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Bij ABB realiseren we ons als geen ander dat tijd u veel geld kost. We kennen uw  branche 

immers al ruim 70 jaar als de beste. Mocht u dan ook voor problem en kom en te staan, dan

onze database hebben staan, hoeft u ons daarover weinig m eer te vertellen. Dat scheelt u 

kostbare tijd. Waar ter w ereld u zich ook bevindt, binnen de kortst mogelijke tijd staat onze m onteur 

bij u aan boord. ABB Turbocharger BV Rotterdam maakt immers deel uit van een wereldwijd 

netw erk van 80 servicestations. U wordt dus overal op  dezelfde wijze en met dezelfde originele 

ABB spare parts geholpen. Kortom, ABB is op  alles voorbereid. En dat geeft een gerust gevoel.

A  l i l i
ABB Turbocharger BV, Marten Meesweg 5. 3068 AV Rotterdam. Telefoon (010) 407 89 11. M l l l l

Half vier telefoon. 
Half zes was ik aan boord.

weet u bij ABB binnen tw ee uur w aar u aan toe bent.

Omdat w e alle gegevens over uw  turbocharger in



SCHIP
S T  m

'Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 
'Schip en Werf de Zee' waarin participeren: de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied Koninklijke 
NVTS, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
KVNR, het Maritiem Research Instituut MARIN, de Neder
landse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereni
ging Nederlandse Scheepsbouwindustrie VNSI, het Konink
lijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Afdeling Mari
tieme Techniek van het KM en de Federatie van Werkne
mers in de Zeevaart FWZ

Verschijnt 11 maal per jaar.

Hoofdredacteur: j.M. Veltman

Redactie: Ir A.F.C. Cariebur, H.R.M. Dill, H. Ellens,
W . de Jong, J. de Jongh, Dr. Ir. K.J. Saurwalt

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.j. Blok,
T.B. Bouwman, Ing. C. Dam, M. de Jong, Ing. K.P. Kornaat, 
Ir. C.H.G. Lagers, J.N.F. Lameijer, Mr. K. Polderman,
E. Sarton, R.W.P. Seignette M.Sc.,lr. E. Vossnack,
J.K. van der Wiele, K.V.M. Wauters.

Redactie-adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010 - 2410094, 
fax 010 - 2410095, e-mail swz.rotterdam@wxs.nl

Uitgever: WYT Uitgeefgroep, Pieter de Hoochweg 111, 
3024 BG Rotterdam, Postbus 6438, 3002 AK Rotterdam, 
telefoon 010 - 4255944, fax 010 - 4 780904.

w ''inrg eversverbond
G r o e p  v a k t i j d s c h r i f t e n

Advertentie-exploitatie: Buro Jet B.V., Postbus 1890,
2280 DW Rijswijk, telefoon 070 - 3990000, 
fax 070 - 3902488, e-mail info@burojet.nl.
Geldend advertentietarief: 1 januari 1998 
Alle advertentie-contracten worden afgesloten conform de 
Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de 
rechtbanken in Nederland.

Abonnementen: Nederland ƒ 107,50, 
buitenland ƒ 162,50/ Bfrs 3250, losse exemplaren ƒ11,-. 
Bij correspondentie betreffende abonnementen het 
8-djferige registratienummer (zie wikkel) vermelden. 
Abonnementen kunnen op teder gewenst moment ingaan 
en worden automatisch jaarlijks verlengd, tenzij voor 
1 november van enig jaar bericht van opzegging is ont
vangen.

Lay-out: Studio WYT Uitgeefgroep

Druk: Drukkerij Wyt & Zonen b.v.

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorg
vuldig is uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, slui
ten uitgever, redactie en auteurs uitdrukkelijk iedere aan
sprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvolle
digheid van de verstrekte gegevens.

Reprorecht: Overname van artikelen is alleen toegestaan 
na toestemming van de uitgever.

Illustraties: De Wilde Productions BV 070 - 352 35 93

ISSN 0926-4213

2 De Maritieme Markt
De toekomst is onzeker

S Maand Maritiem

8 Havens en achterlandtransport
Een containeroverslaghaven, als alleenstaande faciliteit, bestaat niet. Een 
overslaghaven dient over aan- en afvoersystemen te beschikken. In deze 
systemen zijn belangrijke ontwikkelingen gaande.

12 Rotterdam als multimodaal containercentnim
Van de 310 miljoen ton goederen die in 1997 over zee in Rotterdam 
werden aan- of afgevoerd, was slechts één derde deel bestemd voor ons 
land of hieruit afkomstig.

15 Productinformatie

16 Het amfibisch transportschip "Rotterdam"
Een nieuwe verschijning in de Koninklijke Marine

28 Het m.s." Arca"
Multifunctionaliteit op zijn best

37 Project Mainportontwikkeling Rotterdam:
Doelstelling -  oplossingsrichtingen - aanpak -  procedure -  organisatie

38 Platform Modal Shift:
Praktische problemen vragen om praktische oplossingen

39 Prof. Wormmeester Verladers willen nu zelf kiezen
19de eeuwse oplossing voor 21 ste eeuws probleem

40 MTC Valburg knoopt verschillende vervoerswijzen aan elkaar
Naast de 'natte' mainport Rotterdam, zal Nederland binnen enkele jaren 
ook beschikken over een 'droge' mainport: het Multimodaal Transport 
Centrum Valburg

44 Aanleg Betuweroute begint dit jaar
De Betuweroute is de eerste Nederlandse spoorverbinding die exclusief 
bestemd is voor goederenvervoer

48 Het FAMAS-programma
Met het oog op de verwachten verdere groei van het wereldwijde con
tainertransport is het Centrum voor Transport Technologie (C l IJ met 
behulp van overheidssubsidie in 1997 gestart met het researchprogram- 
ma FAMAS

53 literatuuroverzicht

54 Wat is Combi-Road?
Combi-Road is een veilige, economisch haalbare, gerobotiseerde vorm 
van wegtransport.

60 Verenigingsnieuws

61 Agenda

63 lijst van adverteerders

Bq de voorplaat Hr.Ms. "Rotterdam in actieFoto AVD Kon. Marine

SEPTEMBER 1998 SCHIP*WERFdpZEE 1

mailto:swz.rotterdam@wxs.nl
mailto:info@burojet.nl


M A R I  T  I E M E  M A R K T d o o r  M e n s a  d e  J o n g

De toekomst is onzeker
Met deze, niet te betwisten uitspraak 
eindigt Verkenningen 2020, waarmee 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter
dam (GHR) een tweetal scenario's biedt 
voor toekomstige ladingstromen, werk
gelegenheid en toegevoegde waarde 
in het Rotterdamse haven- en industrie
gebied. Het lage scenario, Divided Eu- 
rope, gaat er vanuit dat we blijven 
doormodderen met een verdeeld Euro
pa, een haperende markt en geringe 
groei. Bij het tweede scenario, Global 
Competition, krijgt de markt vrij baan 
en 'werkt' Europa. Zoals gebruikelijk, zal 
de waarheid wel ergens in het midden 
komen te liggen.

GHR verwacht in dit rapport dat Rotter
dam van oliehaven zal groeien tot con
tainerhaven; de industrie zal verschui
ven van raffinage naar chemie. De 
overslag zal toenemen van 310 mln ton 
(1997) tot 380 of 480 mln ton in 2020, 
afhankelijk van het scenario.
De doelstelling van zo'n rapport is dus 
niet een preciese prognose te geven. 
Het moet aangeven waar knelpunten 
zijn te verwachten. Zo dreigt bij het 
gunstige scenario al vanaf 2002 een te

kort aan ruimte. De werkgelegenheid 
groeit met een matige 0,7% in het 
gunstigste geval, maar loopt iets terug 
bij het scenario Divided Europe. Hoewel 
het achterlandvervoer met binnenvaart 
en spoor flink toeneemt, zal het aan
deel van het wegvervoer in de modal 
split toch blijven groeien. Dat komt 
door de aanzienlijke toename van het 
containervervoer (van 4,8 tot 17,6 mln 
teu bij het fraaie scenario), waarin de 
vrachtauto het grootste aandeel be
houdt.

De toekomst in 1976
Verkenningen 2020 kijkt 22 jaar vooruit. 
Het is dan interessant te onderzoeken 
hoe Rotterdam 22 jaar geleden de toe
komst bekeek. In 1976 verscheen het 
Goederenstromenmodel 2 (we zijn nu 
aan nr. 7 toe) van de ESSOR-werk- 
groep. Daarin kwamen containers nau
welijks ter sprake. Die waren verstopt in 
de restgroep algemene vracht, waar
voor ongeveer een verdubbeling van 
de overslag werd verwacht. Voor che
mische producten hoopte ESSOR op 
een verdrievoudiging tot ruim 30 mln 
ton in 1990! In 1997 was slechts een 

verdubbeling gere
aliseerd.
Voor 1990 was 
verder de verwach
ting dat er 240 
mln ton ruwe olie 
gelost zou worden, 
wat in 1997 een 
kleine 100 mln ton 
was. In dit verband 
is op te merken, 
dat Rotterdam in 
1976 nog geen 
Volwassen' scena
rio's kon maken. Er 
was maar één sce
nario, gebaseerd 
op de extrapolatie 
van groeicijfers uit 
het verleden. Daar
bij was 1970 als 
laatste jaar geno
men, terwijl in 
1973 toch een dui
delijke trendbreuk 
in de wereldeco
nomie was opge
treden. Ook ging 
men uit van een 
onveranderde con

currentiepositie van de haven, terwijl 
die toen juist verslechterde. Er was nog 
geen verdiepte oliegeul, terwijl de op
komende Noordzee-olie heel goed 
naar andere havens kon gaan; haven
verbeteringen voor droge bulk in het 
VK en een overheid die goederenstro
men naar andere Nederlandse havens 
wilde stimuleren, waren eveneens be
dreigingen voor Rotterdam.
Overigens greep ESSOR niet altijd te 
hoog bij het massagoed. Voor steenko
len was men zelfs uitgesproken pessi
mistisch; de overslag zou iets afnemen 
tot 5,6 mln ton in 1990 (1997: 22 mln 
ton). Men wist toen nog niet dat Duits
land de mijnen geleidelijk zou sluiten, 
maar hield evenmin rekening met de 
gevolgen van de reeds ingezette ener
giecrisis.

In 1986, met goederenstromenmodel 
5, was de invloed van de recessie in 
1984/85 duidelijk aanwezig. Bovendien 
werd rekening gehouden met de toen 
bestaande maatschappelijke weerstand 
tegen veel nieuwe technologie. De 
overslag zou tot 2000 slechts toene
men tot 300 mln ton bij het beste, wel
iswaar ook meest waarschijnlijk geachte 
scenario. Bij het ongunstige scenario 
(273 mln ton in 2000) ging men er van 
uit dat nieuwe technologie alleen ge
bruikt zou worden om op arbeidsplaat
sen te besparen; veel activiteiten zou
den verhuizen naar landen buiten 
Europa, de werkloosheid zou flink toe
nemen.

Met de voortdurende recessie in Oost- 
Azië houdt het thans verschenen model 
geen rekening. Wellicht hoopt Rotter
dam dat de nare gevolgen van zo'n 
Aziatische trendbreuk voor Europa be
perkt zullen blijven. Daaruit blijkt wel 
dat zelfs de naaste toekomst soms 
moeilijk te voorspellen is.

Diensten leveren meer wertt
Gelukkig heeft Rotterdam later wel in
gehaakt op de in 1976 reeds waar
neembare tendens naar minder bulk en 
meer stukgoed, zodat het de grootste 
containerhaven van Europa kon wor
den. De ambities blijven groot. Het 
aandeel van stukgoed in de totale over
slag in tonnen moet groeien van 25% 
in 1997 tot 35% a 45% in 2020.
In dit verband lijkt het aardig de sug-
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gestie te noemen van prof. N. Wijnolst 
in de binnenkort te verschijnen 
jubileumeditie van Maritiem loumaal. 
Volgens hem zou voor Rotterdam de 
beste investering wel eens kunnen zijn 
mee te helpen aan een verbreding en 
verdieping van het Suezkanaal. De re
ders zouden daar onmiddellijk op inha
ken door nog grotere containersche
pen te bestellen. Die zullen dan te groot 
zijn om Antwerpen en Hamburg aan te 
lopen!

De containeroverslag -indien die be
perkt blijft tot het overslaan naar fee- 
ders, binnenvaart, spoor en weg- levert 
evenwel nauwelijks noemenswaardige 
werkgelegenheid op. Dat gebeurt 
steeds meer automatisch. Werk moet 
gevonden worden bij diensten als dis
tributie. Containers worden dan uitge
pakt in Rotterdam, de inhoud bewerkt 
en vervolgens over Europa gedistribu
eerd. Thans wordt ca. 7% van de over
geslagen containers in Rotterdam 
opengemaakt, 15% als je de naaste 
omgeving meetelt. Die percentages 
zouden nagenoeg onveranderd blijven 
tot 2020. Wel meer distributie, maar 
geen groeiend aandeel.

Als de beleidmakers Verkenningen 2020 
goed lezen, zullen zij tot de conclusie 
kunnen komen dat Rotterdam dus 
meer diensten moet aanbieden ter be
vordering van de werkgelegenheid, 
een conclusie die reeds in 1986 bij mo
del 5 maar voren kwam. Promotie van 
Rotterdam als cruisehaven zou daaraan 
een bijdrage kunnen leveren, hoewel 
voornamelijk voor bedrijven die niet di
rect bij de haven betrokken zijn. |e zou 
reeds nu kunnen bekijken of de infrast
ructuur geschikt is om bijvoorbeeld een 
piek van drie cruiseschepen met zo'n 
6000 passagiers op te vangen. Mis
schien moet je in Waalhaven II ook een

tweede Euromast 
bouwen met een 
aanlegsteiger voor de 
Spido-boten, zodat 
toeristen de contai
neroverslag vanuit de 
toren kunnen aan
schouwen.

Snelle schepen ko
men, anders dan in 
1976, steeds meer in 
beeld. Met de gelei
delijke schaalvergro
ting van snelle cata
marans worden die 
steeds zeewaardiger. 
Men spreekt al over 
een snelle, trans-At- 
lantische container- 
dienst vanaf Le Ha- 
vre. Zo'n dienst moet 

kunnen concurreren met luchtvracht: 
weliswaar langzamer, maar hopelijk 
een stuk goedkoper. ]e denkt dan aan 
expres-terminals van waaruit de distri
butie vanuit deze snelle schepen plaats 
vindt. Die distributie kan betekenen dat 
lading uit Amerika verder gaat als lucht
vracht binnen Europa, je kan je haast 
niet voorstellen dat dit de reden is 
waarom de Rotterdamse politici nu op
eens een luchthaven op Maasvlakte II 
willen intekenen. Wel levert de behan
deling van luchtvracht (veel kleine zen
dingen) een flinke hoeveelheid werk 
op. Maar hoe krijg je die werknemers 
straks naar een uithoek als Maasvlakte II?

Sommige toekomst is voorspelbaar
Alle experts zijn het er over eens dat 
praktisch elk bedrijf op 1 januari 2000 
te maken krijgt met het millennium- 
bug. Dat is dus reeds nu voorspelbaar. 
Daardoor kun je er van alles aan doen 
die voorspelling niet uit te laten komen. 
Volgens het tijdschrift Fairplay heeft 
Chevron zes mensen aan het werk om 
de vloot van 35 schepen te controleren 
op de millennium-bug. Als voorbeeld is 
een, in 1982 gebouwde productentan
ker gegeven. Daarop zijn 1800 sub-sys- 
temen nagekeken, waarvan er 122 ver
dacht zijn van gevoeligheid voor de

overgang van 1999 naar 2000. Daar
van zijn er maar zes die de tijd werkelijk 
aangeven. Zelfs op een VLCC uit 1974 
werden 239 sub-systemen gevonden, 
waarvan 24 verdacht. Volgens Chevron 
zou iedere tankerreder op Oudejaars
avond van 1999 de ladingbehandeling 
moeten stoppen, zelfs al is men over
tuigd dat het schip niet besmet is. Op 
het terminal kunnen evenwel de com
puters uitvallen, waardoor de afsluiters 
opeens dichtgaan. De schepen zouden 
bij voorkeur op open zee moeten zijn, 
of, indien in een haven, veilig geankerd 
of langszij met een volle hoeveelheid 
bunkers en proviand aan boord. Uiter
aard zal Chevron geen bemanningsle
den laten vliegen op die Oudejaars
avond. Overigens kan ook schade veel 
later ontstaan. Als voorbeeld werd ge
geven een rookmelder die opeens niet 
meer werkt zonder dat aan te geven, 
zodat men het niet-functioneren pas 
merkt als er werkelijk brand komt. 
Mocht er schade ontstaan als gevolg 
van computerfouten begin 2000, dan 
is het nog maar de vraag of die verhaal
baar zal zijn op de verzekering. De ver- 
zekeringsindustrie geeft al signalen dat 
het millennium-bug aan een ieder be
kend is, zodat een verantwoordelijke re
der tijdig zijn maatregelen kan nemen. 
Ook de charterer kan aansprakelijk zijn, 
indien hij het gehuurde schip op 1 ja
nuari 2000 naar een onveilige haven 
stuurt. Onveilig, omdat bijv. het sys
teem voor scheepvaartbegeleiding uit
valt. Verhaal van eventuele schade op 
de makers van de software zou even
eens zo goed als onmogelijk zijn. Aller
eerst dient de gebruiker redelijke maat
regelen te nemen, zoals het nakijken 
van zijn software, om schade te beper
ken. Daarnaast is veel software met het 
2000-probleem al tamelijk oud, zodat 
de tijd voor het indienen van schade
claims reeds verstreken kan zijn.
Om de scheepvaart te helpen met het 
oplossen van de problemen hebben 
Lloyd's Register, de UK P&l Club, de TT 
Club, ICS en BIMCO een speciale Web
site ingericht die bereikbaar is onder de 
naam http://www.ship2000.com.
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AUKRA INDUSTRIER A/S, Noorwegen
Abas dekkranen, visnetlieren

SCHOENROCK HYDRAULIK GMBH., Duitsland
hydraulische waterdichte schotdeuren

KUMERA A/S, Noorwegen
Norgear tandwielkasten, speciaal voor maritieme toepassingen

TTS MONGSTAD A/S, Noorwegen■TS laad- en lossystemen, zijdeuren, liften, conveyors; 
ontwerp en produktie

