelfs de uitvoering met kom
pas en dat is uniek! De lully multi
coatings op de lenzen zorgen voor
een kristal helder en scherp beeld. De
W PC 7 x 50 is uitgerust met een vloei
stof gedempt kompas en ingebouwde
verlichting. Kortom een bijzonder
vormgegeven instrument voor een
buitengewoon

aantrekkelijke

prijs.

Vokes Fittratietechniek
Door hergroepering van een aantal
ondernemingen binnen het multina
tionaal werkende BTR concern ont
stond eerder dit jaar de BTR Environ
mental Group.
Vokes B.V, en DCE Benelux B.V. zijn,

Vanaf 2 september is Vokes op het
nieuwe onderstaande adres bereik
baar adres bereikbaar:
DCE Benelux B.V.
Industrieweg - De Inzet 136
1521 NK Wormerveer
Tel: 075.6470888, fax: 075.6470880.

beide als onderdeel van BTR, reeds

MANAGING
MARINE EM ERGENCIES
Four days w hich could save yo u r ship!
M eet the sa lva g e e x p e rts in an in te n s iv e fo u r-d a y co urse
d e sig n e d to id e n tify and a sse ss th o s e v ita l “firs t re s p o n s e "
a ctio n s needed to s a fe g u a rd crew , ship, c a rg o and
c o rp o ra te re p u ta tio n in a m arine em ergency.

■ For s h ip s ’ o ffic e rs , s h o re -b a s e d o p e ra tio n a l sta ff, C oast
F o r m o re in fo rm a tio n a n d a
R e g is tra tio n Form c o n ta c t:

■

■
■

Training Departm ent,
Sm it Tak BV,
Zalm straat 1,
3016 DS Rotterdam ,
The Netherlands
Tel: (+31-10) 454 99 11
Fax: (+31-10) 414 91 84

G uard p e rs o n n e l, p o rt a u th o rity s ta ff and c la s s ific a tio n
and P&l m an ag ers
® E xp e rie n ce d in s tru c to rs
■ H igh p ra c tic a l c o n te n t
■ D ates a v a ila b le : 19-22 N ove m b e r '96 and 15-18 A p ril '97
■ P rogram m e in c lu d e s : Types of c a s u a lty »O il s p ill
co n tin g e n c y re q u ire m e n ts » C la im s » S alva ge se a m a n s h ip •
C om m and & c o n tro l » M edia resp on se
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Nieuwe zekerheid op zee:
ECHOTRAC hydrografische
dieptemeters van ODOM
De nieuwste generatie Echotrac dual frequentiemeetsystemen van Odom baart wereldwijd opzien.
Met verbluffende precisie verrichten de systemen
dieptemetingen op zee. Daarbij kan ook het bodem verloop tot op de centimeter nauwkeurig worden afge
lezen. Geen soortgenoot die deze prestatie evenaart.
Belangrijk pluspunt is verder, dat de nieuwe
Echotrac dieptemeters toepasbaar zijn op bestaande
transducers. De printer produceert de gegevens op
thermisch papier. De output strings kunnen naar elk
gewenst formaat worden omgevormd.
Bel snel voor complete documentatie.
Of nog beter: vraag een vrijblijvende aemonstratie aan
van deze nieuwe zekerheid op zee.

D y n a m ic s in th e w o rld o f h ig h te c h n o lo g y

tf/kquaNav

ECHOTRAC
hydrografi
sche diepte
meter

\V
“

INTERNATIONAL
Straaltechniek International adviseert bij
de keuze van het juiste straaim iddel,
ontw erpt, tekent en bouw t kom plete
installaties, op m aat aangepast aan het
pro d u k t, de finish en de bedrijfssituatie.
O nze brede kennis en bewezen
know -how stellen ons in staar oplossingen
te bieden m et een
lange ekonom ische levensduur.

STRAALTECHNIEK LEVERT WORLD
WIDE KENNIS EN APPARATUUR
Bunsenstraat 1 3316 G C Dordrecht
Tel.: 078-6511477 Fax: 078-6511401

Ketelweg 12-14, 3356 LE Papendrecht, Nederland
tel. (078) 615 79 88 - fax (078) 615 20 27

Oosterhout, tel.: 0162 - 460840 fax: 0162 - 458497

BAF BV
BUTTERFLY VALVES

ostermann gebruikers
doen nu zaken met...
5
*
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Ostermann know-how en documentatie vanaf 1946

* Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen * Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design * Produklic uil een nieuwe
uiterst moderne gieterij * Gemotiveerd team ontwerpers
en konslruklcurs *

Produktie - èn revisie van
Butterfly Valves

Optimale prijs/kwalileitverhouding

* Uitgebreid

Servicenet

Antwerpse Motorenwerke B .V .

I Elzaiweg

12 / B-2030 Antwerpen

Telefoon(09-32) 33 41 92 33 / Telefax(09-32)35 41 02 12
Voor Nederland, Telefoon (0165) 51 11 47 / Telefax (0165) 51 10 03

Verebus

KWALITEITSPARTNER

ENGINEERING

IN
D U IN W E G 37
2 5 8 5 JV ‘s-G ra v e n h a g e
Telefoon 0 7 0 -3 5 2 8 2 0 0 *
Telefax 0 7 0 -3 5 2 8 2 0 5