BOT-GRONINGEN B.V., Nederland
complete inbouwklare roersecties en produktie van flaproeren

Ulstein Rekab heeft eigen servicestations en onderdelen-voorraden. 
Met alle genoegen voorzien wij u van nadere informatie.
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Van der Giessen-de Noord boekt 
twee veerboten

Van der Giessen-de Noord heeft op 
één dag van twee verschillende op
drachtgevers een order voor een veer
boot ontvangen.
De grootste van de twee is voor de 
Griekse Strintzis Lines en zal gaan va
ren tussen Patras in Griekenland en 
Brindisi in Italië.
Met deze opdracht zet Van der Gies
sen-de Noord een volgende stap in de 
ontwikkeling van de door de werf ont
worpen ferries, want met een dienst
snelheid van 27 kn is het schip aan
merkelijk sneller dan alle eerder door 
de werf gebouwde veerboten.
De hoofdafmetingen van het schip 
zijn:
Lengte o.a. 171,40 m.
Lengte l.l.

op max. diepgang 160,48 m.
Breedte mal 25,70 m.
Holte dek 3 9,40 m.
Holte dek 5 15,15 m.
Ontwerpdiepgang 6,25 m.
Draagvermogen 4.500 t.
Diepgang max. 6,35 m.
Draagvermogen 4 .8001.
De ro-ro capaciteit van het schip is 
1780 m opstellengte voor trailers op 
de dekken 3 en 5, alsmede 450 m op
stellengte voor personenauto's op de 
dekken 1 en 2. Laden en lossen vindt 
plaats op dek 3 volgens het 'drive 
through' principe. De andere ro-ro dek
ken worden via hijsbare op- en afritten 
bereikt. Er worden echter voorzienin
gen getroffen om in de toekomst ook 
op dek 5 te kunnen laden en lossen.
De passagierscapaciteit is 1600 perso
nen. Voor 430 van hen is hutaccom- 
modatie beschikbaar in 105 tweeper
soons en 55 vierpersoons hutten.
De publieke ruimten op dek 7 omvat
ten enkele restaurants en salons, een 
winkel en diverse amusementsruimten 
(casino/disco/pub, film- en videoka- 
mer, speelautomaten). Op dek 8 is 
een zonnedek met bar en open lucht 
zwembad.
De machine-installatie bestaat uit vier

hoofdmotoren met een totaal vermo
gen van 44.480 kW. Zij drijven twee 
verstelbare schroeven aan, alsmede 
twee asgeneratoren van elk 1300 kW. 
Verder zijn er drie hulpsets van ieder 
1260 kW en een noodset. Het schip 
wordt verder uitgerust met twee 
boegthrusters van elk 1200 kW en 
met een stel vinstabilisatoren.
Het schip wordt gebouwd onder

De publieke ruimten op dek 7 omvat
ten twee salons, een restaurant en ver
dere zitgelegenheid, terwijl op dek 8 
een veranda met 120 zitplaatsen be
schikbaar is.
De machine-installatie bestaat uit twee 
hoofdmotoren, elk met een vermogen 
van 4.320 kW bij 600 tpm. Zij drijven 
twee verstelbare schroeven aan, als
mede twee asgeneratoren van elk

De afmetingen worden:
Lengte o.a. 108,50 m.
Lengte l.l. 102,40 m.
Breedte mal 15,88 m.
Holte 7,70 m.
Ontwerpdiepgang 5,80 m.
Draagvermogen circa 5 .40 01. 
De twee ruimen zijn boxvormig, heb
ben een totale inhoud van 7380 m3 
en zijn geschikt voor het vervoer van

bouwnummer 976, wordt door 
Lloyd's Register geklasseerd en moet 
in april 2000 worden opgeleverd.

De tweede opdracht is afkomstig van 
de Engelse rederij Commodore Fer
ries.
Het schip vertoont overeenkomsten 
met de onlangs door Van der Giessen- 
de Noord opgeleverde Ben-My- 
Chree. Het zal gaan varen tussen 
Portsmouth en de Kanaaleilanden 
jersey en Guernsey.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 129.14 m.
Lengte l.l. 117.58 m.
Breedte mal 23,40 m.
Holte dek 3 8,60 m.
Holte dek 5 14,30/14,70 m.
Diepgang max. 5.80 m.
Draagvermogen 4 .2501.
Dienstsnelheid 18,8 kn.
De ro-ro capaciteit van het schip is 
1265 m opstellengte voor trailers op 
de dekken 3 en 5. Laden en lossen vin
den via het achterschip plaats op dek 
3. Dek 5 is via een hijsbare op- en afrit 
bereikbaar.
De passagierscapaciteit is 500 perso
nen. Voor 160 van hen is hutaccom- 
modatie beschikbaar in 40 vierper
soons hutten.

1700 kW. Verder zijn er drie hulpsets 
van ieder 800 kW en een noodset van 
240 kW. Het schip wordt verder uitge
rust met twee boegthrusters van elk 
1300 kW en met een stel vinstabilisa
toren.
Het schip wordt gebouwd onder 
bouwnummer 975, wordt door 
Lloyd's Register geklasseerd en moet 
in het derde kwartaal van 1999 wor
den opgeleverd.

Niestem Sander bouwt weer voor 
Wijnne & Barends'

Nadat Wijnne & Barends' Cargadoors- 
en Agentuurkantoren in Delfzijl de 
laatste acht jaar al tien High Cubic 
schepen bij Niestern Sander had laten 
bouwen, heeft de rederij opnieuw 
twee schepen bij deze werf besteld en 
een optie op nog twee schepen geno
men. Het betreft een geheel nieuw 
ontwerp, groter dan de voorgaande 
schepen, maar wel een verdere ont
wikkeling daarvan (zie de Marie Chris- 
tine in SWZ 3-91, blz. 129, en de Inger 
in SWZ 10-96, blz. 10). Evenals de eer
dere schepen worden de schepen ge
bouwd met de Fins/Zweedse ijsklasse 
IA.

bosbouwproducten en containers, als
mede van bulk- en/of zware projectla- 
dingen. De containercapaciteit is 348 
TEU ('wide body, high top'),
Voor de ladingbehandeling wordt een 
PSL kraan op portaal geïnstalleerd, 
met een hijscapaciteit van 3 5 1. 
Wanneer het schip zonder kraan als 
'gearless full container carrier1 wordt 
gebruikt is de containercapaciteit 400 
TEU.
Voor de voortstuwing wordt een MaK 
dieselmotor, type 6M32, van 2800 
kW bij 600 tpm geplaatst, die het 
schip een dienstsnelheid van 15 kn zal 
geven.
Het eerste schip, bouwnummer 904, 
moet eind 1999 worden opgeleverd, 
bouwnummer 905 in begin 2000.

Da men Bet-gum boekt 
twee schepen

Damen Shipyards Bergum gaat twee 
Combi Freighters 3400 bouwen in op
dracht van de heren P. en T. Kroese te 
Harderwijk.
De Combi Freighter 3400 is in princi
pe gelijk aan de Combi Freighter 3100 
(zie o.a. de Emmaplein, SWZ 3-98, 
blz. 5), maar door enkele constructie-

fig. 1. Zijaanzicht van de veerboot die Van der 
Giessen-de Noord voor Griekenland gaat bouwen.
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ve wijzigingen worden een grotere 
diepgang en een groter draagvermo
gen (3 40 01) gerealiseerd.
De schepen krijgen de namen Adriana 
(bouwnummer 8312) en Aludra 
(8313) en moeten volgend jaar aan 
het einde van het tweede resp. het 
derde kwartaal worden opgeleverd.

Weer PSV opdracht voor YVC

W C  Ysselwerf heeft van de Noorse 
Mokster Rederi A.S. opdracht gekre
gen voor de bouw van een Platform 
Supply Vessel (PSV). Voor een zuster
schip is een optie verleend. Dezelfde 
rederij bestelde al eerder twee grotere 
schepen bij W C  (SWZ 3-98, blz. 4).
De afmetingen van de recente op
dracht (bouwnummer 275) zijn: 
Lengte o.a. 69,80 m.
Lengte 1.1. 60,80 m.
Breedte mal 16,00 m.
Holte 8,00 m.
Diepgang 4,00 m.
Draagvermogen 2 .9 0 0 1.
Twee dieselmotoren van elk 2710 kW 
geven het schip een snelheid van 
14 kn.
Het schip wordt door DNV geklas
seerd en moet volgend jaar juli wor
den opgeleverd.

Damen krijgt opnieuw een op
dracht van Cory

Damen Shipyards in Corinchem heeft 
van Cory Towage opdracht gekregen 
voor de bouw van twee sleepboten 
van het type ASD 3110. Damen 
bouwde in 1996/'97 al de Anglegarth 
en de Millgarth voor Cory, iets grotere 
boten van het type ASD Tug 3211 
(SWZ 4-97, blz, 49).
Smit Internationale bestelde onlangs 
eveneens vier boten van het type ASD 
3110 (zie SWZ 7/8-98, blz. 5). De bo
ten voor Cory hebben dezelfde hoofd
afmetingen als die voor Smit, maar 
krijgen iets zwaardere motoren: 2 x 
Caterpillar 3606 TA/CSR, van elk 1800 
kW bij 1000 tpm. Roerpropellers, 
tandwielkasten en koppelingen zijn als 
op de Smit boten. Op de proeftocht 
wordt een snelheid van 13 kn ver
wacht en een paaltrek van 5 5 1 vooruit 
en 5 0 ,7 1 achteruit.
De boten zijn bestemd voor de haven 
Mina Raysut bij Salalah in het Zuiden 
van Oman. Er wordt daar een nieuw 
container terminal gebouwd, vooral 
voor gebmik door Maersk en Sea-

Land. Het contract voor sleep- en 
loodsdiensten enz. werd gegund aan 
Cory Towage & Marine Services LLC, 
een joint venture van Cory en de 
plaatselijke OFSAT Company.
De boten worden uitgerust met zowel 
op het voorschip als op het achterdek 
een Kraaijeveld 15 t sleeplier, met Nij- 
huis brandbluspompen van 1200 
resp. 1500 mJ/h, aangedreven door 
de hoofdmotoren, twee blusmonito- 
ren van 1200 m ’/h en een sproeisys- 
teem. De boten worden verder inge
richt voor oliebestrijding en de tweede 
boot krijgt ook nog een Effer dekkraan 
van 1 ,4 5 1 op 8,5 voor het behandelen 
van boeien.
De eerste boot, bouwnummer 7923, 
moet januari volgend jaar worden op
geleverd, de tweede, bouwnummer 
7924, in maart 1999.

Werf De Hoop (Schiedam) krijgt 
opdracht van RWS

De directie l|sselmeer van Rijkswaters
taat heeft aan Werf De Hoop (Schie
dam) opdracht gegeven voor de 
bouw van een meetvaartuig.
De hoofdafmetingen worden:
Lengte o.a. 34,75 m.
Lengte l.l. 32,50 m.
Breedte mal 6,80 m.
Holte 2,80 m.
Diepgang 1,00 m.
De meetapparatuur wordt in wissel- 
containers aan boord geplaatst.
Twee Cummins dieselmotoren, van 
elk 261 kW bij 1800 tpm, zullen het 
schip een snelheid van 18 km/h ge
ven.
Het vaartuig krijgt bouwnummer 195, 
wordt door Lloyd's Register geklas
seerd en moet volgend jaar mei wor
den opgeleverd.
De Hoop (Schiedam) bouwde al eer
der een meetvaartuig voor Rijkswater
staat, deCygnus, zie SWZ 2-97, blz. 7.

Ook RWS opdracht voor Damen 
Hardinxveid

Rijkswaterstaat, directie Utrecht, heeft 
bij Damen Shipyards Hardinxveid een 
multipurpose vaartuig besteld, dat 
o.a. op het Amsterdam-Rijnkanaal 
dienst zal gaan doen. De afmetingen 
van het rondspantvaartuig zijn: L o.a. 
x B o.a. x H = 19,45 x 5,36 x 2,50 m; 
de ontwerpdiepgang is 1,50 m.
De uitrusting omvat o.a. een sleep- 
haak en een dekkraan.

Voor de voortstuwing worden twee 
zeer milieuvriendelijke Caterpillar die
selmotoren geïnstalleerd, type 3196 
DI-TA Elec, elk 254 kW bij 1800 tpm. 
Deze moeten zorgen voor een snel
heid van 20 km/h en een paaltrek van 
6,2 1.
Het vaartuig wordt gebouwd onder 
bouwnummer 1534 en moet in maart 
1999 worden opgeleverd.

Delta Shipyard bouwt duwboot 
voor Duitsland

IHC Delta Shipyard te Sliedrecht gaat 
voor de Duitse Bilfinger und Berger

Fig. 3. Grootspant Princehaven.

Bauaktiengesellschaft een duwboot 
bouwen met de volgende afmetin
gen:
Lengte o.a. 25,25 m.
Lengte l.l. 23,25 m.
Breedte mal 10.00 m.
Holte 2,50 m.
Diepgang 1,25 m.
De boot is bestemd voor het transport 
van bakken in Nigeria, zowel op de ri
vieren als over zee, en wordt voorzien 
van een 25 t sleeplier. Verder wordt 
een Heila dekkraan van 25 tm  ge
plaatst.
Er worden twee Caterpillar dieselmo
toren, type 3412 DI-TA, in geïnstal
leerd, elk met een vermogen van 448 
kW bij 1800 tpm. Deze drijven via 
Reintjes tandwielkasten, reductie 
3,571:1, de vaste vierbladige schroe
ven aan, die in straalbuizen draaien. 
Op de proeftocht wordt een vrijvaren- 
de snelheid van circa 9 kn verwacht. 
De oplevering van de boot, bouw
nummer 968, moet nog dit jaar 
plaatsvinden.

p l e v e r i n g e n

Princehaven
Scheepswerf en Machinefabriek Gra- 
ve1 heeft op 18 mei het dagpassagiers- 
schip Princehaven, bouwnummer 
125, opgeleverd aan Rederij Triton in 
Katwijk. Het schip heeft als vaargebied 
het Groene Hart van Holland, de Bra- 
semermeer en omstreken (NSI zone 
4). De passagierscapaciteit is ongeveer 
200 personen.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 47,95 m.
Lengte l.l. 46,45 m.
Breedte o.a. 6,35 m.
Breedte mal 6,10 m.
Holte 1,50 m.
Diepgang leeg 0,67 m.
Strijklijnhoogte hierbij 2,35 m.
Diepgang beladen 0,75 m.
Opmerkelijk is de lage strijklijn. Die is 
bereikt door de salon direct op de 
0,50 m hoge dubbele bodem te plaat
sen en verder door het in hoogte ver
stelbaar zijn van het stuurhuis en door 
het neerklapbaar maken van railing- 
werk en zitbanken op het zonnedek. 
Dit laatste gebeurt hydraulisch van het 
stuurhuis uit en wel in langsscheepse 
richting. Het aluminium stuurhuis 
staat op een schaar, waarmee het tot 
onder de strijklijn kan worden neerge
laten, maar ook zover omhoog kan 
worden gebracht dat de kapitein over 
op het zonnedek staande passagiers 
heen kan kijken.
De 33,60 m (ruim 70% van de 
scheepslengte) lange salon heeft geen 
waterdichte schotten, maar wel zijn er 
zijtanks aangebracht die in 2 x 7 wa
terdichte compartimenten zijn onder
verdeeld (zie ook fig. 3).

Jjroo
2 3 S .

Fig. 4. Zijaanzicht Princehaven.
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Hoewel er bij onverhoopt lek worden 
wel water in de salon kan komen, blijft 
het schip toch drijven, met een vrij- 
boord van tenminste 100 mm en met 
een stabiliteit in lekke toestand die vol
doet aan de eisen van de Scheepvaart 
Inspectie.
De salon heeft 132 zitplaatsen, een 
bar met keuken aan de voorkant en 
toiletten aan de achterkant. De op
gang van salon naar bovendek is in 
verband met minder valide passagiers 
als rolstoep uitgevoerd.
De zijramen van de salon zijn doorlo
pend, zonder stijlen. In verband hier
mee rust het zonnedek op (vierkante) 
stutten die los staan van de zijwanden. 
Voor de voortstuwing zijn twee Volvo 
Penta dieselmotoren geïnstalleerd, ty
pe TAMD 71 B, elk 145 kW bij 1800 
tpm, met Twin-Disc keerkoppelingen, 
reductie 3,38:1, en Promac schroeven, 
diameter 889 mm. De snelheid is on
geveer 18 km/h.
Het schip wordt gestuurd met twee 
roeren en een Promac dwarsschroef 
van 30 kW in het voorschip. Om de 
windgevoeligheid te verminderen is 
het voorschip van een scheg voorzien.

Queen of the Netherlands

Verolme Scheepswerf Heusden heeft 
op 10 juli de sleephopperzuiger 
Queen of the Netherlands, bouwnum- 
mer 1030, opgeleverd aan de Konink
lijke Boskalis Westminster te Papen- 
drecht. Het is een zusterschip van de 
eerder door VSH gebouwde W.D. Fair
way, zie SWZ 10-97, blz. 28, Met hun 
hopperinhoud van 23.425 m3 zijn de 
twee schepen momenteel de grootste 
sleephopperzuigers ter wereld.

Dhu-Hirab en Mayoon 
Jabal AtTar

Damen Shipyards in Gorinchem heeft 
in de afgelopen periode weer verschei
dene standaard schepen opgeleverd. 
Aan de Yemen Ports Authority in Aden 
werden twee sleepboten en een 
mooring launch overgedragen.
De sleepboten Dhu-Hirab en Mayoon 
(bouwnummers 3194 en 3195) zijn 
van het type Stan Tug 3008, dat al 
vaak in deze kolommen is beschreven. 
In deze boten zijn twee Caterpillar, ty

pe 3512 DI-TA/B, van elk 1014 kW ge
plaatst.
De uitrusting omvat een 10 t Kraaij- 
eveld sleeplier, een 45 t sleephaak en 
een Effer dekkraan van 1,25 t op 8,6 
m, alsmede een dieselgedreven 
brandblusinstallatie van 500 m3/h.

Aan dezelfde opdrachtgever werd de 
Mini Cat 1003 jabal At Tar, bouw- 
nummer 5829, opgeleverd. De afme
tingen zijn L o.a. x B o.a. x H = 10,20 x 
3,20 x 1,50 m; diepgang achter 1,10 
m. Een Caterpillar dieselmotor, type 
3304B Dl-T/B, van 104 kW bij 2000 
tpm, geeft het vaartuig een snelheid 
van 8,2 kn.