DETAIL- ENGINEERING
PROJECTONDERSTEUNING
TECHNISCHE DOCUMENTATIE

AL 50 JAAR EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR PARTIJEN IN
DE SCHEEPSBOUW & OFFSHORE

Geïnteresseerd

? Vraag de brochure aan

N I E U W E

4 0 0 |aar W illem B arentsz
onder redactie van L. Hacquebord en
P. van Leunen.
Formaat A4; 192 pagina's; circa 180 il
lustraties, waarvan ruim 30 in kleur;
genaaid gebonden in linnen band.
Uitgave: Flevodruk Harlingen B.V.,
1996; ISBN 90-70886-27-8; prijs
ƒ 47,50.
Vier honderd jaar geleden vertrok
Willem Barentsz op 10 mei uit Amster
dam voor zijn derde en laatste reis op
zoek naar de noordoostelijke door
vaart naar Azië. De reis resulteerde in
de befaamde overwintering op Nova
Zembla. Willen Barentsz overleed op
de thuisreis.
De Stichting Willem Barentsz herden
king Terschelling heeft in dit gedenk
jaar een boek het licht doen zien dat
aan Willem Barentsz is gewijd. Over
Willem Barentsz is echter weinig be
kend en het zou een dun boekje zijn
geworden indien niet aan allerlei an
dere zaken aandacht was gegeven, die
min of meer met Willem Barentsz te
maken hebben.
In een inleiding, achttien hoofdstuk
ken en een epiloog behandelen der
tien auteurs zeer uiteenlopende on
derwerpen. Uiteraard zijn er hoofd
stukken over de drie Noordreizen van
Willem Barentsz, over de overwinte
ring en over het terugvinden van Het
Behouden Huys (hoofdstuk 7,8 en 9).
Daaraan vooraf gaan hoofdstukken
over de schepen van Willem Barentsz,
over de navigatie en de cartografie in
zijn tijd en over Willem Barentsz als
zeeman en cartograaf (hoofdstuk 3
t/m 6). De hoofdstukken 1 en 2 be
handelen respectievelijk 'De lage lan
den in de 16e eeuw' en Terschelling
in de 16e eeuw'. Of men deze hoofd
stukken als nuttige achtergrondinfor
matie beschouwt, dan wel als overbo
dige ballast hangt af van de Instelling
en interesse van de lezer. Datzelfde
geldt voor een aantal van de verdere
hoofdstukken, bijvoorbeeld die over
de geschiedenis van de konvooien
naar Rusland in de 2e Wereldoorlog,
over toeristische reizen in het hoge
noorden en over een samenwerkings

verband van de noordelijke regio's van
Noorwegen, Zweden, Finland en Rus
land (hoofdstuk 14,17 en 18).
Een beschouwing over de astronomi
sche waarnemingen tijdens de derde
reis is voor leken eigenlijk niet te vol
gen (hoofdstuk 10).
De noordoostelijke doorvaart is uitein
delijk wel gerealiseerd: hierover han
delen de hoofdstukken 15 en 16.
De resterende hoofdstukken 11 t/m 13
tenslotte bespreken de arctische wal
visvaart, de opleving van de
Nederlandse poolbelangstelling aan
het eind van de 19e eeuw en de reizen
van het expeditieschip Plancius in de
jaren 1980-'86.
Onder de illustraties in het boek zijn
veel kaarten, zowel historische als
recente. Een totale overzichtskaart met
voldoende informatie ontbreekt ech
ter. Veelvuldig worden in de tekst van
de diverse hoofdstukken plaatsaandui
dingen gebruikt die op geen van de
kaarten zijn terug te vinden, Het
volgen van het verloop van een reis
wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt.
Ook ontbreekt op de meeste van de
recente kaarten een afstandschaal.
Verdere punten van kritiek zijn dat er
hier en daar doublures voorkomen,
dat er diverse slordigheden zijn te
signaleren (overigens geen essentiële
zaken betreffend) en dat sommige
hoofdstukken slecht zijn geschreven.
En tenslotte: waaraan stierf Willem
Barentsz? Op bladzij 81 wordt heel
terloops vermeld: 'Op 20 juni
over
leed Willem Barentsz en ' zonder
enige vermelding van de doodsoor
zaak: uitputting, ontberingen, ziekte
of ongeval? Nergens in de voorgaan
de of de volgende tekst staat iets
geschreven dat hierover opheldering
geeft en dat zou toch wel op zijn
plaats zijn geweest.
Ondanks deze kritiek is het toch, mede
gezien de alleszins redelijke prijs, een
boek om aan te schaffen.
K.

U I T G A V E N

Boe Ie Bolnes
Het opgaan, blinken en verzin 
ken van een dynam isch bedrijf

Lexicon van de w atersport, visse
rij, koopvaardij, m arin e en b ru i
ne vloot

door joost van Beek.
Formaat A4; 196 pagina's; circa 2S0
foto's en andere illustraties in
zwart/wit; genaaid gebonden in ge
plastificeerde band.
Uitgave Boekhandel 'De Ridderhof’,
Ridderkerk, 1996;
ISBN 90 8030 83 1 5; prijs ƒ 59,50.

doorjaap van der Wijk.
Formaat 10,5 x 21 cm (staand);
X + 342 pagini s; 55 tekeningen in
zwart/wit; genaaid, paperback.
Uitgeverij Balans, 1996; ISBN 90 5018
3700; prijs ƒ 49,95.

Boele in Bolnes was een van de gere
nommeerde werven die de tachtiger
jaren niet overleefden.
De auteur, zelf oud-Boele-medewerker, heeft een boeiend boek over de
geschiedenis van het bedrijf geschre
ven, een boek waarin de veelzijdigheid
van Boele goed tot uiting komt.
Veel bijzondere schepen zijn door de
werf gebouwd, zoals de Chasevar, het
jacht van de Sjah van Perzië, de fraaie
Prins Willem van Oranje van de Oranjelijn, de Duplus, een van de eerste
catamarans en de Mytilus, het verdichtingsvaartuig voor de Deltawer
ken, naast tal van 'gewone' schepen.
In de reparatiesector maakte Boele on
der andere naam door de op de rot
sen gelopen Nyon van een nieuw
voorschip te voorzien.
Grote verbouwingen, vooral voor de
offshore sector, waren een specialiteit
van Boele.
Dit alles en nog veel meer passeert de
revue.
Op technische details wordt in het
algemeen weinig ingegaan, zo'n soort
boek is het niet. Ruime aandacht
wordt wel besteed aan 'de mens in
het bedrijf.
Wat wij wel missen is een lijst van
bouwnummers (eventueel alleen van
na de oorlog). Ook ontbreekt een
register.
Het is echter een heel prettig leesbaar
boek, dat wij in handen van velen
wensen: het geeft een stukje scheepsbouwgeschiedenis dat zeker niet
alleen voor oud-Boele-medewerkers
interessant is.