Fig. S. Zijaanzicht Mini Cat 1003.

Walvis 11
Eveneens van het type Stan Tug 3008 
is de Walvis 11, bouwnummer 4751, 
die werd opgeleverd aan Walvis Inter
national (C.l.) Ltd. op Guernsey. Het is 
een zusterschip van de Walvis 9 en 10, 
zie SWZ 8-98, blz. 7.

Don Cartos

De voor Reylaver in Mexico gebouw
de Don Carlos, bouwnummer 3196, is 
ook weer een Stan Tug 3008, echter 
met zwaardere motoren en een ande
re uitrusting dan de bovengenoemde 
schepen. De Caterpillar hoofdmoto
ren, type 3516B DI-TA/B, hebben elk 
een vermogen van 1566 kW bij 1800 
tpm. Zij drijven via Reintjes tandwiel
kasten, type WAF 771, reductie 
7,09:1, vierbladige Promarin schroe
ven aan, diameter 2350 mm, in straal- 
buizen. Hiermee werd op de proef
tocht een snelheid van 13,6 kn be
haald, de paaltrek was 5 2 1.
De boot heeft geen sleeplier, maar wel 
een Mampaey sleephaak, SWL 65 t. 
De brandblusinstallatie is dieselgedre
ven (Caterpillar 3304T) en heeft een 
capaciteit van 300 mJ/h, De boot is 
door Lloyd's Register geklasseerd.

Fig. 6. De Stan Tug 3008 Walvis 11 (foto: Flying Focus).

Khazarborg, Kaynarborg en 
Kulanborg
Damen Shipyards Bergum heeft op 29 
juli de eerste van drie Shoalbusters 
2509 opgeleverd aan Wagenborg Ka- 
zachstan. Het is de Khazarborg, bouw
nummer 9319; het tweede schip, de 
Kaynarborg, bouwnummer 9320, 
werd op 7 augustus overgedragen en 
de oplevering van de Kulanborg, 
bouwnummer 9321, was gepland 
voor 1 september en zal dus inmiddels 
ook hebben plaatsgevonden.
De schepen zijn door Wagenborg be
steld voor een groot offshore project 
in de Kaspische Zee, waarvoor de re
derij eveneens twee ijsbrekende be
voorradingsschepen in Finland bestel

de (zie SWZ 2-98, blz. 7).
Voor de voornaamste gegevens en
een zijaanzicht, zie SWZ 5-98, blz. 23.
Enige verdere informatie:
-  Klasse: Bureau Veritas, I 3/3(E) + 

Tug Deep Sea ICE3, MACH.
-  Tankinhouden: 68 rrt3 voor brand

stof en 34 m 3 voor drinkwater, in 
beide gevallen voor eigen gebruik 
én voor afgifte aan andere vaartui
gen.

-  De twee hulpsets hebben een ver
mogen van 87 resp. 55 kVA.

Fig. 7. De Khazarborg (foto:.FIying Focus).

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.
n i  i n A H / l  D \ /  Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.müL/M IVI D V  Telefoon 0172-43.16.21, fax: 0172-44.29.54.
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H A V E N S d o o r  R e d a c t i e  h a v e n s

Havens en Achteiiandtransport
Een containeroverslaghaven, als alleenstaande faciliteit, bestaat niet. Een overslaghaven dient over aan- en af
voersystemen te beschikken. In deze systemen zijn belangrijke ontwikkelingen gaande.

Groeicijfers in de containeroverslae. in de Hamburg-Le Havre-ranee x 1.000 TEU
1996 1997 +/- in %

Rotterdam 4,936 5,340 8.2
Hamburg 3,065 3,300 7,7
Antwerpen 2,654 2,900 9,3
Bremerhaven 1.543 1.700 10,2
Le Havre 1.020 1,100 7,8
Zeebrugge 553 640 15,7

(TEU = Twenty feet Equivalent Unit, ofwel het formaat van een 20’ container)
Ook dit jaar is er sprake van een sterke 
groei van de containeroverslag en de 
verwachting is dat deze ontwikkeling 
nog vele jaren zal doorzetten. Zo stelt 
het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rot
terdam in haar onlangs gepresenteerde 
Goederenstroommodel 7 (GSM 7) vol
gens het 'lage scenario' een groei tot
10,5 miljoen TEU in 2020 en in het 'ho
ge scenario' tot 17,6 miljoen. Een re
den, om eens te zien naar de omstan
digheden, waaronder de enorme 
containerstromen kunnen worden ver
werkt.

MuM-modaal/lnter-nradaal/Gecombi- 
neerd transport
In Europa is er een sterke ontwikkeling, 
om het milieu-belastende wegvervoer 
terug te dringen. Zeker ook, omdat de 
groei van maritiem stukgoedvervoer 
jaarlijks met vele procenten toeneemt 
en de wegen steeds meer knelpunten 
krijgen, door dichtslibben, ondanks 
goede vooruitgang in 24 uurs spreiding 
van regionaal container transport. Ge
rekend mag worden met een contai- 
ner-wegtransport-aandeel van circa 
60% van de gehele stroom, exclusief 
kustvaart, waarvan circa 25% een be
stemming heeft in de Rotterdamse re
gio en circa 50% een Nederlandse be
stemming. Daarom worden 
oplossingen gezocht in vervoer over 
water, zowel over zee, als over binnen
water, en vervoer per spoor. Aangezien 
geen vervoersmodaliteit zo fijnmazig 
kan zijn als vervoer per vrachtwagen, 
die immers tot aan huis, fabriek, of zelfs 
in de fabriek, kan komen, zal deze mo
daliteit in vrijwel alle gevallen worden 
betrokken bij voor- of natransport. 
Wanneer nu met tenminste twee trans- 
port-modaliteiten wordt vervoerd,

spreekt men over 'multi-modaal trans
port'. Wordt met verschillende ver
voersmodaliteiten in standaardlaadeen- 
heden vervoerd, zonder dat de 
goederen zelf worden gewisseld, dan 
wordt gesproken van 'inter-modaal 
transport'. Ook wordt nog gesproken 
van 'gecombineerd transport'. Dit is in
termodaal transport in Europa, waarbij 
het overwegende deel van de reis met 
spoor, binnenschip, of zeeschip wordt 
gemaakt, terwijl het voor- en natrans
port zo kort mogelijk wordt gehouden. 
Deze begrippen worden onder andere 
in handboeken en bij het Platform Mo- 
dal Split (PMS) gehanteerd, maar bij di
verse overheidsinstanties ook wel ge
wisseld. De verwachting is, dat diverse 
transit-landen alleen nog vervoer van 
bederfelijke goederen, veelal koelgoe- 
deren, over de weg zullen toestaan, of 
dat er een maatregel komt, waarbij alle 
lading, die zwaarder is, dan 20 ton over 
spoor vervoerd dient te worden. Een 
belangrijk aspect hierbij is, dat het 
spoor geen individuele begeleiding van 
de container kent, zoals dat bij het weg
vervoer wel het geval is. Daar tegen
over staat, dat vervoer per spoor, over 
grotere afstanden, (omslagpunt tussen 
300 en 700 km) en met een goede vul- 
tingsgraad, goedkoper kan zijn, dan 
wegvervoer. Vervoer over binnenwater 
kan, over de betreffende routes nog 
voordeliger zijn. In alle gevallen van 
multi-modaal transport is er sprake van 
extra overslaghandelingen op de multi- 
modale terminals in het achterland en 
daarmee van extra kosten (en tijdver
lies). In bepaalde gevallen, meestal 
'continentaal vervoer’ betreffend, wordt 
de vrachtwagen in zijn geheel op spoor 
gezet, zoals bij de 'Chunnel', maar ook 
vindt Roll-on / Roll-off trailer-vervoer

over binnenvaart en vooral kustvaart 
plaats.

Het niet-maritieme transport dat ge
vormd wordt door vervoer van Europe
se producten, wordt wel continentaal 
transport’ genoemd. De standaardlaad- 
eenheid kan een zeecontainer zijn, 
maar is veelal een andere, zoals een 
trailer, die door zijn afmetingen beter 
geschikt is voor vervoer van goederen 
op Euro-pallets. Een belangrijk aandeel 
van dit transport bestaat uit vervoer van 
in de haven veredelde producten. De 
betreffende goederen kunnen dan dus 
wel als maritiem (basis)product aange
voerd zijn, maar in de haven veredeld.

Betuwespoorlijn/Betuweroute
De discussie over het al of niet rendabel 
worden van de Betuwespoorlijn, is met 
het wijzigen naar het begrip ’Betuwe
route’, door toedoen van de adviesbu
reau^ Mc Kinsey en Knight Wendling, 
verdwenen. Immers de Betuweroute 
leidt naar het enorme Europese spoor- 
netwerk. De binnenvaart over de Waal, 
die vrijwel parallel loopt aan de Betuwe
route en die de vrees heeft dat door 
overheidssteun, het spoorvervoer over 
dit traject zo rendabel wordt als de bin
nenvaart, wordt met de 'Betuweroute' 
een argument ontnomen. Overigens is 
er een garantie, dat Brussel deze over- 
heids-subsidiëring zal tegengaan. Ook 
de joint venture van NS-Cargo en het 
veel grotere DB-Cargo, waarbij DB fei
telijk vrije toegang krijgt naar de Rotter
damse haven en de Betuweroute als 
het ware als bruidsschat verkrijgt, heeft 
geen bijzondere reacties meer opgele
verd in Nederland. DB heeft nu weinig 
reden meer om tariefvoordeel voor 
Hamburg en Bremen te hanteren (ove
rigens door de EC bestraft), als het ver
voer via Rotterdam lucratiever is, waar
door Rotterdam qua groei meer kan 
profiteren van Duits vervoer. Verwacht 
wordt, dat de Betuweroute in 2007, of 
2008 in gebruik kan worden genomen. 
De verwachting is, dat bij de grensover
gang Emmerich in 2015 al jaarlijks 20 
miljoen ton via deze route passeert. Na 
het besluit van de 2e kamer in 1995 is 
de weg van de planologische besluit
vorming genomen, waarbij de exacte 
ligging van het spoor, kruisende wegen
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en geluidsschermen in een Ontwerp- 
Tracé-besluit zijn verwerkt, om wensen 
van bestuurders en omwonenden te 
kunnen meenemen voor een definitie
ve versie. Beroepen tegen het besluit lo
pen nog bij de Raad van State, evenals 
die van drie aparte Tracébesluiten be
treffende de Kortsluitroute, de kruising 
Vaanplein, Sophiatrac, de kruising Gies- 
sen en de kruising Pannerdensch ka
naal. Inmiddels zijn de fysieke voorbe
reidingen al aan de gang, zoals het 
aankopen van grond en het verleggen 
van kabels en leidingen, worden de ge
meentelijke bestemmingsplannen aan
gepast en is men op enkele plaatsen in 
Zuid Holland al met de bouw gestart.

Shuttles
Het type spoorvervoer, dat momenteel 
een succesvolle ontwikkeling kent is het 
shuttle-vervoer. Dit vervoer bestrijkt al
leen dat deel van de markt, dat zoge
naamd 'Punt-punt-vervoer1 kent. Het 
vervoer groeit goed en ook het aantal 
shuttle-bestemmingen groeit. Ook de 
binnenvaart is zeer succesvol in het 
shuttle-transport naar bestemmingen 
in de omgeving van de Rijn. Terwijl ook 
het shuttle-vervoer tussen Rotterdam 
en Antwerpen zeer intensief is. Dit ver
voer betreft uitsluitend zogenaamd 
'Carriér-Haulage-transporf, dat wil zeg
gen vervoer, dat onder regie staat van

Bestem mingen container-railshuttlcs vanuit Rotterdam binnen en buiten Europa

Aantal bestemmingen Frequentie/week 
(belangrijkste bestemmingen)

België Antwerpcn/Athus/Muizen 20/5/5

Bulgarije Sofia 7
5 5

Frankrijk Lille 5
Hongarije Sopron 4

Italië Melzo/Novara/PadovaRome/Vt. v»na 11/12/3/6/5

Luxemburg Bettemburg 5

Nederland Bom/Leeuwardcn/Veendain/Verilo 5/5/10/10
Donetsk 7

Oostenrijk Graz/Satzburg/Wels 10/4/4

Polen Malascewice 1
Rep. Rusland Moskou/4 1/7

Slowakije Bratislava 2
Barcelona 2
Praag 5

Zwitserland Bascl/Zürich 5/5

de Deep-Sea-Containerreders. Dit in te
genstelling tot de Rijnvaart, waar veelal 
'Merchant-haulage-lading’ wordt ver
voerd. Daarbij is de expediteur, ofwel 
de binnenvaart-operator de regisseur.

Europees spoometwerk
De Betuwespoorlijn, als unieke goede
renlijn, dus zonder vermenging met 
personenvervoer, zal zijn navolging 
gaan krijgen in Europa. Zo wordt mo
menteel in Duitsland onderzocht, of 
scheiding van personen- en goederen- 
spoornetwerken mogelijk is. Zo zou in 
de toekomst een echt Europees spoor- 
netwerk voor uitsluitend goederen
transport mogelijk worden. Een strate
gische optie, die door Railforum

Nederland, die ten behoeve van de Be
tuweroute in het leven is geroepen, 
wordt bepleit. Enige vermenging met 
regionale personenvervoer-netwerken 
blijft mogelijk, terwijl de hoge snef- 
heidslijnen uitsluitend voor vervoer van 
personen worden ontwikkeld. Het is 
daarbij lastig, om de werkwijzen voor 
zowel de ontwikkeling, alswel de tech
niek in de verschillende landen te ver
enigen. Zo kan de capaciteit van de 
huidige 'Brabantlijn' aanzienlijk worden 
uitgebreid door toepassing van een 
elektronisch beveiligingssysteem, dat in 
andere landen al wordt beproefd.

Daarbij wordt door een intelligent sys
teem de snelheid en de remweg van de 
treinstellen beheerst, waardoor de trei
nen dichter achter elkaar kunnen rijden. 
Dit systeem zou bijvoorbeeld een Euro
pese standaard kunnen worden. De ca- 
paciteits-uitbreiding, die door het sys
teem kan worden bereikt, zal moeten 
voorzien in de sterk stijgende behoefte 
door de groei van het shuttle-vervoer 
over de Brabantlijn, zolang de Betuwe
route nog niet in gebruik is. Een richtlijn 
van de Europese Commissie uit 1991 
verplicht de lidstaten om het beheer 
van het spoorwegnet te scheiden van 
de vervoersactiviteiten en ook andere 
vervoerders, dan de staatsmaatschap- 
pijen toe te laten op het net. De noor

delijke landen zijn 
hiermee al gevor
derd, maar in 
Frankrijk en in an
dere Zuid-Europe- 
se landen is daar
van nog nauwelijks 
iets te merken. De 
fusie tussen NS- 
Cargo en DB-Car- 
go, die Rail Cargo 
Europe AG gaat 
heten, is de eerste 
internationale 
spoorwegmaat
schappij, die met 
eigen locomotie

ven werkt. Men is op zoek naar meer 
aandeelhouders. Deze fusie kan gezien 
worden als het begin van nog meer 
strategische samenwerkingen van 
spoorwegmaatschappijen.

De belangrijke container-spoorshuttle- 
operators zijn aan de spoorwegen ge
lieerd, zoals bijvoorbeeld NDX, ICF, ln- 
termodal, Transfracht. Daarnaast zijn er 
expediteurs als Trailstar, Voigt & Co en 
reders, zoals met de ERS-shuttle, 
OOCl/TFGI en Sea Land, waarvan de 
moeder-organisatie CSX een spoor
wegmaatschappij/operator is en de 
containerstuwadoor ECT met shuttles 
op de terminal van Venlo.

Uzeren Rijn
Het antwoord van Antwerpen op de 
Betuweroute zou de verbetering van de 
bestaande spoorweg naar Aken, de 
l|zeren Rijn moeten zijn. Het is echter 
geen echt alternatief voor de Betuwe
route, omdat de capaciteit, met een 
kwart, veel geringer is en de lijn in Aken 
niet op de goede plaats in het Ruhrge- 
bied aankomt. In plaats van over Roer
mond te lopen, heeft men in Noord 
Brabant en Limburg voorkeur om het 
tracé via Eindhoven, of Venlo te laten 
gaan, waar Rotterdam ook al shuttles 
op heeft lopen. Nederland heeft de ver
plichting, door het Scheidingstraktaat 
dat is opgesteld ten tijde van het uit
eengaan van de landen, om de vrije 
doorgang toe te staan. België dient de 
kosten op Nederlandse bodem echter 
wel voor eigen rekening te nemen. 
Duisburg ziet wel goede kansen voor 
de achterland-verbinding met Antwer
pen, maar Duitsland heeft weinig inte
resse in financiële bijdragen. Indien de 
Ijzeren Rijn-verbinding met Duitsland, 
in plaats van nu via Montzen, via Neer
pelt, Weert en Roermond loopt, wordt 
deze met 60 km ingekort.

Het Europese railnetweifc
Het netwerk omvat 230,000 km Euro
pees spoor, met 200 aankomsten en 
vertrekken van containershuttles per 
week via speciale Rail Service Centers. 
Daarbij is een groot gedeelte van Euro
pa bereikbaar binnen 24 uur. Vanaf de 
Rotterdamse Container Rail Service 
Centers Waalhaven en Maasvlakte, sa
men met het Rail Chemical Center, rij
den ieder uur treinen, inclusief in het 
weekend.

Trans European Freight Freeways
De aanzet van de Europese transport- 
commissaris Neil Kinnock tot een bete
re kwaliteit van het railtransport betreft 
speciale vrachtcorridors op het railnet. 
Het betreffen nu 3 freeways: van Rotter
dam naar Zuid Italië, van Hamburg 
naar Zuid Italië en van Hamburg naar 
Wenen. Daarbij kunnen de gebruikers 
voor boekingen bij een loket terecht. 
Nu ook Milaan wordt aangesloten, zal 
het een betere belangstelling gaan krij
gen

Binnenvaart
Het aandeel van de container-binnen- 
vaart in het achterland-transport is in de 
afgelopen jaren, vanuit vrijwel nihil, 
sterk gegroeid en bedraagt momenteel 
circa 35%. De verwachting is, dat dit 
aandeel nog zal doorstijgen tot circa 
50%. Deze groei gaat ten koste van 
wegtransport, dat momenteel circa 
65% bedraagt en van het spoortrans- 
port. In de binnenvaart wordt onder
scheid gemaakt tussen de Rijnvaart en
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de Antwerpenvaart. De Rijnvaart kent 
bovendien de vaart op de Beneden-, 
Midden- en Boven-Rijn, waarvan de 
laatste tot Basel reikt. De binnenvaart- 
shuttles op de Rijn hebben een lijn- 
vaart-retourtijd van een week op de Be- 
neden-Rijn, een week op de 
Midden-Rijn en twee weken op de Bo
ven-Rijn. De vaart op Antwerpen, die in 
container-aantallen vrijwel gelijk is aan 
de Rijnvaart, heeft een retourtijd van 
twee dagen. De vaart op de Rijn ken
merkt zich door het motorschip, terwijl 
de vaart op Antwerpen wordt geken
merkt door duwvaart. De afmetingen 
van de vaart op Antwerpen wordt be
perkt door de afmetingen van de slui
zen, terwijl de afmetingen op de Bene
den- en Midden-Rijn niet door sluizen, 
maar door voorschriften worden be
perkt, waarbij, met een capaciteit van 
circa 200 TEU, de standaard-afmetin- 
gen 110 m lang en 11 m breed zijn. In
middels kennen we, uit dit blad, het 
ms. "jowi", dat met een capaciteit van 
400 TEU, aanmerkelijk grotere afmetin
gen kent, dan die op de Rijn waren toe
gelaten.

Met de opening van het Rijn-Main-Do- 
naukanaal is er een verbinding geko
men van de Noordzee tot de Zwarte 
zee. Opmerkelijk is, dat Rotterdam nu 
de tweede haven is voor Oostenrijk, ter
wijl het op 1.000 km afstand ligt.

Kustvaart- en Feedervertiindingen

Land Bestemming Transittijd io dagen voor 
c on t ai ne rl i j n die n st en

Belg)« Zecbnigge 1
Denemarken Arhus 2
Duitsland Rostock 2
' ........................................................_  _____________ Alexandria 10-15
Estland Tallin 4-5
Finland Helsinki 3-5
Frankrijk NantevMarseillc/Fos 2 /6 - 8
Groot Bnttanrue Aberdeen/Immi ngham/Li verpool 2 /13 4
Griekenland Piraeus 8-15
Italië Salerno 8-10
Letland Riga 3-5
Libië Tripoli 10-15
Marokko Casablanca 6-8
Noorwegen Aalesund/Oslo 2-4 /  2-3
Polen Gdynia 2
Portugal Lissabon 4-6
Roemenie Constanta 10-15
Russische Federatie St. Petersburg 5-7
Spanje Bilbao/AJgeciras 2-4 /  4-6
Turkije Izmir 10-15
IJsland Reykjavik 4-5
Zweden Gothenburg/Stockholm 3-4

en een Ro-Ro-schip vervangt 80 trucks. 

Feederdiensten
Feeders zijn rechtstreeks geassocieerd 
aan de Deep-Sea Carriers. Veelal varen 
de feederschepen onder de deep-sea- 
rederijvlag en/of kleuren, eigendom of 
gecharterd, maar ook zijn er rederijen, 
die algemene feederdiensten aanbie
den, vaste lijndiensten op vele Europese 
havens. Daarvan zijn de diensten op 
Scandinavië, Groot Brittannië en het 
Iberisch Schiereiland de belangrijkste, 
terwijl de vaart op de Oostzee, vooral 
op Leningrad, in ontwikkeling is.

Blnnenvaartverbindingrn

Land Bestemming Frequentie 
per w eek

Transiuijd bcrgvaart - 
dalvaart in dagen

BelgiC Antwerpen / Avclgem 20/ 5 V4-W n  • 1
Duitsland Berlijn / Bonn / Duisburg /1 4 /1 1 8 - 8  /1  • 33 / I -34

Dornugcn / Düsseldorf 3 / 5 / I  -%
Emmerich I Frankfurt 4 /  7 V4-V4 / 214-114
Gemterehcim / Gernsheim 5 /15 214-114 / 234-134
Karlsruhe / Kehl! Keulen 2,5 214-114 / 214-114/ 1-14
Kelhcim 1 Koblenz n 8 - 7  / 1Î4-V4
Leverkuscn/Ludwigshafen 3 /14 2 - 1  / 4 - 3
Mainz / Mannheim 10/3 2 - 1  1214-114
Ncusa/WeU am Rh/Wörth 4 /3 2 /2 1 114-1 / 4 - 3 /2V4-1V4
Regensburg /  Stuttgart 1 /2 8 -7  / 3 -2

Frankrijk Lillc/Ottmarshm/Stiburg 4 / 32/32 2 -2  /3  -114/3-114
Budapest 1134-1014

Nederland Almelo/Amstcrdam/Bom 7 / 3 / 4 1 -1  /14-14 /1 - 0 .5
Groningen / Harlingen 5 / 5 1 -1  IVi -H
Meopel / Nijmegen 5 / 5 14-14 /34-14

Oostennjk Krems t Linz / Wenen 914-814 1 9 -8  /10♦  9
Bratislava 1014-914
Basel / Birsfcldcn 30/16 4 -3 /4  -3

Er zijn in Rotterdam circa 30 binnen- 
vaart-operators, die 110 vaste lijndien
sten onderhouden naar 40 industrie
centra. Een 4-baks binnenvaart- 
duwvaart vervangt daarbij 385 trucks

Short Sea Shipping
Short Sea-, ofwel 
kustvaart-diensten 
worden veelal voor 
het zogenaamde 
continentaal trans
port op vele Europe
se en Noord Afri
kaanse havenplaatsen 
uitgevoerd. Echter 
deze diensten wor
den in toenemende 
mate ook aangebo
den voor maritiem 
containervervoer. 
Kustvaartdiensten 
hebben verbindin

gen met meer dan 200 havens.

Modal Shift
Om het verstoppende en milieu-on- 
vriendelijke wegvervoer te ontlasten,

Bron: GHR

zijn er krachten op gang gekomen om 
vooral het continentale transport op 
andere transport-modaliteiten over te 
zetten. Een zogenaamd 'Modal Shift- 
Project' brengt daarbij ook de behoefte 
aan spoor- en binnenvaartterminals in 
kaart. Omdat transport ook veel in wis- 
sellaadbakken plaatsvindt, zijn de 
spoor-inlandterminals daartoe voorzien 
van kranen, die zowel wissellaadbakken 
(ook wel "Huckepack"-vervoer ge
noemd), alswel zeecontainers kunnen 
behandelen. De binnenvaart ziet echter 
nog geen kans om deze bakken te sta
pelen, dus is het oog gericht op het 
spoor. Hier stuit men echter op de pro
blematiek, dat de spoorwegen nog 
steeds nationaal werken, zodat er aan 
de grens overgenomen moet worden. 
Vooral het transport via Frankrijk onder
vindt daarvan hinder. Een ander railpro- 
bleem is capaciteitsgebrek. In Rotter
dam bestaat het Platform Modal Split, 
dat een Projectbureau heeft opgericht, 
dat de initiatieven op intermodaal ver- 
voer-gebied heeft geïnventariseerd en 
geanalyseerd, waaruit knelpunten en 
mogelijkheden in kaart zijn gebracht. 
Het bureau richt zich op de aanbod- en 
vraagzijde van spoor- en binnenvaarts- 
huttles, waarbij ook short-sea zal aan
sluiten. Doelstelling is, om ladingvolu- 
mes en shuttlediensten beter op elkaar 
af te stemmen, voor zowel maritieme 
als continentale stromen.

scheepsbouwki
eer

dig bureau

- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden

- bouwbegeleiding
- ontwerp

G roothandelsgebouw  E-7 Postbus 29156 3001 G D  R O TTERDAM  Tel 010-4130852 Fax : 010-4130851
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H O G E S C H O O L  H A A R L E M
D e  H o g esch o o l H a a rle m  verzorgI 22 

beroepsgerichte opleidingen verdeeld 

over 3 sectoren: Hoger Technisch en 

Gezondheidszorg Onderwijs; Hoger 

Economisch en Pedagogisch Onderwijs 

en Sociaal-Agogisch Onderwijs.

De hogeschool heeft ongeveer 10.000

studenten en 900 personeelsleden.

De centrale diensten zijn gevestigd 

In Haarlem.

De  sector H oger Techn isch  en  

G ezo nd heid szo rg  O n derw ijs  van de  

H o g esch o o l H a a rle m  heeft de

volgende opleidingen: Elektrotechniek. 

Bouwkunde en Weg- en Waterbouw

kunde. Scheepsbouwkunde, Werktuig

bouwkunde, Luchtvaarttechnologie en 

Medisch Beeldvormende en Radio

therapeutische Technieken (MBRT).

De opleid ing SC H EEP SB O U W K U N D E is  een m oderne, goed geoutilleerde afdeling van de H TS-H aarlem , met een 

entho u siast docententeam  en ca. 190 studenten, die allen zeer gem otiveerd zijn  om het scheepsbouw vak te leren.

In verband met kom ende pensionering van één van de docenten ontstaat nu de volgende vacature:

H0GESCH00LD0CENT (M/V)
1,0 FTE (fulltime, 5 dagen per week)

LESTAKEN

- verzorgen van onderwijs in scheepsbouwvakken en basisvakken (vakken afhankelijk van ingebrachte ervaring);

- begeleiden van scheepsbouwpractica en ontwerpprojecten.

OVERIGE TAKEN

- begeleiden van afstudeeropdrachten en stages, die in het bedrijfsleven worden uitgevoerd;

- deelnemen aan innovatieprojecten met betrekking tot het onderwijs: ontwikkelen van nieuwe uitdagende 

onderwijsvormen en lesmateriaal e.d.;

- organiseren van evenementen, excursies, e.d.

FUNCTIE-EISEN

- TU- of HBO-opleiding Scheepsbouwkunde of evenwaardig;

- relevante praktijkervaring in het maritieme bedrijfsleven;

- kennis van scheepsbouw-software: PIAS, NUPAS, AUTOCAD, e.d.;

- de bereidheid een didactische bevoegdheid te halen (indien niet reeds in bezit).

ALGEMEEN
- het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, bij gebleken geschiktheid vindt 

aanstelling plaats in vaste dienst;

- maximum salaris ƒ 8.263,- bruto per maand (volgens eindschaal 12 van de CAO-HBO 1997-1998), 

inschaling afhankelijk van ervaring en laatstgenoten salaris;

- nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer ir. J.L.A.M. van der Hoorn (hoofd van de opleiding) 

tel. 023 - 5412641 (werk) en 023 - 5256846 (privé).

Op de arbeidsovereenkomst zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing, gehandicapten. Mogelijkheden voor kinderopvang zijn aanwezig,
zoals deze zijn geregeld in de CAO voor het Hoger Beroeps Onderwijs Schriftelllke sollicitaties, o.v.v. va c a tu re n u m m e r H T  9 7 /9 8  7B links
1997 - 1998. U wordt ambtenaar in de zin van de Stichting Pensioenfonds on d er op de envelop, ontvangen wil graag binnen 10 kalenderdagen
ABP. De Hogeschool Haarlem streeft ernaar meer vrouwen te benoemen na verschijnen van d it blad. U kunt uw sollicitatie richten aan:
indien z ij binnen de hogeschool in functies zijn ondervertegenwoordigd. Hogeschool Haarlem, Afdeling Personele Zaken, Postbus 137,
D it geldt tevens voor geïnteresseerden u it etnische minderheden en voor 2000 AC Haarlem.
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H A V E N S d o o r  W  i  m v a n  H  o r  s s e n

Rotterdam als 
multimodaal containercentrum
Van de 310 miljoen ton goederen die in 1997 over zee in Rotterdam werden aan- of afgevoerd, was slechts 
één derde deel bestemd voor ons land of hieruit afkomstig. De rest werd doorgevoerd naar of vanuit andere 
Europese landen. De verbindingen van de Rotterdamse haven met het achterland zijn dus van vitaal belang. 
Daarom is er de laatste jaren in Rotterdam veel aandacht besteed aan de verbetering van de overstap' van la
ding van zeevervoer op inlandvervoer en omgekeerd. Vooral in het achterlandvervoer van containers heeft 
dat geleld tot opvallende resultaten.

Eig.1. In Rotterdam 
werden vorig jaar 5,4 

miljoen containereen- 
heden van 20-voet 
overgeslagen. Dat 

kunnen er in 2020 wel 
driemaal zoveel zijn. 
(fotorECT)

Voortgezette groei
In Rotterdam werden vorig jaar 5,4 mil
joen containereenheden van 20-voet 
(TEU) overgeslagen met een lading van 
ruim 58 miljoen ton. Dat was 10% 
meer dan het jaar daarvoor In de afge
lopen vijf jaar steeg de containerover- 
slag met 1,3 miljoen TEU. Dit komt 
neer op een gemiddelde jaarlijkse groei 
van 6 procent. Die groei zal naar ver
wachting de komende jaren doorgaan. .

Op basis van gegevens van het Cen
traal Planbureau voorspelt het Ge
meentelijk Havenbedrijf Rotterdam in 
Verkenningen 2020' tot het jaar 2020 
bij een gunstige economische ontwik
keling een groei van de overslag tot wel
17,6 miljoen TEU. Maar zelfs bij een on
gunstige economische ontwikkeling zal 
die overslag in 2020 nog 10,5 miljoen 
TEU zijn. De vraag naar achterlandver
voer zal dus in alle gevallen sterk toene
men. Gelukkig beschikt de haven van 
Rotterdam voor dat transport verschil
lende mogelijkheden.

Verschillende vervoerswijzen
Rotterdam is een multimodaal trans
portcentrum. Containers kunnen hier 
’overstappen' van en naar verschillende 
vervoermiddelen: zeeschip, truck, bin

nenvaartschip en 
spoorwagon.
Tot voor enkele ja
ren werden contai
ners bijna uitslui
tend per truck naar 
en vanuit het ach
terland vervoerd. 
Ongeveer 45% 
van dit transport is 
nu echter door an
dere vervoermid
delen overgeno
men. In 1995 werd 
31% van de con
tainers door bin
nenvaartschepen 
vervoerd en 14% 

door het spoor. Daarnaast worden ook 
steeds meer containers in Rotterdam 
door de kustvaart aan- en afgevoerd. 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf voor
spelt in Verkenningen 2020' een verde
re stijging van het aandeel van de bin
nenvaart in 2020 tot 40% en van het 
spoor tot 18%. Daarbij neemt het weg
vervoer percentu
eel af.

marken, Tsjechië en -  per ferrydienst - 
het westen van Groot-Brittannië en het 
zuiden van Zweden bereiken. Met één 
dag meer is een truck in de rest van de 
Groot-Brittannië en in Ierland, Zwitser
land, Oostenrijk, Hongarije, Zweden en 
Noorwegen.
In 1995 werden in Rotterdam jaarlijks 
zo'n 1,2 miljoen containers (TEU's) over 
de weg aan- en afgevoerd. Hoewel het 
aandeel van de truck in het inlandtrans- 
port volgens de prognoses daalt, kan 
echter het aantal over te weg vervoerde 
containers stijgen tot 3,4 miljoen in 
2020 .
Om dit mogelijk te maken wordt het 
wegennet rond Rotterdam (de Rotter
damse Ruit) in een rap tempo verbe
terd. Zwaartepunten zijn onder andere 
het knooppunt Ridderkerk, waar de we
gen naar het westen (A 15, havenge
bied) en oosten (A 15, Duitsland) en 
zuiden (A 16, België) samenkomen en 
de verdubbeling van de Beneluxtunnel. 
Om het havenverkeer vrij baan te ge
ven worden op de ringweg rond Rot

Wegvervoer
De Nederlandse 
wegvervoerders 
zijn de 'truckers' 
van Europa. Meer 
dan 30% van alle 
Europese wegver
voer wordt door 
Nederlandse trans
porteurs verzorgd.
Vanuit Rotterdam 
vertrekken dage
lijks vrachtauto's 
naar alle landen 
van Europa. Vanuit 
Rotterdam kan een 
vrachtwagen bin
nen één dag alle 
bestemmingen in 
Duitsland, België,
Frankrijk, Dene- Fig.2.De achterlandverbindingen van Rotterdam, (kaartje: CHR)
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terdam steeds meer doelgroepstroken 
aangelegd, waarvan personenauto's 
geen gebruik mogen maken.
Dankzij een havennummeringssysteem 
kunnen ook chauffeurs die nooit eerder 
in Rotterdam geweest zijn, iedere plek 
in de haven moeiteloos vinden.
Om het ophalen en afleveren van con
tainers door vrachtwagenchauffeurs te 
bespoedigen is vorig jaar de Cargo 
Card geïntroduceerd, om te beginnen 
op de terminals van ECT op de Maas
vlakte. Dit is een zogenaamde smart
card waarin de biometrische gegevens 
van de linkerhand van de chauffeur zijn 
opgeslagen. Bij speciale loketten kan hij 
zich met kaart en linkerhand identifice
ren als degene die een container komt 
halen of brengen. De Card is gekop
peld aan een systeem, waarbij het weg- 
vervoerbedrijf de chauffeur en zijn op
dracht vooraanmeldt bij de terminal via 
EDI.

Binnenvaart
Was de ligging van Rotterdam aan de 
Rijn vroeger vooral een voordeel voor 
het transport van bulkproducten als ij
zererts en steenkool, nu blijkt deze rivier 
ook een uitstekende weg voor het ver
voer van containers. Mede dankzij de 
lijndiensten op enkele tientallen inland- 
termlnals is het binnenvaartvervoer van 
containers in de afgelopen tien jaar ver
drievoudigd.
Momenteel worden zo'n 0,9 miljoen 
containers per binnenvaartschip naar 
en van het achterland getransporteerd. 
Dit aantal kan uitgroeien tot 3,2 miljoen 
in 2020.
Ongeveer de helft van het aantal con
tainers dat in Rotterdam per binnen
schip wordt af- of aangevoerd, wordt 
geladen of gelost op de Container Bar- 
ge terminal van ECT op de Maasvlakte. 
De andere helft wordt naar en van bin
nenschepen overgeslagen aan de zee- 
kades van de containerterminals van 
ECT (op de Maasvlakte en in het Eem-

havengebied), Uniport en Hanno (in de 
Waalhaven), Rotterdam Shortsea Ter
minal (in het EemhavengeBied) and 
Holland Terminals (aan de Seinehaven).