K.

Het beoordelen van een woordenlijst
met zo’n tienduizend ingangen en
over zulke uiteenlopende maritieme
sectoren als in de titel genoemd, kan
niet anders dan steekproefsgewijs ge
beuren. En daarbij zal de recensent
zich vooral richten op de sector die
hem het meest vertrouwd is: in ons
geval de koopvaardij.
Aldus te werk gaand, constateerden
wij dat nogal wat omschrijvingen min
der juist zijn en soms geheel fout. En
kele voorbeelden:
- Buikdenning: de vloer van het ruim.
- Schroefas: as, aangedreven door de
scheepsmachine,
waarom
de
schroef wentelt.
Verder ontbreken diverse termen die
wij wel hadden verwacht te zullen
aantreffen. Weer enkele voorbeelden:
dekrondte (wel: zeeg), loopbrug, tus
sendek.
Wellicht is de auteur beter thuis in de
andere maritieme sectoren. Het lijkt
ons echter voor een ieder die over
weegt het boekje aan te schaffen,
verstandig om op het gebied waar hij
thuis is, ook eerst een steekproef te
nemen.
Op het gebied van de watersport ver
meldt de auteur velerlei soorten jach
ten met typenaam en enkele gege
vens. Nuttige informatie voor de
watersportliefhebber?
Ook worden veel schepen vermeld,
die door een ramp werden getroffen
of anderszins het vermelden waard
werden geacht: van Achille Lauro
(overigens aangeduid als 'voorheen
het KNSM-schip Willem Ruys') tot en
met de Zeven Provinciën.
Na de woordenlijst, die de hoofdmoot
van het boekje uitmaakt, volgen nog
een lijst met spreekwoorden en gezeg
den, van Engelse idem ditto, een
meertalige woordenlijst voor charter
schippers, een lijst van geraadpleegde
literatuur en een lijst met adressen.
K.

Adverteren in Schip & Werf de Zee?
Bel voor m eer informatie Buro Jet, Rijswijk
Telefoon 070 -399 00 00

O? Koninklijke Boskalis Westminster nv
International Dredging Contractors

Met een sterk potentieel aan m edewerkers en m aterieel opereert Koninklijke Boskalis Westminster nv toekomstgericht
en internationaal toonaangevend op het gebied van baggeren en aanverwante civieltechnische activiteiten.
Onze baggervloot, die tot 's w ereld s grootste behoort, wordt ondersteund door de cen trale stafafdeling T ech n isch e Dienst.
Hierin vorm en de se ctie s M aterieelbeheer, M aterieelontw ikkeling, Inkoop en Transport de belangrijkste onderdelen.
O p de genoem de stafafdeling zijn d aarn aast hoog g ek w alificeerd e sp ecialisten w erkzaam , die zich bezighouden met
m arine survey, vlootautom atisering en nieuw bouw van baggerw erktuigen. De T ech n isch e D ienst is het ’te ch n isch e hart'
van onze organisatie en is verantw oordelijk voor het b e sch ik b aar stellen en onderhouden van het voor d e projecten
benodigde m aterieel, in al zijn versch eid en h eid .
Voor genoem de stafafdeling zoeken w ij een ervaren m anager in de functie van:

Hoofd M aterieelbeheer
tevens Plaatsvervangend Hoofd Technische Dienst
Deze functionaris m oet binnen redelijke term ijn in staat zijn de functie van D irecteur T ech n isch e D ienst te gaan vervullen.

Taken:
• het prim air leiding geven aan de sectie M aterieelbeheer, w aarbinnen een aantal sp ecialism en vertegenw oordigd zijn;
• het com m uniceren met enerzijds operationele m anagers en anderzijds m anagers van stafafdelingen, inzake
m aterieelaan gelegenhed en;
• het coörd ineren van rep aratie en onderhoud van de vloot;
• het verzorgen van kostenbew aking en k o stenanalyse m.b.t. reparatie en onderhoud;
• het doen van voorstellen tot aan p assin g en verbetering van vlooteenheden;
• het geven van adviezen op het geb ied van nieuw bouw en verbouw van sch ep en ;
• het voorb ereiden van investeringsvoorstellen.

Wij vragen:
• een acad em isch e/H BO opleiding in de richting van w erktuigbouw kunde, danw el scheepsb ouw kund e;
• een persoonlijkheid met een dynam isch karakter die heeft bew ezen op m otiverende wijze leiding te kunnen geven;
• een sch e rp kwaliteits- en kostenbew ustzijn, en een oog voor bed rijfsveiligheid sasp ecten;
• goede com m unicatieve vaardig heden in de m oderne talen.
T evens is ruim e m anagem ent-ervaring in de sfeer van d e baggerindustrie, de sch eep sb o u w of de m aritiem e secto r een
absolute vereiste en strekt internationale w erkervaring tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:
W ij bieden d e m anager die deze uitdaging in een d ynam ische internationale organisatie aandurft, een uitstekend
arb eidsvoorw aard enp akket.
Uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u binnen 14 dagen na het verscn ijn en van dit blad zenden aan:
Koninklijke Bo sk alis W estm inster nv
afdeling Perso n eel & O rganisatie
Postbus 43, 3350 AA Pap en d rech t