Een probleem in het binnenvaarttrans- 
port van en naar Rotterdam is, dat de 
binnenvaartschepen vaak een reeks ter
minals moeten aanlopen om al hun 
containers te laden en lossen. Dit is een 
van de belangrijkste aandachtspunten 
van de stichting Rotterdams Interne Lo
gistiek, die daarvoor onder andere de 
'waterbakfiets' heeft bedacht, een klein 
containerschip dat de Rotterdamse ter
minals onderling moet verbinden (zie 
het artikel over dit onderwerp in SWZ 
januari 1998, pag 32). Een proef met 
een varende terminal was geen succes. 
Voor het repositioneren van lege con
tainers is een 4 TEU-truck ingezet, die 
onder speciale voorwaarden vier 20 
voets containers tegelijk mag vervoe
ren.

Spoor
Het spoorvervoer van en naar Rotter
dam heeft een sterke impuls gekregen 
door de inzet van shuttletreinen voor 
het containervervoer. Deze rijden zon
der tussentijds rangeren in één ruk naar 
een groeiend aantal bestemmingen in 
het Rotterdamse achterland. Ze wor
den beladen en gelost in het Rail Servi
ce Center Eemhaven en op Delta termi
nal de Maasvlakte.
Momenteel vervoert de trein per jaar 
zo'n 0,4 miljoen containers (TEU) van 
en naar Rotterdam. Dit kunnen er in 
2020 wel 1,4 miljoen zijn.
Om die groei te kunnen opvangen zal 
de spoorinfrastructuur in de Rotterdam
se haven belangrijk worden uitgebreid. 
Die infrastructuur levert nu al knelpun
ten op.
Ten eerste wordt de 40 km lange Ha
venspoorlijn, als een verlengstuk van de 
Betuweroute, van enkel- dubbelsporig 
gemaakt, geëlectrificeerd en met een

nieuwe brug over de Dintelhaven en 
met een tunnel onder het Calandkanaal 
doorgeleid. Ten tweede worden de vijf 
treinemplacementen op de route uitge
breid, en komt er op de Maasvlakte een 
tweede Rail Service Centrum en een ex
tra spoorëmplacement. Al deze verbe
teringen, die in 2001 gereed moeten 
zijn, zullen de capaciteit van de Haven
spoorlijn vergroten van 20 tot 45 mil
joen ton goederen per jaar.

Kustvaart
Behalve over de weg, het binnenwater 
en de rails kunnen containers ook wor
den doorgevoerd over zee. Door hun 
ligging vlakbij zee zijn de containerter
minals op de Maasvlakte heel geschikt 
voor de aan- en afvoer van containers 
met kustvaarders. Voor dit soort sche
pen, dat bij alle terminals in de haven 
kan worden behandeld, heeft Rotter
dam ook een gespecialiseerde terminal: 
Rotterdam Short Sea Terminals (RST), 
waar in het afgelopen jaar 0,5 miljoen 
containers werden geladen en gelost. 
De nadruk ligt hier echter op het intra- 
Europese vervoer, waarbij de containers 
zowel afkomstig zijn als bestemd voor 
een Europees land.

Dichter bij huis
Verladers in het achterland die contai
ners dichter bij huis willen aanleveren of 
ophalen, kunnen al jaren terecht bij de 
Venlo Terminal van ECT. Deze terminal 
bij de Duitse grens wordt tienmaal per 
week dooreen shuttletrein met de ECT- 
terminals in Rotterdam verbonden. 
Eind van dit jaar kunnen de Duitse ver
laders nog dichter bij huis terecht, wan
neer ECT een binnenvaarterminal in 
Duisburg opent, die frequent door bin
nenvaartschepen zal worden verbon
den met de terminals in Rotterdam. 
Door deze 'voorterminals' worden de 
keuzemogelijkheden van de verladers 
voor het achterlandtransport vergroot 
en wordt het eenvoudiger om de ver
schillende modaliteiten op één traject 
te combineren. Eenzelfde rol kan het 
Multimodaal Transport Centrum Val
burg, dat ten noorden van Nijmegen 
wordt aangelegd (zie het artikel elders 
in dit nummer), gaan spelen, omdat 
daar in de toekomst binnenvaartver
voer, spoorvervoer (Betuweroute) en 
wegvervoer samen zullen komen, 
waardoor containers heel gemakkelijk 
kunnen overstappen op een andere 
modaliteit.

Rg. 3. Bijna een derde deel van de containers 
wordt in Rotterdam door binnenvaartschepen 
aan-  en atgevoerd. (foto: Ben Wind)
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since 1927

D E L I V E R Y  P R O G R A M M
B *V  IN D U STR IETECH N IK  QmbH
•  S im plex  -C o m p a c t-Goals
•  S im plex  - C o m p a ct-  F in stab ilizer*
•  S im p lex -C o m p act-S tee rin g  g ears
•  S im p lex -C o m p act-B earin g s
•  C arb o n p lan -M achan tcal S e a ls
•  Cen trax-B u lk  head  se a ls
•  Sterntub e and  ste rn tub e b u sh e s
•  T u rb u lo -Sep arato rs

N E U EN F E LD E R  
M A SC H IN EN FA BR IK  QmbH
•  S h lp c ra n e s

A PP A R A T EB A U  S A LZ K O T T EN  QmbH  
e  S e w a g e  treatm ent p lants

D EC K M A  H A M BU RG  GmbH
•  O ll content m eters
e  T an k e r  D aballaatlng  m onitor

T A N K S Y ST EM  SA
e H erm etic U llag e , Tem perature and  

interface d etecto rs  
e  H erm etic d e ck  va lv es and  load sam p lers

S O T E C O  IN TERN A TIO N AL S .R .L .
•  S p a re  p arts  for oil-purifiers

W. SA N D ER  FER T IG U N G  GmbH
e  V a lv es and  fittings

J E T S  V A CUU M  AS
•  V acu u m  toilet sy stem s

W IN EL B.V.
e  Tank vent ch eck  valves  
e  Ventilatlion co w ls , p re ssu re  vacuu m  va lves  
e W atertight doors  
e  Hydraulic watertight eliding d oors  
e Shell doors
a  S cu p p e rs , flame a rreste rs and  d eck  ca p s  

M EQ ATO R Ltd.
•  Pu m p s and  Hydrophore sy stem s

M ERO K  MARINE
e  S e a lin g s for ferries

MOHR H EB ET EC H N IK  GmbH
•  B lo ck s, h o o k s and sh ack le s  
e  Fan lend 3 and  h a w se  holes

TEKN O TH ERM  A S
•  M arina refrigeration

W EA RD A LE S T E E L  (W olsinghsm) Ltd.
•  Stee l ca s tin g s and  stee l fabrications

E U C A R O  B U N T M E T A L L  G m b H
•  C u n lfo r p ip es and  fittings

RAM SCH IFFSISO U ERU N G  UND AUSBAU QmbH
e  A ccom m od ation system  and  w atunlt*

M ASCH IN EN FABR IK  B R Ö H L QmbH
•  D eck  m achinery
•  Shipllfts and  s lipw ay w in ch e s

T I B U J s M
i c h n ia c h  B u r s s u  S e in h u is w a c h te r  1 -  30 3 4  K H  R o tte rd a m  

T e l.: 010  - 411 46  14 - F a x : 010  - 414  10 04 
E-m atl: TB U O b v -tb u .d e m o n .n lUITTEM BOQAAHT

Safety Hook
Producent:

W ESTMARK BV
Pieter Bothiaan 34, 3818 CC Amersfoort 
Tel: 033-46 14 844

033-46 15 492 
Fax: 033-46 12 461

V E R I T A S

Bureau Veritas 
Westblaak 7 
P.O. Box 2705 
3000 CS Rotterdam 
Tel. (010) 282 26 66 
Fax(010)414 57 63

Bureau Veritas, created in 1828, is an interntional service company dedicated to preventing 
risks and improving quality and safety. It pursues these causes in different areas including 
the marine sector, international trade, building, industry>, aerospace and certification.
With sales revenues o/'Frf 4.2 billion, and more than 100.000 clients in ISO countries, the 
Group is a powerful driving forcefor greater safety and quality. More than halfofits 
10.000 worlforce are employed in the international network that it has set up over the years, 
by winning the trust o f public authorities and the business world.

O ur fields o f activities; marine, industry, aeronautics, civil engineering, 
international trade, transport, agrifood, environm ent.



Skyper Beschermbril
De Uvex Skyper is een nieuwe be
schermbril, die zonder enige twijfel 
gedragen wordt. Omdat talloze voor
delen gecombineerd zijn in de bril, is 
de Skyper de winnaar op het gebied 
van draagbereidheid en veiligheid.
De Uvex Skyper is een prachtige bril 
om te zien, die perfect past en prima 
bescherming biedt, terwijl je bijna niet 
voelt dat je hem draagt. Het moderne 
design en het ruime gezichtsveld zor
gen ervoor dat de bril gedragen 
wordt. Bovendien kan de stand van de 
bril met de gepatenteerde inclinatie- 
set precies worden afgesteld op het 
gezicht van de gebruiker; door de in
stelbare veerlengte is er geen druk 
achter het oor. De geïntegreerde zij- 
bescherming is niet-reflecterend, 
waardoor geen hinderlijke schittering 
op het oog valt. De ergonomische 
neusbrug geeft extra comfort voor de 
gebruiker.
De ruit is gemaakt van polycarbonaat, 
een zeer veerkrachtig, slagvast, maar 
toch licht materiaal. Om de Skyper 
precies af te stemmen op de omge
ving en de gebruikstoepassingen, is 
het mogelijk de ruit te voorzien van 
een speciale coating. De nieuwste in
novatie op dit gebied is de supravision 
HC-AF coating, die de krasvastheid 
waarborgt, terwijl de binnenkant van 
de ruit gegarandeerd vrij blijft van aan
slag. Dat is nog nooit eerder vertoond! 
Verkrijgbaar bij:

Croeneveld-Dordrecht BV .
Postbus 68, 3300 AB Dordrecht.
Tel: 078.6181400, fax: 078.6524605. 
Vraag naar de Customer Service.

Lekvrij schroefasafdichting

Als eerste Europese producent hebben 
Profiseal en samenwerkingspartner 
Amartech voldaan aan de technische 
toelatingscriteria voor schroefasafdich
tingen na omvangrijke testen door de 
inspecteurs van Germanischer Uoyd. 
Er werd aan de beslissende technische 
voorwaarden van het scheepsmilieu- 
plan voldaan om 25% van de afval- 
heffing voor binnenvaartschepen te 
vorderen en om de succesvolle inzet 
voor afvalvermindering te honoreren. 
Dat Profiseal en samenwerkingspart
ner Amartech niet alleen de eerste zijn 
wat tijdstip betreft, maar dat ze ook 
technisch vooraanstaand zijn, is te 
danken aan de zelf vastgestelde crite
ria, die ver boven de vastgestelde nor
men voor de scheepvaart liggen. De 
conclusie die getrokken kon worden 
aan de hand van de uitkomsten van 
de proeven die door G.L. zijn uitge
voerd is volgens inspecteur E. Griem: 
"Er was geen zichtbare lekkage vast te 
stellen."
Bij proeven tot 5 bar met draaiende 
schroefas, omloopsnelheid van afdich- 
tingsvlak van 5 m/sec bij een asdiame
ter van 330 mm. Voor alle duidelijk
heid: 5 bar drukverschil komt overeen 

met 50 meter water
diepte. Bij de binnen
scheepvaart is de 
maximale diepgang 3 
tot 4 meter. Dit komt 
overeen met 0,3 tot 
0,4 bar. Binnenvaart
schepen hebben 
schroefasdiameters tot 
ca. 240 mim.
Bij de kleinere Profiseal 
schroefasafdichtingen, 
die succesvol worden 
toegepast op over- 
heidsvaartuigen, ple
zieren kleine beroeps
vaart tot asdiameters 
van 90 mm is de lek
vrijheid bij 0,1 tot 2 
bar en 1200 t/m ge
certificeerd. Bij de

proefopstelling werd een Profiseal 
voor een asdiameter van 60 mm ge
bruikt.
Dat deze schroefafdichtingen ook bij 
as-bewegingen van radiaal +/- 2 mm 
en axiaal +/- 5 mm dicht blijven, na
tuurlijk bij dezelfde druk en toerental
len, zegt iets over het toekomstige 
concept voor watergesmeerde 
schroefasinstallaties.
De aanleiding voor de op 1 april 1998 
doorgevoerde slotaanname zijn de in 
het scheepsmilieuplan genoemde toe
latingscriteria. Deze toelatingscriteria 
voor de afdichtingen van schroefas- 
doorvoeren voor voortstuwingsinstal- 
laties (naar de officiële tekst van de 
Centrale commissie voor de Rijnvaart) 
zijn voortaan officieel vastgelegd, 
Daarnaast moeten schroefasdoorvoe
ringen zo uitgevoerd zijn, dat er geen 
water of smeermiddelen het schip 
kunnen binnendringen en dat er geen 
waterverontreinigende smeermidde
len in het vaarwater terecht komen. 
Naast 100% lekvrij zijn, zijn de vrijheid 
van onderhoud overeen bepaalde pe
riode en de standtijd van de afdichtin
gen verdere criteria waaraan voldaan 
moet worden om toelating te verkrij
gen en om aanspraak te kunnen ma
ken op de 25 %  terugvordering van 
de milieuheffing in de binnenvaart.
Als volgende stap plannen Profiseal en 
Amartech de scholing en aansluitend 
de officiële aanstelling van scheeps
werven, die na inbouw of uitgevoerd 
onderhoud een rapport ter goedkeu
ring naar het SAB (Stichting Scheeps
afvalstoffen Binnenvaart) sturen. In 
eerste instantie zullen dat vermoedelijk 
de scheepswerven zijn die de laatste 
vier jaar de Profiseal schroefasafdich
tingen ingebouwd hebben en daar
door veel ervaring hebben.

Informatie: AMARTECH ENGINEER
ING & CONSULTANTS, Hardinxveld, 
Tel: 0184.616400, fax 0184.617170.

Bergan valves complies wrth IMO 
Reg. 59

IMO Reg. 59 has recently undergone 
revisions which affect tankers that ha
ve a common venting system with iso- 
lation valves to block off individual 
tanks during loading operations. The

regulation now requires, in essence, 
that every tank on the vessel must be 
fitted éther with a pressure/vacuum 
relief valve or with a pressure sensor 
that is part of a monitoring and alarm 
system.
The KLPH Series P/V Valve and the 
HPT-2 Hydrostatic Pressure Transmit
ter from lan-Conrad Bergan, Inc., pic
tured respectively in the main and in
set photos, easily meet the require
ments for IMO's new fire safety meas
ures for tankers.
Additionally, due to its efficient design, 
the KLPH valve can achieve significant 
cost savings for vessel owners. The val
ve has a gas freeing vent cover already 
built into the vacuum housing, unlike 
most valves on the market, and the 
pressure and vacuum components 
can be ordered in different sizes. For 
example, a 6" pressure relief valve can

be paired with an 8" vacuum relief val
ve. The equipment is assembled and 
delivered as one complete unit.
The Research Institute of Marine Engi
neering in Higashimurayama, |apan's 
premier independent testing facility, 
recently re-tested the KLPH valves and 
found them to be in full compliance 
with IMlO Circ. 677 and relevant Class 
requirements with respect to 
hammering and all fire-safety tests.
For detailed information about these 
and other Bergan products, call lan- 
Conrad Bergan, Inc. at +1-850-932- 
9388, or contact one of our sales re
presentatives.

UDEMA MARITIME B.V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van“  ZEEVAREND PERSONEELUDEMA Harlingen: tel 0 5 1 7 -4 1 6 6 7 4 , fax 0 5 1 7 -4 1 5 8 2 4 , telex  46 8 0 7  udem a nl
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P L E V E R I N G E N d o o r  J . M . V e 11 m a n

Het amfibisch transportschip 
‘Rotterdam’
Een nieuwe verschijning in de Koninklijke Marine

Op 15 april 1998 Is het amfibisch transportschip "Rotterdam" door de Koninklijke Schelde Croep (KSC) over
gedragen aan de Koninklijke Marine (KM) en vervolgens door de commandant, KTZ j.C.A. Brandt, op 18 april 
aan de Wilhelmlnakade te Rotterdam in dienst gesteld als Hr.Ms "Rotterdam". De NATO-benaming van het 
schip is: Launching Platform Doek (LPD). Een lang gekoesterde wens van het Korps Mariniers is hiermee in 
vervulling gegaan.
Het schip is op 22 februari 1997 gedoopt door de echtgenote van de minister van Defensie, mevrouw j.Z. 
Voorhoeve-jaffe.

Fig. 1. (Foto Audiovi- Het ontwerp van het schip wordt in be-
snele Dienst Kon. langrijke mate beheerst door de nadruk
Marine). op de inzet voor crisisbeheersing. Dit

heeft tot gevolg dat aan het aspect oor
logsschip minder belang wordt ge
hecht en het schip zal daarom slechts 
beschikken over beperkte middelen 
voor zelfverdediging. Hierdoor kan het 
prima functioneren als het voldoet aan 
civiele normen en voorschriften. Dit 
heeft natuurlijk een gunstig effect op de 
bouwkosten.
Het ontwerp gaat uit van de eis om 
voor de kust geheel zelfstandig een ba
taljon (circa 600 man) met uitrusting en 
voorraden aan land te kunnen zetten. 
Bovendien werd het ontwerp beïn
vloed doordat van de kant van de 
Spaanse Marine interesse was voor een 
zelfde type schip.

Het schip is geschikt voor operaties over 
de gehele wereld met helikopters en 
landingsvaartuigen en voertuigen voor 
personeel en materieel. Bovendien kan 
materiaal worden getransporteerd en 
kunnen slachtoffers worden geëva
cueerd.
Het schip kan ook worden ingezet voor

humanitaire hulp bij rampen en kan 
bovendien fungeren als commando- 
schip bij de genoemde operaties.

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 166,20 m.
Lengte l.l. 137,80 m.
Max. breedte mal 25,00 m.
Holte hoofddek 17,05 m.
Ontwerpdiepgang 5,23 m.
Ontwerpwaterverplaatsing 10.780 t. 
Grootste diepgang 5,78 m.
Grootste waterverplaatsing 12.750 t.

De maximum snelheid bij de ontwerp
waterverplaatsing en onder proeftocht- 
condities is 19+ kn.

De Rotterdam is geklasseerd door 
Lloyd's Register of Shipping met de no
tatie: *  100 A1, Amphibious Transport 
Ship, *  LMC, CCS, ICC, CL, CR en de 
volgende ’Standards1:
-  IMO Resolution A.534 (XIII) "Code of 

Safety for Special Surface Ships", as 
applicable for ships carrying more 
than 200 special personnel and capa
ble of carrying explosives in integral 
magazines, excluding Section 8 on

Live-Saving Appliances;
-  International Convention for Safety 

of Life at Sea (SOLAS), as far as refer
red to in IMO A.534, excluding regu
lations with respect to lifesaving ap
pliances, ammunition stores, 
stairways, escape routes, fire fighting 
system, bilge system;

-  International Convention for the Pre
vention of Pollution from Ships 
(MARPOL 73/78, Annex I, IV, and V;

-  International Telecommunication Ra
dio Regulations;

-  International Convention for Preven
ting Collision at Sea;

-  Relevant regulations of the "Rules 
and regulations for foreign vessels 
operating in the navigable waters of 
the United States, CFR 33 parts 
155,159 and 164;

-  Rules and Regulations of Suez Canal 
Authority;

-  Panama Canal Commission Rules;
-  Occupational Health and Safety Act 

(ARBO regulations);
-  Harbour Labour Inspection.

Bouwwijze
De Rotterdam is gebouwd volgens een 
soort sectiebouwmethode die men eer
der 'motenbouw' zou kunnen noemen, 
omdat het schip werd samengesteld uit 
20 moten die in de assemblagehal van 
de nieuwe scheepsbouwfaciliteiten van 
de Koninklijke Schelde Groep "Schelde 
Oost" zijn samengesteld. (Zie ook SWZ 
12-95, blz. 34). De moten waren voor 
zover mogelijk voorzien van alle appa
ratuur, zoals dieselgeneratoren, tand
wielkasten, elektromotoren, pompen, 
enz. Het gewicht van elke moot was 
maximaal 500 ton.
De officiële kiellegging vond plaats op 
23 februari 1996, toen de eerste moot 
in het dok werd gezet. (Zie SWZ 4-96, 
blz. 4)
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NH-90.

Fig.2. Kiellegging op 
23 februari 1996 bij 
de Kon. Schelde 
Groep Vlissingen (Fo
to KSG).

Fig.3. De "Rotter
dam" is klaar om in 
volle zee materieel 
en personeel te ont
schepen (Foto Audio
visuele Dienst Kon. 
Marine).

Op 22 februari 1997 werd het schip ge
doopt zodat de constructie net binnen 
een jaar werd volbracht.
(Zie SWZ 4-97, blz. 4).

CONSTRUCTIE EN INDELING
De scheepsromp en de opbouw zijn 
geheel gelast. Het vlak, de huid, tank- 
top en de dekken zijn voorzien van 
langsspanten, alleen de voorpiek is ook 
voorzien van dwarsspanten. Hoofd
spanten zijn geplaatst met een spantaf- 
stand van 2,4 m.
De lïit Holland-profiel bestaande langs
spanten van de moten zijn met behulp 
van koppelplaten aan elkaar gelast.
In het voertuig- en dokgedeelte van de 
romp zijn twee langsschotten aange
bracht. Dwarsschotten gaan tot dek-2, 
de aanvaringsschotten gaan tot het 
hoofddek.

Transportcapaciteit
Het schip heeft accommodatie voor 
611 mariniers.
Aan boord is 326 m2 ruimte voor het 
vervoer van munitie en 631 m2 ruimte 
voor pallets met voorraden.
Het vliegdek (1445 m2), de hangar 
(510 m2) en het voertuigdek (903 m2)

In het schip kunnen de voorraden met 
liften worden verplaatst bijvoorbeeld 
vanuit de bergplaatsen naar de hangar 
of het dek. Met een 25 tons kraan kan 
de lading op de wal worden gezet.

De constructie van het schip is bere
kend op het vervoer van rupsvoertui
gen. Rupsvoertuigen zwaarder dan 25 
ton kunnen alleen op het voertuigdek 
en de dokvloer worden geplaatst.
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kunnen, naast het gebruikelijke, ook 
voor diverse andere zaken worden ge
bruikt.

De Rotterdam beschikt over een inwen
dig dok voor het gebruik en vervoer 
van landingsvaartuigen. Als de dokdeur 
in het achterschip wordt geopend kan 
door ballasten van het achterschip het 
dok zodanig vollopen dat de landings
vaartuigen kunnen binnenvaren.

Na het ontballasten worden ze, tijdens 
de transportfase van/naar het operatie
gebied op de dokvloer vastgesjord.
De afmetingen van het dok zijn 64 x 
15 m. Er is plaats voor 6 LCA's (Landing 
Craft Assault) of 4 LCU's (Landing Craft 
Utility).

Tankcapaciterteii
Brandstof 
Vliegtuigbrandstof 
Smeerolie 
Waterballast 
Drinkwater 
Sewage 
Sludge
Afgewerkte smeerolie 
Stripping tank 
Lenswater

Leefruimten
Voor de bemanning is aan boord plaats 
voor 16 officieren, 28 onderofficieren 
en 84 korporaals en manschappen.
De accommodatie voor de ingescheep
te eenheden is geschikt voor 41 officie
ren, 96 onderofficieren en 474 korpo
raals en manschappen.

Voor de officieren is de volgende ac
commodatie aanwezig op dek-03:
Voor de commandant van het schip en

1308 m3 
289 m3 

31 m3 
4662 m> 

262 m3 
116 m3 
44 m3 
47 m3 
10m3 
19 m3

Als de omstandigheden dit vereisen, 
kunnen op de dokvloer ook voertuigen 
of ander materieel worden geplaatst.

Van het vliegdek kunnen tegelijkertijd 
twee helicopters van het type EH-101 
opstijgen en landen. In de hangar is 
plaats voor vier helicopters van het type 
EH-101 of zes helicopters van het type

de commanderende officier van de in
gescheepte eenheden is elk een slaap
hut en een verblijf aanwezig.
Voorts is voorzien in 4 eenpersoonshut
ten voor diensthoofden en voor andere 
scheepsofficieren 5 eenpersoonshutten 
en 3 tweepersoonshutten.
Bovendien zijn nog 20 tweepersoons
hutten beschikbaar voor officieren van
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ingescheepte eenheden.
Er is een grote longroom voor 48 perso-

Op dek-03 zijn voor de scheepsonder
officieren 4 eenpersoonshutten en 4 
tweepersoonshutten aanwezig.
Op dek-02 8 tweepersoonshutten.
Voor de onderofficieren van de inge
scheepte eenheden zijn 3 vierpersoons- 
en 9 zespersoonshutten aanwezig en 
een onderofficiersverblijf voor 78 man. 
Op dek-01 5 zespersoonshutten voor 
onderofficieren van ingescheepte een
heden.

Voor de manschappen zijn op dek-01 
14 zespersoonshutten aangebracht. Op 
dek-2 is een cafetaria voor 270 perso
nen.
Verdeeld over dek-3, -4 en -5 zijn 5 
twaalfpersoons-, 12 vierentwintigper- 
soons-, 2 zevenentwintigpersoons- en 
2 zesendertigpersoons slaap-en verblijf- 
ruimten voor manschappen van inge
scheepte eenheden.
In de hutten van de officieren en 
scheepsonderofficieren zijn standaard 
sanitaire units ingebouwd. Bij de grote 
slaap-en verblijfruimten zijn aparte was
plaatsen aanwezig.

Verzorgingsmimten
Volledig uitgeruste verzorgingsruim- 
tem( zoals kombuis, bakkerij en gamel
les voor officieren en onderofficieren en 
uitgifteruimtes voor het cafetaria met 
bijbehorende afwasruimten zijn aanwe
zig op dek-2.
Op dek-1 is een uitgebreide ziekenboeg 
aanwezig onder andere voorzien van 
de volgende uitrusting:

Fig.S. Indien nodig -  onderzoeks/reanimatieruimte;
wordt het personeel -behandelkamer;
voor deze volledig -  operatiekamer;
uitgemste operatie- -  verbandkamer;
kamer ingevlogen -  sterilisatieruimte;
(FotoAudiovisuele -ziekenboeg voor 10 patiënten met
Dienst Kon. marine). 'intensive care' faciliteiten;

-  laboratorium.

Een deel van het cafetaria kan dienst

doen als noodziekenboeg met onder 
andere twee behandeltafels.

Diverse andere ruimten
Verdeeld over de diverse dekken zijn ver
schillende administratiekantoren onder
gebracht, waaronder ook aparte kanto
ren voor de ingescheepte eenheden.

De volgende werkplaatsen zijn aan 
boord aanwezig:
-  machinekamerwerkplaats;
-  elektrische werkplaats;
-  duikerswerkplaats;
-  lasserij;
-  garage/accu-opslagruimte.

En tenslotte de volgende diverse wer
kruimten:
-  centrale wachtposten;
-  elektronische ruimten;
-  communicatie ruimten;
-  scheepsbeveiligingsruimten;
-  ontsmettingsruimten voor NBC-be- 

smetting;
-  studieruimten voor de bemanning;
-  fitnessruimte.

MACHINE-INSTALLAT1E 

Algemeen
De KM heeft voor een diesel-elektrische 
voortstuwing gekozen na uitgebreide 
vergelijkingen tussen diesel-direct en 
diesel-elektrisch.
De belangrijkste voordelen van het ge
kozen systeem zijn:
-  het aantal bijstaande dieselgenerato

ren kan altijd zodanig zijn dat de be
lasting per diesel optimaal is;

-  de plaatsing van de dieselmotoren 
wordt niet meer bepaald door de as
leiding, waardoor de plaats in het 
schip kan worden geoptimaliseerd, 
speciaal ten aanzien van trillingen en 
geluid;

-  omdat snelheid van het schip geheel 
naar behoefte elektrisch/elektronisch 
kan worden geregeld, kunnen voort- 
stuwers met vaste spoed worden ge
bruikt die een beter rendement heb
ben dan voortstuwers met variabele 
spoed.

De nadelen zijn: hogere aanschafkosten 
en hoger gewicht.
Daar staat tegenover dat het brandstof
verbruik lager zal zijn.

Hoofdaannemer voor de KSG van de 
voortstuwings- en elektrische opwek- 
kingsinstallatie is Holec Ridderkerk 
(thans HMA Power Systems B.V.). Ten 
aanzien van de diesel- en voortstu- 
wingsregeling is R&H (thans Imtech) 
onderaannemer van Holec Ridderkerk.

De machine-installatie van de Rotter
dam bestaat uit twee voortstuwers met

vaste spoed die ieder worden aange
dreven door twee in tandem geschakel
de elektromotoren via een tandwiel
kast. Het toerental van de 
elektromotoren wordt geregeld door 
frequentie-omvormers. Deze omvor
mers stellen het schip in staat de snel
heid te variëren van nul tot maximum. 
De energie voor de voortstuwing en 
voor de scheepssystemen wordt door 
vier dieselgeneratoren geleverd, zodat 
de totale scheepsbelasting vrij over de 
dieselgeneratoren kan worden ver
deeld.

Er is een boegschroef aangebracht van 
het fabrikaat KaMeWa met een vermo
gen van 1,25 MW. Het is een door een 
elektromotor aangedreven fixed pitch 
schroef met een frequentie omvormer- 
regeling van 100% BB tot 100% SB. De 
regeling is identiek en uitwisselbaar met 
die van de voortstuwingsmotoren.

E-motoren en omzetters
De twee tandem asynchrone voortstu- 
wingselectromotoren per as zijn van 
het fabrikaat Holec Ridderkerk. Om re
den van redundancy wordt het beno
digde asvermogen over twee E-moto
ren verdeeld. Ze zijn voorzien van door 
zoet water gekoelde luchtkoelers. 
-Vermogen 3,1 MW
- Toerental 900 opm
(linksom en rechtsom)
-Spanning 1950V

De frequentieomvormers eveneens van 
Holec Ridderkerk, zijn van het VSI-type 
(Voltage Source Inverter) met op PWM 
(Pulse Width Modulation) gebaseerde 
besturing. Zij zijn uitgerust met CTO 
(Gate Turn Off thyristoren) en zijn ge
luiddempend opgesteld. Iedere motor 
wordt gevoed door een eigen frequen- 
tie-omvormer (type HPD-M). Zij zijn 
ontworpen voor scheepsgebruik en 
hebben een modulaire opbouw om 
onderhoud te vereenvoudigen. De er
varing die Holec Ridderkerk heeft opge
daan bij de toepassing voor railvervoer 
verzekert een betrouwbare werking.
De regelelektronica is volledig digitaal. 
Het aansturen van de GTO-halfgelei- 
ders gebeurt via fibre opties’ om een 
volledige galvanische scheiding te be
reiken tussen het vermogensgedeelte 
en de regelelektronica.
De omvormers zijn watergekoeld en 
verder volledig gesloten (IP44 rating). 
De frequentie-omvormers maken elek
trisch remmen tot toerental nul moge
lijk. De energie die bij het afremmen 
van de as vrijkomt, wordt gedissipeerd 
in een weerstand die is geplaatst in een 
watergekoelde weerstandskast.
De elektrische aandrijving maakt een 
glad koppel-toerenverloop tussen 
maximaal toerental vooruit en via stil-
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Hg. 7. Schema energiedistributie.

Energie-opwekking
De elektrische energie die aan boord 
wordt opgewekt, wordt gebruikt voor 
de voortstuwing en voorde scheepssys- 
temen. Vier dieselgeneratoren zorgen 
daarvoor met een spanning van 6,6 kV, 
60 Hz, 3 fasen.
Het starten, synchroniseren, parallel 
draaien en de belastingverdeling wordt 
geheel automatisch geregeld.

De dieselmotoren zijn 12 cilinder V-mo- 
toren van Stork Wartsila, type 12SW28, 
ieder met een vermogen van 3780 kW 
bij 900 opm.

men via converters gebufferd door bat
terijen.

Regelsysteem
Het regelsysteem voor de geïntegreer
de energie-opwekking en voortstuwing 
vormt een onderdeel van het Integra- 
ted Monitoring and Control System 
(IMCS) van het schip. Het IMCS be
waakt en regelt alle platformsystemen.

Het scheepsnetwerk is de ruggengraat 
van het IMCS. Het is een volledig re
dundant data netwerk dat 17 MMI-sta- 
tions (Man Machine Interface) en 13 
l/O stations (Input/Output) met elkaar 
verbindt. Het scheepsnetwerk heeft ook 
een walaansluiting, zodat bewaking 
van de installatie vanaf een walstation 
kan plaats vinden als het schip binnen 
ligt.

De volgende MMI-stations zijn aanwe
zig:
-  3 bedieningsposities in de SCC 

(Ship's Control Centre). In principe 
kan het hele schip bediend en be
waakt worden vanaf een bedienings- 
positie. Afhankelijk van de gereed- 
heidsgraad kunnen meer 
bedieningsposities worden bezet.

-  2 bedieningsposities voor het ma
nagement in de SCC. Deze zijn voor 
het overzicht voor het management.

-  Eén ballast bedieningspositie in de 
SCC.

-  Eén schade indicatiebord.
- Bedieningspositie op de brug. Gedu

rende bijvoorbeeld het varen van een 
nachtelijke 'track', kan het hele schip 
vanaf de brug worden bediend en 
bewaakt.

-  Bedieningspositie ten behoeve van 
het dokken en de landingsoperaties.

-  2 NBCD-bedieningsposities; deze 
posities informeren de brand- en 
schadebestrijding aan boord.

-  3 stuks alarmpanelen in hutten ter in
formatie van de scheepsleiding.

-  Scheepsomroepsysteem; samen met 
de alarmpanelen in de hutten maakt

Fig. 6. Dieselgenera
toren van Stork 
Wärtsilä, type 
12SW28 (Foto Au
diovisuele Dienst 
Kon. Marine)

stand naar maximaal toerental achter
uit zonder extra voorzieningen moge
lijk.
Dit komt het manoeuvreergedrag zeer 
ten goede.

De generatoren van Holec Ridderkerk 
zijn van het type borstelloos en zeff be
krachtigd en voorzien van automati
sche spanningsregelaars. Het vermo
gen is 3650 kW bij 900 opm.

Tandwielkasten en asleiding
In iedere asleiding is een tandwielkast 
opgesteld die het ingaande toerental 
van de elektromotor van 900 opm te
rugbrengt tot 175 opm.
Zij zijn vast opgesteld en met een flexi
bele koppeling aan de elektromotor 
verbonden.
De tandwielkast is van het fabrikaat 
Schelde Gears.
De voortstuwers met vaste spoed draai

en boven van elkaar af en hebben de 
volgende afmetingen:
-diameter: 4,0 m
-  aantal bladen 5
-  maximum toerental 175 opm 
De voortstuwers zijn geleverd door Ka- 
MeWa.

Energieomzetting en distributie
Er is een 6,6 kV net gespecificeerd waar
van de andere spanningen zijn afgeleid.

De energie voor de 
andere scheepssys- 
temen wordt gele
verd door vier 
transformatoren 
van 6,6 kV/440 V 
naar twee hoofd
schakelborden met 
440 V, 60 Hz, 3 fa
sen.

Er zijn twee wal
aansluitingen aan
wezig voor 440 V 
en 1600 A.
De 115 V en 220 
V, 60 Hz systemen 
worden gevoed via 
transformatoren 
en de speciale voe
dingen van 380 V, 
50 Hz en 220 V, 50 
Hz door statische 
frequentie omvor
mers.
115 V/200 V, 400 
Hz voor de heli- 
kopter-installaties 
en voor wapen- en 

navigatie-installaties wordt geleverd 
door speciale frequentie omvormers. 
24/28 V DC komt van batterijen/gelijk- 
richt units, evenals 115V, 60 Hz Unin- 
terrupted Power Supply (UPS) syste

Een noodgeneratorset kan 1000 kW bij 
440 V en 60 Hz opwekken om de 
scheepssystemen in de haven en in 
noodsituaties te voorzien van energie. 
De noodgenerator is geleverd door Ge- 
veke en bestaat uit een Caterpillar diesel 
en een ABB generator.
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Fig.8. De Technische 
Centrale (foto Audio
visuele Dienst Kon. 
Marine).

ters' van regelaars. Een cluster bevat de 
vier ACM’s voor de dieselgeneratoren 
en de ander de twee ACM's voor de 
voortstuwing samen met vier 'local 
controllers' voor de omzetters en de E- 
motoren. Iedere cluster heeft zijn eigen

tioned' ruimten, zoals leefruimten en 
bemande elektronische ruimten gehou
den tussen 18°C en 26°C met een RV 
tussen 30% en 70%.
Het schip is voorzien van een gascitadel 
en filterunits voor de bescherming te

Zeewatersystemen
De volgende zeewatersystemen zijn 
aanwezig:
-  brandblusleiding met vier elektrische 

brandbluspompen en een hulp- 
pomp;

-  sprinklersysteem voor munitieruim- 
ten en leefruimten;

-  deksproeisysteem voor het verwijde
ren van radio-actieve deeltjes na be
smetting;

-  afvoerleidingen voor grijs en zwart 
water;

-  lenssysteem;
-  ballastsysteem.