D

Anticipating STCW

Stowaways

Everyone concerned with the employ
ment of seafarers is affected by the
recently revised STCW Convention.
The industry has been assisted in anti
cipating the implications of the
amendments by the ISF Guide to the
Revised STCW Convention and is al
ready considering means of ensuring
effective implementation before the
changes come into force in February
1997.
For the first time the new Convention
contains measures to ensure that the
new standards are actually implemen
ted by governments.
Although responsibility for implemen
tation of the standards will principally
fall to administrations, shipping com
panies will need to ensure that the
seafarers they employ are certificated
by countries that meet the new stan
dards. Only governments which have
demonstrated that they are in com
pliance with the Convention will find
their way onto the IMO "white list",
which will probably be used for port
state control targeting.
Discussions within ISF have concluded
that some significant labour supply
countries may have difficulty in intro
ducing all the measures required to
gain a place on the "white list". ISF is
therefore developing an STCW imple
mentation
manual incorporating
checklists and guidance on how to im
plement the new STCW requirements
for use by governments and shipping
companies.
IMO will he contributing to the pro
cess of encouraging implementation
of the Convention through a global
seminar programme for governments.
ISF has agreed to participate in this
proqr jmme with the assistance of trai
ning experts from its membership.
(Mariscene, issue 12)

The murder of eight African stowa
ways, for which the master and four
crew of the MV Ruby were recently
convicted in France, was a terrible and
reprehensible act which has rightly
been condemned. Yet the enormity of
the event must not be allowed to
obscure the serious problem which
stowaways create for the industry.
In some parts of the world stowaways
are an occupational hazard, aided and
abetted by lax or corrupt port security.
But all too often it is the ship that is
dubbed guilty for 'allowing' these
unwanted guests on board. Some
administrations impose severe fines;
many others refuse to accept stowa
ways ashore.
Unless there is some certainty of
another country accepting them,
companies, crew and P&l Clubs find
themselves in the invidious position of
trying to make arrangements for the
removal of stowaways with little or no
help from the appropriate national
authorities.
Now IMO, on an initiative from ICS
and the UK Government, has issued
recommendations which establish the
responsibility of respective states to
accept stowaways ashore and look
into their circumstances. While this will
not solve the problem, it is a step in
the right direction and will help to
reduce the trouble and frustration
which crews experience on discove
ring stowaways on board. (Mariscene,
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issue 12)

a convention, fearing that in the
absence of agreement there will be
pressure for regional or even national
legislation which will inevitably bring
uncertainty and inconsistency.
ICS and maritime states believe it to be
essential that the principle underlying
the HNS Convention should follow
that of the well-established oil pollu
tion liability regime (1969 Civil Liability
and 1971 Fund Conventions) - strict
shipowner liability up to an agreed
limit, with a "second tier" funded by
cargo interests.
The concept of shared liability between
earner and cargo interests means that
the shipowner's limit of liability must
be pitched at a realistic figure, sufficient
to avoid constant calls on the second
tier but not so high as to reduce it to
catastrophe cover alone.
The diplomatic conference is also ex
pected to revise the 1976 Convention
on Limitation of Liability for Maritime
Claims. ICS has acknowledged the
need to review the limits of shipown
ers' liability, particularly in relation to
passenger claims, and favours a link
between the new HNS Convention
and the proposed protocol to the
1976 Convention, such that HNS lia
bilities would be built on top of gener
al shipowner liability limits, rather than
creating two separate insurance funds
from the ground up.
Copies of two ICS papers submitted to
the conference on HNS and limitation
are available from ICS on request.
(Mariscene, issue 12)

HNS attracts Industry support

ICS meets Panama Canal Com

On 15 April the three week diplomatic
conference to adopt a convention on
liability for damage from hazardous
and noxious substances (HNS) will get
underway. ICS strongly supports such

A ls u v a n d a a g v o o r 1 6 .0 0 u u r b e lt,
h e b t u hem m o rg en in huis: onze u it
g e b re id e ca ta lo g u s. Een o verz ich te lijk
b o ek w e rk van 36 p a g in a 's w a a rin u

mission
Late last year, a high level delegation
from the Panama Canal Commission,
led by the new Deputy Administrator,
Mr joseph Comelison, held discus

een co m p le e t le verin g sp ro g ra m m a
van a lu m in iu m p ro d u k te n en
h alffab rik ate n a a n tre ft. W ij kunnen
m eestal u it vo o rra ad le veren .

sions with ICS in London.
The Commission explained its inten
tions concerning arrangements to
ensure a "seamless" transfer of the
Canal from the United States to Pana
ma in 1999, and stressed the long
term commitment of the Government
of Panama to the continuation of effi
cient operations. It was emphasised
that Panama wants to concentrate on
the indirect benefits the Canal brings
to Panama's primary role as a financial
and maritime service centre rather
than on short term maximisation of
profits.
(Mariscene, issue 12)

High power electric motor under
design
Newport News Shipbuildinq has won
a J1 S.6M contract from the US Navy
to design a 25 000 hp electnc motor
that could lead to future ship propul
sion systems. The shipyard is also
designing and building a onehalf size
demonstration prototype motor for
testing.
Newport News is the lead company
on the Permanent Magnetic Electric
Drive Propulsion Motor Systemproject. Other team members are Nor
throp Grumman Marine Systems of
Sunnyvale, Calif, and Kaman Electro
magnetics Corp ol Hudson, Mass.
The motor under development is cal
led an Axial Field Permanent Magnet
Ship Propulsion System and generates
as much power as a much larger
conventional motor. It is being
developed lor use on the navy's next
generation of surface warships but also
could be applied in commercial ships.
A smaller motor aboard ship means
more room for other valuable systems
or cargo. Work on the contract is to be
completed by September 1999.

GIZOM

A a n d e le id in g In a lu m in iu m .

Tel. (0598) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.

(Sb
■ B in n e n d e s a m e n w e rk in g Van V o o rd e n -P ro m a c o n tw e rp t en p ro d u c e e rt Van V o ord en G ie terij s c h e e p s 
sc h ro e ve n en stra a lb u ize n . D o o r e rva rin g , k w a lite it en te c h n ie k h e e ft d e o n d e rn e m in g een s te rk e m a rk t
p o s itie ve rw o rve n .
O p onze a fd e lin g E n g in e e rin g is p la a ts v o o r een

ONTWERPER / ADVISEUR
De fu n c tie v e re ist een o p e id in g o p h et n ive a u H T S -s c h e e p s b o u w . N aa st in te re s s e in v o o rts tu w in g s te c h n ie k , is ru im e in fo rm a tic a -k e n n is b e s lis t n o o d z a k e lijk .
De d ire c te c o n ta c te n m e t o n ze a fn e m e rs in b in n e n - en b u ite n la n d m a k e n d e fu n c tie b u ite n g e w o o n
b o e ie n d en d y n a m is c h .
H e e ft u b e la n g s te llin g v o o r d eze te c h n is c h e fu n c tie m e t c o m m e rc ië le ra a k v la k k e n ? Dan n o d ig e n w ij u uit
o m bij v o o rk e u r s c h rifte lijk te s o lic ite re n m e t C.V. g e ric h t aan Van V o o rd e n G ie te rij B.V.
t.a .v. de h ee r H. d e J o n g (H o o fd p e rso n e e lsza k e n ), P o s tb u s 67, 5 3 0 0 A B Z a ltb o m m e l.
Tevens zijn te le fo n is c h e re a c tie s w e lk o m bij d e h e e r H. d e J o n g , te le fo o n n r. 0 4 1 8 -5 7 1 2 0 0 .

VAN VOORDEN-PROMAC
S c h e e p s s c h ro e v e n - s tra a lb u iz e n

S a m e n w e rk in g :

roe re n - s tu u rm a c h in e s

Van V o o rd e n G ie te rij BV
Van V o o rd e n R e p a ra tie BV
P ro m a c BV

Tel. 0 4 1 8 - 5 7 1 2 0 0

9609 PA Waterhuizen
Waterhuizen 8, Nederland
tel: 31 (0) 50 40 41341
fax: 31 (0) 50 4042460

Scheepswerf van Diepen B.V.
BOUWERS van:
Veetransportschepen
Containerschepen
Koelschepen

VERE NIGI NGS NI EUWS
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100 JAAR JONG

N ED ERLA N D SE
V EREN IG IN G
V A N T E C H N IC I
O P SC H E E P V A A R T
G EBIED
N etherlands Society
of M aritim e
T e chno logy

Mede del i ng en
Oproep
In 1988 viert de "Nederlandse Vereni
ging van Technici op Scheepvaartge
bied" (NVTS) haar 100-jarig bestaan.
Ter gelegenheid van deze mijlpaal ver
schijnt er onder meer een jubileum
boek.
Centraal thema daarin: de mens in de
scheepsbouw in al haar facetten.
Het te gebruiken beeldmateriaal is dan
van essentieel belang. Daarom doet
de Vereniging deze oproep:
Heeft u foto's, bijvoorbeeld in uw fa
milie-album, waaruit de relatie mens
techniek blijkt, dan wordt u vriendelijk
gevraagd deze voor het boek beschik
baar te stellen, (s.v.p. naam + adres
achterop de foto('s) vermelden).
Uiteraard wordt met uw foto('s) uiterst
voorzichtig omgegaan en na eventu
eel gebruik geretourneerd
Uw foto's kunt u zenden naar:
Stichting NVTS 100 jaar |ong, t.a.v.
Mevr. S. Zeegers Tobias Asserlaan
224,1111 |T Diemen.

In

Memoriam

CJ.Th. Lindeman
Op 13 augustus 1996 is te Rotterdam
overleden de heer C-I.Th. Lindeman.
De heer Lindeman was 78 jaar en
37 jaar lid van de NVTS. Hij heeft een
indrukwekkende carrière gehad en
was onder andere HWTK en Hoofd
Technische Dienst. Hij was een van die
markante technici van onze Vereni
ging met een ongekende schat aan
ervaring en kennis op velerlei gebied.
Zo was hij een van de laatste walvis
vaarders. Voor velen was hij een vraag
baak en zijn humor en praktische kijk
op het leven maakten hem tot een
uitzonderlijk mens.
Gedurende vele jaren heeft hij de
Vereniging en met name de afdeling
Rotterdam goede diensten bewezen.
Hij was een voorvechter voor het
behoud van de sociëteit en besteedde
daar veel tijd aan.
Wij zullen hem missen.

B al l ot a ge

lid van de NVTS.

Ing. Th J. Boot
Te Alphen aan den Rijn is op 18 juli
1996 overleden ing. T.J. Boot. De heer
Boot was 77 jaar en 34 jaar lid van on
ze Vereniging.

J. Mengerink
Opleiuing Maritiem officier
Bastion Maurits 36, 3445 DE Woerden
Voorgestr id door I.M. Veftman
Afdeiing Amsterdam

LIDMAATSCHAP
T. Dorsman
Sales Engineer Roodenburg B.V.,
Dordrecht
Klarinetsingel 92, 3335 DE Zwijndrecht
Voorgesteld door M. van Wijngaarden
Afdeling Rotterdam

GEWOON LIDMAATSCHAP

Ing. M.W. van den Berg MSc.
Marine Sales Engineer ELF Lub. Marine
Numansgors 44, 3281 HA Numansdorp
Voorgesteld door T. Heeres
Afdeling Rotterdam

j.R. Arends
H.K.W. Bakker
Ing. C.L.M. Duijvestijn
Ing. N.R. Halfweeg
Inq. R.|.|. jansen

Wi n

Afdeling Rotterdam

T. de |onge
B.M. Lakerveld
L.|.E van Os
P. Post
M. de Vos

W. Tertoole
Post-actief
Boy Edgarstraat 54, 3069 ZA Rotter
dam
Voorgesteld door T. Heeres
Afdeling Rotterdam

GEWOON LIDMAATSCHAP

Ing, P.L.A. van Run
Afgestudeerd Marof
Plantsoen 28b, 4926 RB Lage Zwaluwe
Vooroesteld door j.M. Veltman

Gepasseerd voor hef
A. Boorsma
j.M. van Diermen

Gepasseerd voor het

Ing. T. Lupgens
Constructeur Nevesbu, 's-Gravenhage
Obrechtstraat 67, 2517 VM Den Haag
Voorgesteld door M.Th.j.A. Esman
Afdeling Rotterdam

R. Koers
C.W.B. van der Logt
Ing. R.|.|.A. Pieters
Ing. H. Provoost
E.F. Visser

JUNIORLIDMAATSCHAP

Voorgesteld voor het
BELANGSTELLEND

Voorgesteld voor het

een

lid

voor

de

NVTS

Wanneer u dit blad leest, bent u waarschijnlijk lid van de NVTS; indien niet
dan bent u geïnteresseerd in maritiem-technische zaken.
In het eerste geval zijn er in uw omgeving ongetwijfeld andere mensen die in
aanmerking komen om lid te worden.
In het tweede geval willen wi| u graag informatie verstrekken over onze Ver
eniging.