Het ballastsysteem is zodanig ontwor
pen dat de 'docking condition' binnen 
2 uur kan worden bereikt door middel 
van drie hoofd ballastpompen van 500 
mVuur en een hulpballastpomp van 
150 m3/uur.

Zoetw atersysteem
Zoetwater wordt geleverd door twee 
'reverse osmosis' installaties van 40 m3 
per dag elk en twee verdampers van 40 
m3 per dag elk die gebruik maken van 
de afgevoerde warmte van de diesel
motoren.

Brand stofsysteem
Brandstof (dieselolie; F 76) kan worden 
geladen door twee laadaansluitingen 
op de RAS (Replenishment At Sea)-posi- 
ties, een aan SB-zijde van het vliegdek 
(capaciteit 600 m3 peruur en een op de 
bak (capaciteit 450 m3 per uur. 
Brandstof kan op vier punten worden 
geleverd aan de landingsvaartuigen 
met een capaciteit van elk 10 m3 per 
uur. Via de RAS posities kan brandstof 
aan andere schepen worden geleverd 
met 25 m3 peruur.
Er zijn twee centrifugeermodules aan
wezig.
Voor de helikopters aan boord is een 
apart vliegtuigbrandstofsysteem aan 
boord aanwezig en er is ook de moge
lijkheid van HIFR (Helikopter In Flight 
Refuelling) vanaf het vliegdek.

dit het onbemand zijn van de SCC 
mogelijk tijdens 'transit'.

-  2 printers in de SCC.

De l/O stations zijn de 'interfaces' voor 
de platform installaties en vervullen de 
noodzakelijke 'data processing' voor be
waking en bediening. Bovendien be
vatten zij de nodige regelalgorithmen.

Er kunnen twee typen l/O-stations wor
den onderscheiden:
-  Algemene l/O-stations. Deze worden 

Local Processing Units (LPU) ge
noemd en communiceren via l/O- 
signalen met sensoren en klepstellers 
van onder andere de volgende plat- 
forminstallaties:
- elektrische schakelborden;
- geïntegreerde energievoorziening 

en voortstuwing (voor 'back up' 
doeleinden);

- stuurinstallatie;
- boegschroefinstallatie;
- branddetectie-installatie;
- ballastsysteem;
-waterdichte deuren en luiken.
Deze stations zijn ook ingericht voor 
plaatselijke bediening.

-  l/O-stations voor specifieke platform 
installaties. Deze stations worden Au
tomatic Control Module (ACM) ge
noemd en zijn zo dicht mogelijk ge
plaatst bij de bijbehorende 
platforminstallatie. Er zijn vier ACM's 
ten behoeve van de dieselgenerato
ren en twee voor de beide voort- 
stuwingsinstallatie.

Dit regelsysteem bestaat uit twee 'clus-

'high speed data network'. Hierdoor is 
er snelle gegevensuitwisseling binnen 
de 'cluster' en is ook regeling onafhan
kelijk van de IMCS mogelijk.

BEWAPENING
Het schip is uitgerust met een wapen
systeem dat kan zorgen voor een zelf- 
verdedigingscapaciteit en uitgebreide 
verbindingsmogelijkheden die het 
functioneren als commandoschip bij 
landings- en andere operaties mogelijk 
moet maken.

Twee zogenaamde 'close-in weapon 
systems' zijn geplaatst, een op het voor
schip en een achter voor de dichtbij 
verdediging tegen anti-schip 'missiles'. 
Deze kunnen geheel automatisch het 
luchtruim bewaken, een inkomend 
'missile' ontdekken en het vuur openen. 
Het is de door Signaal te Hengelo gele
verde "Goalkeeper", die elk zijn uitge
rust met een 7-loops 30mm kanon die 
4200 'rounds' per minuut kan afvuren.

Vier klein kaliber (20 mm) mitrailleurs 
zijn geplaatst aan SB- en BB-zijde, op 
het bovendek achter de brug. Deze die
nen voor de verdediging op korte af
stand tegen oppervlaktedoelen.

HULPSYSTEMEN 

Klimaatregeling
Onder de buitencondities van: 
zeewater max. 32°C min. -2°C 
lucht max. 35°C min.-15°C 
(RV 75%)
wordt de temperatuur in de 'air-condi-

gen nucleaire-, bacteriologische- en
chemische (NBC) besmetting.

De volgende systemen zijn aanwezig:
-  air conditioning systeem;
-  centraal verwarmingssysteem met 

dieselolie gestookte ketels en warm
water;

-  koudwatermakers met een koudwa- 
tercirculatiesysteem;

-  plaatselijke elektrische verwarming;
-  mechanische ventilatie voor machi

nekamers, voertuigdek, hangaar, di
verse magazijnen en sanitaire ruim
ten;

-  koel-en vriesruimten voor voorraden.
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Luchtsysteem
Een hogedruk luchtsysteem (280 bar) is 
aangelegd voor het vullen van luchtfles- 
sen voor duikers en brandbestrijders. 
Gereduceerd wordt naar 30 bar voor 
de startlucht voor de dieselmotoren en 
naar 7 bar voor werklucht.

Brandbestrijding
Schuimbrandblus is aanwezig op het 
vliegdek, de hangar, in het dok en op 
het voertuigdek.
Een Halon brandblussysteem is aanwe
zig in de dieselgeneratorkamer, de heli- 
kopterpompkamer en de ruimte voor 
de centrale verwarming. De KM heeft 
haar eigen Halon-bank; dit is voorlopig 
toegestaan. Zij is op zoek naar vervan
gende, ruimtevullende blusmiddelen 
en volgt kritisch de ontwikkelingen in 
de burgermaatschappij.

Manoeuvreersystemen
Het stuursysteem bestaat uit twee roe
ren en 'rotary vane' hydraulische instal
laties.
Er is een boegschroef aangebracht van 
het fabrikaat KaMeWa met een vermo
gen van 1,25 MW. Het is een door een 
elektromotor aangedreven fixed pitch 
schroef met een frequentie omvormer- 
regeling van 100% BB tot 100% SB. De 
regeling isidentiek en uitwisselbaar met 
die van de voortstuwingsmotoren.

Ladingbehandeling
RAS-posities zijn aanwezig voor het 
ovememen en overgeven van lasten tot 
20 kN voor brandstof, zoetwater, voor
raden, munitie en personen op de bak 
en op het vliegdek.
Voor de ladingbehandeling aan boord 
zijn aanwezig:

Lijst van toeleveranciers van de "Rotterdam"

IN ST A LLA T IE LE V ER A N C IE R P LA A T S
Roer Bot Groningen
Stoffering Broos Dordrecht
Kombuisapparatuur Contact Roestvrij Ridderkerk
Bilge water separator Detegasa Spanje
Appendages Econosto Rotterdam
Compressoren Ekels en Zoon B .V . Zandvoort
Verdampers Gefico Spanje
Nood/haven dieselgenerator (Caterpillar) Geveke Amsterdam
Sanitair Gevier Goes
Brand- en geluidsisolatie Hertel Rotterdam
Koel- en vriescellen Hertel Rotterdam
Dieselgeneratoren HMA Systems Ridderkerk
Hoofd elektromotoren HMA Systems Ridderkerk
Ankertieren Hydraudyne Boxtel
Branddetectiesystemen (Thorn) Imtech Rotterdam
Electrische installatie Imtech Rotterdam
Centrifugaal pompen Johnson Pompen Ned. B .V . Assen
Binnenboord lagers Kamewa Zweden
Buitenboord lagers (Thordon) Kamewa Zweden
Schroeven en schroefassen Kamewa Zweden
Binnendeuren (Alvadoor - Zweden) Kroon Hoogezand
Wanden en plafonds (Inexa - Zweden) Kroon Hoogezand
Boegschroef Lips Drunen
Stern/side ramp Macor Bremen
Meubels Maine Engeland
Hydrofoor installatie Reikon Spijkenisse
Stuurmachine Rekab Frydebo Groningen
Hangaardeur Rodenstaal Roden
Beladingscomputerprogramma Sarc Bussum
Dekkranen Schat Harding Utrecht
Tandwielkasten Schelde Gears Vlissingen

RO-units S E C Breda

Conservering Sigma Sassenheim

Dekbedekking Sm its Neuchatel Utrecht

HVAC Stork Brons werk Amersfoort
Koudwatermaker Stork Brons werk Amersfoort

Dieselgeneratoren Stork W artsila Diesel Zwolle

Liften Thyssen  de Reus Krimpen a/d IJsse l

Sewage (vacuum) Uittenbogaart Rotterdam

Binnendeuren van Dam Ridderkerk

Life rafts/chuts Viking Zwijndrecht

Platenkoelers W estfalia Cuijk

Separator (brandstof) Westfalia Cuijk

Deuren (WD en GD) Winel Assen

-  een voorlift van 1 -dek naar de tank- 
top met een capaciteit van 4 ton en 
een laadruimte van 2 x 1,2 m;

-  een middenlift van het hangardek 
naar het voertuigdek met een capaci
teit van 25 ton en een laadruimte van 
10 x 3,6 m;

-  een achterlift van het hangardek naar 
de munitieaiimte met een capaciteit 
van 7,5 ton en een laadruimte van
5,6 x 2,8 m;

-  een monorail-systeem onder tegen 
het 2-dek ten behoeve van het hoofd 
voertuigdek met een SWL van 20 kN;

-  uitschuifbare railsystemen in de ruim
ten achter de huiddeuren op het 4- 
dek, SWL 5 kN;

- twee elektrisch aangedreven vorkhef
trucks.

TENSLOTTE

Tot voor kort was de operationele ge
oefendheid en inzet volledig afhankelijk 
van samenwerking met de Britse mari
niers in het kader van de UK/NL Amphi- 
bious Landing Force.
Met de indienststelling van Hr.Ms."Rot
terdam" is een eind gekomen aan de 
periode dat het Korps Mariniers voor 
het vervoer over zee moest aankloppen 
bij de Britten.

B r o n v e r m e l d i n g
1. Specificatlon Summary Landing Platform 

Doek;

Pro|ect- P1-081, Royal Schelde.

2. Building the first Dutch Military All Electric 

Shlp; door H. M etzger van Holec Ridderkerk 

en A. Verhaart van R&H Systems.

(Presentatie op het symposium 'All Electric 

Shlp", Parijs, 13 en 14 maart 1997)

3. Het pro|ect amfibisch transportschip; door 

|.|. Hopman, uit het M arineblad van januari 

1994.
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Veiliger pomp voor diesel
Op basis van haar ervaring op dat ge
bied heeft Jabsco de Fuelmaster 40 
ontwikkeld, die een aantal voordelen 
biedt voor toepassingen aan boord 
van schepen.
De nieuwe pomp is een portable sys
teem, speciaal ontworpen voor ge
bruikers die op het ogenblik rechtst
reeks uit drums tanken, dikwijls met 
hand- of elektrische pompen die niet 
ontworpen zijn voor verwerken van 
diesel.
Fuelmaster is geheel autonoom en kan 
boven op de brandstofdrum zelf ge
legd, worden of aan een schot of 
wand gehangen worden. Hij wordt 
geheel gemonteerd geleverd m.i.v. 
zuig- en vulslang, zeef, vulpistool, en 
accukabels compleet met klemmen, 
dit alles met de pomp op een draag- 
frame gemonteerd. De eenheid vol

doet aan de EMC Richtlijn en is voor
zien van het CE keurmerk. 
Toepassingen aan boord van schepen 
zijn geschikt voor zowel pleziervaartui
gen als binnenschepen. Fuelmaster 
kan 100 liter in 3 minuten verwerken 
en biedt een aantal voordelen. Vissers 
in afgelegen gebieden weten het snel
le afvullen aan het einde van de dag 
maar al te goed te waarderen; de be
manning van een bevoorradingsboot 
die op zee bij slecht weer brandstof 
moet afleveren stelt de veiligheid op 
prijs, op grotere boten kan hij gebruikt 
worden voor tremmen van brandstof 
tijdens lange reizen en elke gebruiker 
kan het gemak en de schonere ver
werking waarderen. Daarnaast wordt 
morsen voorkomen, hetgeen bij
draagt tot behoud van het milieu.
De portable Fuelmaster 40 vormt een 
aanvulling op de serie vaste 12V en 
24V scheepdieselpompen meteen de
biet van 28 tot 100 liter per minuut. 
Informatie en een lijst van plaatselijke 
leveranciers verkrijgbaar bij:
ITT Jabsco, Bingley Road, Hoddesdon, 
Herts., EN1 1 OBU, UK.

Tel: +44.1992.450145, 
fa x :+44.1992.467132.

Grundfos pompen

De nieuwe serie verticale centrifugaal- 
pompen CR(N) is zowel qua construc
tie als qua aantal pomptypen gewij
zigd. Nieuwe typen zijn de CR 32, CR 
45, CR 64 en de CR 90. De capaciteit 
van de nieuwe serie gaat tot 120 
m3/h. Vanaf type CR 32 is het tempe- 
ratuurbereik van -30°C tot +150° C en 
is het pomprendement aanzienlijk ver
beterd, dat resulteert in een gunstige 
energiebesparing ten opzichte van 
soortgelijke pompen. Qua hoogte zijn 
ze een stuk kleiner ten opzichte van de 
huidige serie. De constructie is zoda
nig verbeterd dat de asafdichting snel 
en eenvoudig vervangen kan worden 
zonder de pomp te demonteren. Bij

pompen met motoren van meer dan 
7,5 kW hoeft ook de motor bij vervan
ging van de asafdichting niet meer ge
demonteerd te worden. Deze verbete
ringen besparen op onderhoudskos
ten.
De toerengeregelde Grundfos Hydro 
2000 handhaaft een constante druk, 
ongeacht de variatie in waterafname 
of wisselende voordrukken. Hiervoor 
zorgt een in de pompmotor inge
bouwde of in de besturingskast aan
gebrachte frequentie-omvormer, die 
het toerental van de pomp traploos re
gelt. Het resultaat is een energiebespa
ring, die hoger uitvalt naarmate de va
riatie in waterafname of voordrukken 
groter is. Immers, bij verlaging van het 
motortoerental neemt het opgeno
men vermogen met de derde macht 
af.
Het bedieningsgemak van de Hydro 
2000 was voor Grundfos één van de 
belangrijkste aandachtspunten in de 
ontwerpfase. Om die reden zijn de 
meer pompsdrukverhogingsinstalla- 
ties standaard geschikt gemaakt voor 
seriële koppeling aan een gebouw- of

procesbeheersysteem, of het Grund
fos Pump Management System 2000. 
Dit maakt een optimaal beheer van 
het hydraulisch systeem mogelijk. Bo
vendien is informatie over het opge
nomen vermogen en energiegebruik 
direct voorhanden, zodat energie- 
management ook daadwerkelijk kan 
worden toegepast.
De Grundfos E-pompen passen zich 
perfect aan iedere situatie aan. De 
pompcapaciteit volgt de bedrijfsom
standigheden waaronder de pomp 
werkt, ook als deze sterk wisselen. Een 
ingebouwde, zeer compacte en dus 
gunstig geprijsde frequentieomvor- 
mer is hiervoor verantwoordelijk. Deze 
regelt de pomp traploos tussen 100 
en 25% van het nominaal toerental. 
Ook hier geldt: hoe groter de variatie 
in volumestroom of druk, hoe meer 
energie de E-pomp bespaart, omdat 
bij verlaging van het motortoerental 
het opgenomen vermogen met de 
derde macht afneemt. De installateur 
of beheerder kan draadloos met de 
pomp communiceren (instellen en uit
lezen) via Grundfos' universele infra- 
roodafstandsbediening R100. Voor al
le drie fasenpompen geldt dat ze zelfs 
op afstand bestuurbaar zijn, ook weer 
via een gebouw- of procesbeheersys
teem, of het Grundfos Pump Manage
ment System 2000. Optimale beheer
sing van het hydraulisch systeem is 
met de E-pompen dus binnen hand
bereik, wat kan leiden tot nog gunsti
ger energiebesparingen, 50% is een
voudig haalbaar.
Tevens introduceert Grundfos een se
rie doseerpompen, typen DM Î ,  DM 2 
en DM 3 voor toepassingen in de in
dustrie, waterbehandeling en zwem- 
badtechniek. De capaciteit is van 0, 1 
tot 990 liter per uur bij een maximum 
druk van 10 bar. De doseerpompen 
worden geleverd met een uitgebreid

assortiment toebehoren.
Informatie:
Grundfos Nederland B.V., Postbus 
1 0 4 ,1380ACWeesp 
Contactpersoon: Paul Hogen'birk,
Tel: 0294.492222; 
fax. 0294. 492244.

Cannon MFV-1000 Marine Fueis 
Viscometer

Zematra BV te Hoogvliet-Rt introdu
ceert met trots de nieuwe Cannon 
Marine Fuels Viscometer,een robuust 
licht gewicht instrument voor het snel 
en nauwkeurig bepalen van de viscosi
teit van residuaal brandstoffen en 
smeeroliën etc.
Viscositeiten in het bereik van 30 
mPa's (centipoise) tot 1000 mPa's 
kunnen worden bepaald bij 4 verschil
lende temperaturen 40°C , 50°C, 
80°C en 10 0°C .
Een ingebouwde regelunit zorgt voor 
grote temperatuur nauwkeurigheid 
binnen 0.1 °C
Hoogwaardige microprocessor tech
niek zorgt voor een meetnauwkeurig- 
heid binnen 5 % . Door ingave van de 
density kan direct in centistokes wor
den afgelezen.
Reproduceerbaarheid is beter dan de 
door ASTM D44S gestelde grenzen 
voor residuale brandstoffen bij 50°C. 
Resultaat wordt verkregen binnen 15 
minuten, toezicht is niet meer nodig 
nadat het apparaat gestart is. Eenvou
dig schoon te maken.
Het apparaat is voorzien van vele be
veiligingen teneinde schade te voorko
men.