In belde gevallen kunt u onderstaande strook Invullen en In
ge fran keerd e enveloppe sturen n a a r

Ing. A. Verhoeff
Directeur VOSTA B.V., Amsterdam
Brederodelaan 2d, 1943 BB Beverwijk
Voorgesteld door R.R. Strijland
Afdeling Amsterdam

Secretariaat NVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam,
Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het nodige informatiemateriaal.

Voorgesteld voor het
C0MBINAT1ELIDMAATSCHAP

Ondergetekende:______________ ___________________________________

A.U. van Grevenstein
Op 8 juli 1996 is te Krimpen aan de
Lek overleden de heer A.U. van Gre
venstein, in leven directeur van Grevenstein's Scheepswerf N V. De heer
Van Grevenstein was 59 jaar en 37 jaar

Vooigesteld voor het
JUNIORLIDMAATSCHAP

Ir. F.P. de Boer
Ex-Heineken
Van Pabstlaan 19, 2274 Voorburg
Voorgesteld door M. Visch
Afdeling Rotterdam

Vereniging van Technici op Scneepvaartgebied,
Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam

Adres: ______________________________ — —----------------------Postcode en plaats:_________________—— ------------------------Telefoon:_______________ — —---------- ------------------------is geïnteresseerd in de doelstellingen en evenementen van de NVTS en wenst:
O hierover informatie
O zich aan te melden als lid

Chemical Directory of the Benelux
16 th edition

NOVENCO HI-PRES
AIRCONDITIONING
HEATING AND VENTILATION
FOR
MARINE AND OFFSHORE
Design, delivery o f com plete heating,
ventilation and airconditioning plants.
D elivery o f fans, unitheaters, weatherhoods

The Chem ical Directory of the Benelux:
an accessible, indexed guide for quickely
and efficciently locating the suppliers of
more than 30,000 chem icals.

Furthermore:
- adress list of more than 15,00 com pa
nies
- index of suppliers with telephone
numbers
- product information
Dutch price ƒ 325,(incl. tax, excl. maling costs)
To order, please contact:
W Y T Uitgeefgroep. Rotterdam
tel.: 010 - 425 59 44
fax: 010 - 478 09 04

an d accessories.
N O VEN CO H.v.
Bergweg-Zuiil 115
2661 C S B I’R G SC I IK N I lO h K
H O LLA N D
Telephone : (3 1) 010 - 5214144
Telefax
: (31)010-5213586
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BRANCHEREGISTER BESTELFORMULIER
Het brancheregister biedt u de m ogelijkheid uw bedrijf
en specialisatie te verm elden in het m aritiem vaktijd
schrift 'Schip en W erf de Zee'
Graag ontvangen w ij uw opgave via deze coupon,
danw el een fotokopie daarvan. Voor zover uw produkten
of diensten niet voorkom en onder de bestaande kopjes,
dan zullen wij, gaarne in overleg m et u, nieuwe kopjes
toevoegen.

3 verzoekt te plaatsen per.................................... 1996
(m inim aal 3 regels per plaatsing, gedurende
11 achtereenvolgende uitgaven)

O nder de kopjes.

In gefrankeerde envelop zenden aan:
B u ro Je t B.V.
Postbus 1890
2280 D W Rijsw ijk
T el.: 070-3990000
Gelieve de onderstaande tekst op te nem en
Ondergetekende:
F irm a ...................
Adres

...........

Postcode...............
W oonplaats
Telefoon................
D atum ..................

Handtekening..

Ledenbedrijven van de bij de Stichting 'Schip en W erf de
Z ee' aangesloten organisaties betalen ƒ 660,- per verm el
ding per jaar. Elke volgende verm elding bedraagt ƒ 330,-.
Niet-leden betalen ƒ 770,- per verm elding per jaar. Elke
volgende verm elding bedraagt ƒ 440,-.

A

Nationaal
METS 96
12-14 november
METS (Marine Equipment Trade
Show) 96 wordt gehouden in de RAI
te Amsterdam. METS is uitsluitend
voor vakbezoekers toegankelijk.
Contact: Tanja Griep/Karin Heyligers,
tel: 020.5491212

BIVi
26-30 november 1996
In Ahoy wordt voor het laatst onder de
naam BiVi deze twee-jaarlijkse exposi
tie gehouden. In 1998 zal de expositie
gehouden worden onder de naam
"Rotterdam Maritime". De bedoeling
is dat de expositie zich gaat positione
ren als een complete maritieme vak
beurs, inclusief de marktsegmenten
koopvaardij en baggerindustrie.
De naam 'Rotterdam Maritime' is ove
rigens al opgenomen in het huidige
BiVi logo.
Contact Mevr, van der Mout, tel
010.4104418.

Seminar veiligheid en productivi
teit in de scheepsbouw
Op 12 november 1996 organiseert in
dustriële gassenproducent AGA een
seminar over de mogelijkheden voor
verdere verbeteringen van de concurrentiële slagvaardigheid in de Neder
landse scheepsbouw.
Verschillende deskundigen zullen hun
visie geven op uiteenlopende aspec
ten van werkprocesverbeteringen en
de resultaten die daarmee behaald
kunnen worden, daarbij zullen onder
werpen worden behandeld als veilig
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heid, arbeidsomstandigheden, ergo
nomie en productieoptimalisatie.
Tot de sprekers behoren gerenom
meerde deskundigen van de VNSI, het
Metaalinstituut TNO, de Arbeidsin
spectie Rotterdam en het NIA. Verder
zal AGA haar visie geven op veilig
heids- en efficiencyverbeteringen die
kunnen worden behaald met moder
ne gastechnologiën op het gebied van
lassen en snijden. Een aantal hiervan
zal ook worden gedemonstreerd.
Het seminar is inhoudelijk afgestemd
op het management van Nederlandse
werven.
Voor informatie:
AGA Gas B.V., tel: 020.6345587.
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gories listed above, or you would like
to propose a suitable candidate for the
Seatrade Personality of the Year, con
tact Laura Paris, Projects Manager, The
Seatrade Organisation for full entry
details.
Address: 42 North Station Road, Col
chester, Essex, C01 1RB, Great Britain.
Tel:+44.1206.45121,
fax:+44.1206.45190.
Met dank aan het Maritiem Informatie
Centrum en The Institute of Marine
Engineers.

1997 Seatrade Awards
Entries are now being invited for the
1997 Seatrade Awards which will be
presented for advancement in the
fields of safety at sea, countering mari
ne pollution, and innovation, as well
as to the Seatrade Personality of the
year
Mr. William O’Neil, secretary-general
of the International Maritime Organi
sation will chair the panel of judges
and assessors, and the deadline for
submission is 31st December 1996.
These Awards will be presented at an
Awards Ceremony Dinner at the
Guildhall, City of London on Monday
19th May 11997.
If you have a product, system or pro
cess which has been introduced or ap
proved during 1996 that merits consi
deration in any of the technical cate
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Contact: Alaska Sea Grant College Pro
gram, University of Alaska Fairbanks.
Tel:+1.907/474.6701,
fax +1.907474.6285.
IB 20 Arlington, Virginia, USA.

Bth Sym posium on H um an and
O rganisatio nal Erro r In M arine
Structures.
Contact: Society of Naval Architects
and Marine Engineers.
19 London, UK.

Floatin g Production and Storage
Installations, CPD Sem inar.

Ship Repair tr Conversion; Co n fe
rence and Exlbltlon.
Contact: Secretariat, fohn Gwynnjones.
Tel: +44.1923.776363,
fax: +44 1923.77206.

Escape, Evacuation k Rescue,
D esign fo r the future.

7-8 Singapore.

Sth Intern ation al Bulk Congress.

19 20 London, UK.

Contact: RINA Ltd., 10 Belgrave street,
London S W IX B B Q U K .
Fax: +44.171.2456959.

Contact: LLP Conference Division,
One Singer Street, London EC2A 4LQ,
UK.
Fax:+44.171.2539907.

International Conference on W a
te rtlgh t Integrity.

10-15 Cambridge, UK.

Contact: The Royal Institution of Naval
Architects, 10 Upper Belgrave Street,

Bulk C argo Business, 6-day course
Contact: Ms. Charlotte Baile, Cam
bridge Academy of Transport.
Tel+44 1223 845242,
fax: +44 1223 845582.
13-15 Anchorage, Alaska, USA.

Intern ation al Sym posium on the
role o f Forage Fisheries In Marine
Eco System s.
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Contact: Fleur Heapy, The Institute of
Marine Engineers, 76 Mark Lane, Lon
don EC3R 7|N, UK.
Tel:+44.1 71.4818493,
fax: +44.171.4881854.

November 1996
S-6 London, UK.

I n t e r n a t i o n a a l

D

21-22 London, UK

London SW1X8BQ, UK.
Fax:+44.171,2456959.
21-22 London, UK.

The 9th International Shipping
Finance Conference.
Contact: LLP Conference Division.
Tel: +44.171.2501500,
(ax: +44.1 71 2539907.S

E R D E R S

Schepen Onderlinge-------------------- 37
Smit Internationale B.V.------------------ 58
Spectec B.V.----------------------- 34, 35
SPM Instrument-------------------------5
Start Scheepvart Uitzendbureau----------- 48
Straaltechniek Int. B.V.-------------------59
Udema------------------------------- 33
Takmarine---------------------------- 36
Techknowsource----------------------- 48
Tekholl------------------------------- 21
Ulstein Rekab B.V.----------------------22
Verebus Engineering B.V .---------------- 60
Vogelenzang De Jong ----------------- 48
Van Voorden Gieterij--------------------64
Wartsila Diesel O y ---------------------- 15
Van der Zee Ship Equipment & Acc-------- 43
Zoro Safe B.V.--------------------------60

BRANCHEREGISTER
VOOR
BEDRIJVEN
I N DE M A R I T I E M E
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■ Brandstof/Sm eeroliefilters

■ Maritiem Projectbureau

■ Zeevasten van ladlng

Vokes b.v.

Lowland International N.V.

Pronk Multiservice BV

Postbus 212
1560 AE Krommenie

Postbus 3036

Corsicaweg 10-21

21 30 KA Hoofddorp

1044 AB Amsterdam

Tel. 075 -6470888

Tel. 020 ■6533838

Tel. U20-61 39546

Fax 075 -6470880

Fax 020 - 6533755

Fax 020-6146612

■ Communicatie & Navigatie

■ Maritiem e Dienstverlening

apparatuur

Takmarine B.V

Ships Radio Services B.V.

Covert van Wijnkade 37

Adm. de Ruyterstraat 20, Schiedam

3144 EG Maassluis

Tel. 010-4730288

tel. 010-5921966

Fax 010-4731006

Fax 010-5927772

■ Conditionering van kleppen en

■ Oliemlst/Rookdetectie

Zittingen
Bos Smit's Repair B.V.

GRAVINER
THIM B.V.

Sluisjesdijk 131, Rotterdam

Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam

Tel. 010-4281222

Tel. 010-4666255

Bibliotheek voor Varenden

Fax 010-4950276

Fax. 010-4677051

Westerwagpostraat 74, Rotterdam

NESEC Scheepsfinancieringen

Tel. 010-4112389

Nassaukade 1, kantoorgebouw

WAARDEVOLLE
Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-6273706

ADRESSEN
Maritiem Research Instituut
Nederland
Postbus 28, 6700 AA Wageningen
Tel. 0317 -493911, Fax 493245

■ Dieselmotoren onderhouds-

■ Scheeps- en Nieuwbouw

en reparatie apparatuur

Breko B.V.

Centraal Arbeidsbureau Scheep

2281 XA Rijswijk

Thofex B.V./Chris Marine A.B.

Postbus 6

vaart

Tel. 070 -3194747

Coudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam

3350 AA Papendrecht

Buytewechstraat 39-41, Rotterdam

Fax 070-3070214

Tel. 010-4120290

Tel. 078 -154998

Tel. 010 -4765244

Fax 010-41 35469

Fax 078-410859

Hoornbrug

NVKK, Nederlandse Vereniging van
EVO, Ondernemersorganisatie voor

Kapiteins ter Koopvaardij

■ Electrotechniek

■ Scheepsreparatie

Logistiek en Transport

Covert van Wijnkade 50

Vogelenzang De |ong

Navitrex Marine Services BV
Puntweg 12

Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079- 3414641

3144 EG Maassluis
Tel./Fax 010 - 5931625

Postbus 16 (van de Giessenweg 51)
2920 AA Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180-514244

3208 LD Spijkenisse
Tel. 0181-614747

FENEX, Nederlandse Organisatie

NVTS, Nederlandse Vereniging van

Fax 0180-511871

Fax 0181-612731

voor Expeditie en Logistiek

Technici op Scheepvaartgebied

Oostmaaslaan 71, Rotterdam

Mathenesseriaan 185, Rotterdam

■ Heatlng-, Ventllation- and

■ Schroefaskokerafdichtingen

Tel. 010-4020398

Tel. 010-4361042

Airconditioning Systems
Heinen & Hopman Engineering

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1, Rotterdam

FWZ, Federatie van Werknemers

Port Management of Amsterdam

Postbus 9, 3750 GA Spakenburg
Tel. 03499-83014

Tel. 010-4114614
Fax 010 -4141004

organisaties in de Zeevaart

De Ruijterkade 7, Amsterdam

Heemraadsingel 323

Tel. 020 -5238600

■ Smeertechniek

Rotterdam Municipal
Galvanistraat 15, Rotterdam
Tel. 010-4896911

Fax 03499-87078

3023 BH Rotterdam

Novenco b.v.

o.a. ASSA

Tel. 010-4771188
Fax 010-4773846

Bergweg-Zmd 115

THIM B.V.

Telegramadres: Zeecentra

2661 CS Bergschenhoek

Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam

Tel. 01892- 14144

Tel. 010 -4666255

Fax 01892-13586

Fax. 010-4677051

■ Ketels

■ Transportontwerp Er Consulting

IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister

Port Management

Rotterdam Port Promotion Council

Vasteland 12 e, Rotterdam

Marconistraat 16, Rotterdam

Tel. 010-4116070

Tel. 010-4779144

Aalborg Sunrod Rotterdam B.V.

Naval Architects R&D

Glasblazerstraat 19, Ridderkerk

Marine Consultants, Heavy Lift

Japanese Marine Equipment Asso

Stichting AMV

Tel. 0180-461462

ciation

Algemeen Maritieme Voorlichting

Fax 0180-461602

Calculus Transport Engineering
Oude Delft 234

Weena 695, Groothandelsgebouw

Wijnhaven 65b

■ Machinekamer Electronica

2611 H| Delft

B-3, Rotterdam

3011 W] Rotterdam

Tel. 015-5125409

Tel. 010-4146411

tel. 010-4146191

KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij

VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie

■ Machinekamerwerkplaatsinrichtingen

■ Turbochargers

THOFEX B.V.

ABB Turbocharger B.V.

Goudsesingel 65

Marten Meesweg 5,

Haringkade 2, Ijmuiden

Boerhaavelaan 40, Zoetermeer

3031 EE Rotterdam

3068 AV Rotterdam

Tel. 0255 -520501

Tel. 079-3531165

Tel. 010-4120290

Tel. 010-407 88 85

Fax 010-41 35469

Fax 010-421 2007

KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, Rotterdam
Tel. 010-4146001

Ventilatie en Veiligheid
O p zee is dit een belan g rijk e tw ee-eenheid!
H alton heeft op dit gebied m eer dan 20 ja a r ervaring.
M ede d o o r eigen productie- en R & D -faciliteiten heeft dit g e re su lte e rd in een zeer
hoog w aardig leveringsprogram m a.
Bij uitstek geschikt voor m aritiem e to ep assin g en , w aar een g ezo n d en veilig
b in n en k lim aat een vereiste is.
O nze productie is conform de in tern atio n ale kw aliteitsstan d aard ISO 9001, w elke
is g e certificeerd d o o r D et N orske V eritas.

D e Halton K V F keukenkap draagt
zorg voor de g e h e le luchthuishouding in
de kom buis.

D e Halton Iris volum eregelaar PRA voor
het nauw keurig en snel inregelen van
luchthoeveelh cd en .

Halton

D e Halton hrandklep FD U is internatio
naal gecertificeerd, z oals D N V . Bureau
Veritas, L loyd ’s DOT, N SI, etc.
De certificaten gelden voor K lasse A
doorvoeringen.

H alton B.V., U trechthaven 12, 3433 PN N ieu w eg ein , tel. 0 3 0 - 6080608, fax. 030 - 6080589

Dependable power for your ships
ZA40S and ZA50S

RTA-series

medium -speed

low-speed

engines

engines

3 6 0 0 -2 1 6 0 0 kW

1 4 8 0 -6 5 8 8 0 kW

S20U
medium -speed
engines
6 4 0 -1 5 7 5 kW

New Sulzer Diesel Ltd
PO Box 414
CH-8401 W iaiartiur
Swlteerland