Informatie: Zematra BV, Mandenma- 
kerstraat 82, 3194 DG Hoogvliet-Rt 
Tel: 010.4722080, fax: 010.4720363. 
E-mail: Zematra@tref.nl

SEPTEMBER 1998 SCHIPAWERFdeZEE 25

mailto:Zematra@tref.nl


TE KOOP
in Rotterdam-Spaanse Polder

Linschotenstraat 33-35, bestaande uit:
drie constructie-/fabricageloodsen, in totaal groot ca. 2.360 m2 (ook  te k oo p  in d elen ) m et 
ca. 530 m2 kantoor-/laboratorium ruim te en een  steiger gelegen  in de L ingehaven.
D e  vrije h oogte van de lood sen  varieert van ca. 5,5 tot 18,5 m eter. Zware vloerbelasting.

L inschotenstraat 32, bestaande uit:
een  kantoorgeb ouw  in drie lagen, in totaal groot ca. 1.135 m2 met ca. 1.145 m2 
bedrijfsruim te, ca. 2.150 m2 verhard buitenlerrein en  een  steiger ge legen  in de 
G an telhaven .

Z a d e lh o ff
Makelaars en  Taxateurs O.G. 
International Property Advisers

0 1 0 - 4  3 3 3  5 5 5
Weena Point B , Kruisplein 25p, 3014 DB Rotterdam

K oopsom  L inschotenstraat 33-35: 
ƒ 3.000.000,-- kosten  koper

K oopsom  L inschotenstraat 32: 
ƒ 2.000.000,— k osten  koper



Fig. S. Simotic Push Button Panels besparen 90% montagetijd.

Siemens
Simatic Push Button Panels besparen 
90% montagetijd

De Simatic pushbuttonpanels zijn uit
gevoerd met een front in de bescher- 
mingsklasse IP 65. De panels zijn aan 
de voorkant uitgevoerd met toetsen 
met een korte slagdiepte voor bedie
ning en LED's voor signalering. De 
achterkant, die normaal gesproken al
leen toegankelijk is voor serviceperso- 
neel, is uitgevoerd met een bedie- 
ningsterminal voor inbedrijfstellings- 
en servicedoeleinden.
De nieuwe productlijn omvat drie ty
pen, die functioneel op elkaar zijn af
gestemd. De Simatic PP 7 heeft 8 toet
sen, 8 LED's en 4 digitale ingangen. 
De Simatic PP 17 I heeft 16 toetsen, 
16 LED's en 16 digitale 1/0. De Simatic 
PP 17 II heeft 32 toetsen, 32 LED’s en 
16 digitale 1/0. De tweekleurige LED's 
zijn van een type met een lange le
vensduur, bieden vier kleurmodi en 
kunnen afzonderlijk worden aange
stuurd, bijvoorbeeld voor knipperfunc- 
tie. De functie 'lampen- en toetsentest' 
is al in de panels geïntegreerd en hoeft 
niet te worden geprogrammeerd.
De panels kunnen als aanvulling ook 
met standaardbedieningselementen 
voor 22,5 mm worden voorzien. 
Voorbeelden zijn druktoetsen, signaal- 
lampen, NOOD UIT-drukknop en 
sleutelschakelaars. De panels zijn hier
mee volgens de gangbare voorschrif

ten voor uit te voeren, ook voor veilig- 
heidscircuits. In de achterzijde van de 
panels zijn voor deze elementen stan
daarduitsparingen voor 22,5 mm dia
meter voorbereid. Wanneer men hier
in bijvoorbeeld de Signum-apparatuur 
van Siemens monteert blijft de be- 
schermingsklasse IP 65 aan de frontzij- 
de behouden. De labels van de panels 
met inbegrip van de 22,5 mm ele
menten kan de gebruiker met zijn ei
gen tekstverwerker vervaardigen en 
inschuiven.
De pushbuttonpanels zijn geschikt om 
als slave in een Profibus-DP-netwerk te 
worden aangesloten op iedere master- 
besturing die functioneert volgens EN 
50170. Men kan de panels ook aan
sluiten op de multipoint interface, 
waarover alle CPU's van de Simatic S7- 
controllers beschikken. Vanuit de be
sturing kan men verschillende para- 
metreringsfuncties van de pushbut
tonpanels uitvoeren. Voorbeelden zijn 
het omparametreren van afzonderlijke 
toetsen als schakelaar of het verlengen 
van de indrukduur tot 1000 ms. Op 
die manier is men er zeker van dat ook 
bij een lange cyclustijd van de PLC het 
indrukken van een toets correct wordt 
herkend.
De gebruiker bedraadt’ de functies 
van de bedieningselementen door 
middel van het PLC-programma. Bij 
koppeling met een Simatic-controller 
gebeurt dat in Step5/Step7, bij een

besturing van een andere fabrikant in 
de programmeringssoftwane van de 
Profibus-DP-master Wanneer men al
leen gebruik maakt van de standaard
functies is parametreren zelfs overbo
dig.
Inlichtingen: Divisie Industriële Pro
ducten en Energieverdeling,
Tel: 0 7 0 -3 3 3  3448

Nieuwe generatie schakelende voedin
gen reduceren inbouwvolume en ge
wicht met 50%
Om met de nieuwe serie even succes
vol te zijn als de bestaande productlijn 
hebben alle typen een compleet re
design ondergaan. Hierbij zijn alle rele
vante factoren als prestatiecapaciteit, 
opbouw van de productlijn en het 
kostenniveau onder de loep geno
men. Siemens heeft in het nieuwe 
concept voor de voedingen de menin
gen en wensen van afnemers nauw 
betrokken. De nieuwe generatie om
vat voedingen voor één- en voor drie- 
fase aansluiting bij verschillende uit- 
gangsstromen en voor diverse vermo
gens. De nieuwe productlijn die meer 
vermogen voor dezelfde prijs biedt zal 
de bestaande serie in ongeveer twee 
jaar gaan vervangen. De een-fase voe
dingen zijn vanaf juni 1998 leverbaar, 
de driefase vanaf september. 
Kenmerkend voor de nieuwe appara
tuur is de enorme reductie van zowel 
het inbouwvolume als het gewicht, 
die beide met circa 50% zijn terugge
bracht. Hierdoor zijn de voedingen

gemakkelijker te monteren en be
spaart men inbouwplaats. Door het 
veel geringere gewicht kunnen nu alle 
typen van de driefase uitvoering wor
den gemonteerd door ze op 35 mm 
DIN-rail te klikken.
Alle voedingen zijn parallel te schake
len. Op die manier kan men het geïn
stalleerde vermogen vergroten en ge
heel afhankelijk van de specifieke ap
plicatie aanpassen.
De traploos instelbare uitgangsspan- 
ning garandeert een exact niveau van 
24 V DC bij de verbruikersapparatuur. 
Kabelveriiezen zijn ook bij de eenfase 
voedingen nauwkeurig te compense
ren. Dankzij het exacte spanningsni
veau schakelen beveiligingsautomaten 
volkomen betrouwbaar af. Ook in de 
nieuwe generatie Sitop voedingen 
vindt men geen koelventilator, waar
mee een effectieve storingskans ont
breekt.
Om de Sitop power voedingen we
reldwijd te kunnen toepassen en in te 
plannen in installaties voldoet de ap
paratuur aan alle relevante, actuele 
normen en voorschriften. De vereiste 
toelatingen zijn hiervoor al verleend. 
De apparatuur voldoet principieel aan 
klasse B voor radio-ontstoring en aan 
netterugwerking volgens EN 61000-3- 
2.

Inlichtingen:
Divisie Industriële Producten en Ener
gieverdeling Tel: 070 -  333 3448

Fig.6. Nieuwe generatie schakelende voedingen reduceren inbouwvolume en gewicht met 50%.

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

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

★

*
*

*

*

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.
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Arca
Multifunctionaliteit op zijn best

Het op 9 april J.l. bij Scheepswerf Slob In Papendrecht te water gelaten en begin augustus door de Scheeps
werf Damen (onder bouwnummer 6797) aan de Directie Noordzee van het Directoraat- Generaal Rijkswaters
taat overgedragen m.s. Arca, luidt een nieuwe periode in, namelijk die van de ophanden zijnde fusie van de 
Vaarwegmarkerlngsdienst en de Directie Noordzee. Met de komst van de Arca worden het m.s. Holland en 
het ollebestrijdlngsvaartuig Smal Agt uit de vaart genomen. Net als de Smal Agt en in dit opzicht verschillend 
van de Zirfaea, In 1993 opgeleverd, is de Arca niet alleen voorzien van apparatuur om verontreinigingen van 
olie en chemicaliën op zee te bestrijden, maar ook om resten ervan aan boord te nemen. Zoals zal blijken, 
heeft dit laatste ingrijpende gevolgen voor het hele scheepsontwerp; het vaartuig is met name veel groter 
dan eerder genoemde schepen.

Gelukkig zal de Arca gemiddeld niet 
meer dan ongeveer 10 keer per jaar 
voor oliebestrijding behoeven te wor
den ingezet. Daarom zijn voor efficiënt 
gebruik nog een groot aantal andere, 
hydrografische taken in dit nieuwe 
vaartuig geïncorporeerd. Het gaat hier 
om werk dat ook bij voorbeeld door de 
Zirfaea wordt gedaan, zoals zeebode- 
monderzoek, opsporing van verloren 
lading, controle op allerlei soorten off
shore activiteiten, wrakopsporing en 
dieptemetingen van vaargeulen. Te
vens kunnen boeien behandeld wor
den en zal dit vaartuig als commando- 
centrum bij calamiteiten kunnen 
fungeren. Ook geologisch onderzoek 
van de zeebodem behoort tot de taken. 
Zelfs zal het vaartuig moeten dienen als 
centraal punt voor reserve onderdelen 
en reparaties aan oliebestrijdingsmate- 
rieel voor andere vaartuigen in open 
zee. Deze multifunctionaliteit houdt 
echter het gevaar in van een ontwerp-

gedrocht, het bekende 'schaap-met- 
vijf-poten'. Dat dit niet het geval is, is 
niet alleen visueel doch inmiddels na 
uitgebreide proeftochten en een in- 
werkperiode ook al in de praktijk bewe
zen.

ONTWERP
Het ontwerp is net als dat van de Zir
faea gemaakt door de Nederlandse Ver
enigde Scheepsbouw Bureaus NEVES- 
BU in Den Haag. Primair is de Arca een 
eerstelijns oliebestrijdingsvaartuig, het
geen veel van de verschillen met de 
vooral voor hydrografische taken ont
worpen Zirfaea verklaart. Eerstelijns 
oliebestrijding houdt namelijk in dat 
het vaartuig langdurig in een olieveld 
moet kunnen vegen, waarvan het 
vlampunt onder de 60 graden Celsius 
ligt. Dit betekent dat aan eisen moet 
worden voldaan die ook voor een tank
schip gelden. Het aan boord nemen 
van het olie/watermengsel kost boven

dien zowel extra draagvermogen als 
kubieke inhoud.

De hoofdafmetingen van de Arca in 
vergelijking met de Zirfaea zijn als volgt;

Arca Zirfaea 
Lengte o.a. 83,02 m 63,00 m
Lengte l.l. 76,78 m 57,60 m
Breedte gemald 12,80m 11,50m
Holte tot hoofddek 7,00 m 6,00 m

Transit conditie
Ontwerp diepgang 4,50 m 3,85 m 
Waterverplaatsing 2.706 ton 1374 ton

Oliebestrijdingsconditie
Diepgang
voor en achter 5,30 m 
Waterverplaatsing 3.430 ton

De waterverplaatsing bij de constructie- 
diepgang van 5,70 m bedraagt zelfs 
3785 ton. Het verschil in waterverplaat
sing van beide vaartuigen wordt ver
klaard door de opslagruimte voor olie 
van bijna 1000 m3 en het gewicht van 
de permanent aan boord aanwezige 
oliebestrijdingsapparatuur.
Terwijl de Zirfaea uitgerust is met een 
moonpool, ontbreekt deze voorziening 
bij de Arca; het tankgedeelte is mid
scheeps gesitueerd. Niet alleen overwe
gingen uit hoofde van trimligging, 
maar ook de voor de veiligheid bij olie- 
veeg acties noodzakelijke scheiding tus
sen dit deel en de accommodatie, laat 
geen andere configuratie toe.

Overigens is de combinatie van taken 
waarbij de olieopvang er een is, geen 
nieuwe gedachte. Ten behoeve van de
zelfde opdrachtgever, namelijk de Di
rectie Noordzee van Rijkswaterstaat, 
werd in de zestiger jaren de sleephop
perzuiger Cosmos, al bij het ontwerp 
geschikt gemaakt voor eerstelijns olie-
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bestrijding; ook toen moest dit schip 
naar de toenmalige eisen van een tank
schip worden ontworpen en toegerust. 
De beschikbare capaciteit van de hop
per, werkzaam in de toegangsgeul voor 
Rotterdam, was 4500 m3, weliswaar 
veel groter dan de op de Arca aanwezi
ge capaciteit, maar evenmin voldoende 
om bij ernstige ongelukken van tankers 
de volledige uitstroom in een keer aan 
boord te kunnen nemen. Inmiddels ge
wijzigde inzichten en technieken, onder 
meer de inzet van olieschermen, skim- 
mers en chemische bestrijdingsmidde
len, hebben veel eerder al geleid tot het 
toekennen van een lagere prioriteit aan 
de grootte van de initiële opvangcapa

citeit, maar daarentegen wel aan het 
leggen van grote nadruk op een veel 
snellere inzetbaarheid. De veegarmen 
bij voorbeeld zijn permanent aan boord 
en behoeven niet meer, zoals vroeger 
bij de Cosmos, na het dumpen van la
ding, van de wal af te worden opge
haald.
De veegarmen zijn elk voorzien van een 
pomp van 450 m3 per uur om het in de 
keel van veegarm en scheepswand ver
zamelde olie-water mengsel 'af te ro
men'.

Daarnaast kunnen een tweetal 200 m 
lange olieschermen, onderdeks opge
borgen, worden uitgebracht door een 
werkboot die uitgezet wordt vanaf de 
Arca.
Korte reactie tijden zijn bij dit soort van 
operaties van eminent belang. Vandaar 
dat ook deze uitrusting permanent aan 
boord is en gereed voor onmiddellijk 
gebruik.
Er wordt daarbij van uitgegaan dat de 
plaats en de aard van de calamiteit op 
het moment dat actie moet worden 
ondernomen reeds bekend is door bij 
voorbeeld verkenning uit de lucht of 
door andere vaartuigen.

Minder dan op een hoge vaartuigsnel- 
heid (12 knoop) is de nadruk bij het

Tenslotte dient bij 
het manoeuvreren 
en op zijn plaats blij
ven in zeegang over 
de door de azi- 
muththrusters en 
boegschroef opge
wekte herstelkrach- 
ten optimaal beschikt

ten versnellingen. 
Niet voor niets is de 
Noordzee in dit op
zicht berucht; voor 
wat betreft zijn 
hoofdafmetingen is 
de Arca kwetsbaar in 
dit opzicht, gegeven 
een veel voorkomen
de golflengte in dit 
operatie gebied.

Hg. 3. Resultaten van de overdrachtsfunctie stilliggend met de golven 
dwars in.

te kunnen worden. De boegschroef 
mag hierbij geen lucht happen. Dat is 
te meer van belang omdat de hierdoor 
opgewekte luchtbellen de grenslaag ter 
plaatse van de transducers zouden Ver
vuilen'.

Opgemerkt dient te worden dat het 
schip eveneens met slingerkieten is uit
gerust en dat het ontwerp van de slin- 
gertanks na de proeven met behulp 
van rekenprogramma's verder is verfij
nd, onder meer door het vaststellen van 
de optimale vullingsgraad. De downti- 
me ten gevolge van overschrijding van 
de criteria voor slingeren en laterale ver
snellingen wordt varend in transit con
ditie door de werking van de antislin- 
gertanks verlaaqd van 10,3% naar 
0,03%
Als gevolg van de overname van groen 
water op het veegarmdek echter, is bij 
transit conditie de onwerkbare tijd 3 tot 
8% en bij veegconditie 17 tot 30%, 
beide afhankelijk van de snelheid. Voor 
veegconditie vindt geen overschrijding 
plaats van het gehanteerde 5% criteri
um (waterovername door 1 op de 20 
golven) tot een significante golfhoogte 
van 1,80 m, dit bij een diepgang van 
5,30 m, die uiteraard alleen bereikt 
wordt in het laatste stadium van de 
veegoperatie.

Een overzicht van de bereikte werkbaar
heid wordt in de volgende tabel weer
gegeven over het hele schip bij alle 
snelheden en golfrichtingen.

Ook worden aan het 
functioneren van 
meetapparatuur en 
de mens eisen ge
steld ten aanzien van 
maximum toe te la-

0.S
WAVE F R EQ U EN C Y  IN RAD/S

hydrodynamisch ontwerp gelegd bij 
goede manoeuvreer eigenschappen en 
een zo goed mogelijk gedrag in zee
gang.

Het Maritiem Instituut Nederland (Mar- 
in) waar de modelproeven zijn verricht, 
is bij het ontwerp van het onderwater
schip nauw betrokken geweest. De lij
nen van het schip zijn ontleend aan de 
goed voldoende Zirfaea; de Arca is wel 
iets voller, de zeegangsproeven hebben 
geleid tot de installatie van een drietal 
antislingertanks. De wijze van gebruik 
hiervan is afhankelijk van zeegangscon- 
dities en beladingstoestand. Een stabiel 
werkplatform is namelijk niet alleen 

voor het hydrogra
fisch onderzoek 
van belang, maar 
ook voor het ge
bruik van kranen 
bij het uitbrengen 
van de veegarmen, 
het opnemen en 
leggen van boeien, 
etc. Zo werd tij
dens het ontwerp
proces aan de 
hand van de resul
taten van zee
gangsproeven be
sloten de
bakdekhoogte met 
1 meter te verho
gen, een rechte 

zeeg voor het bakdek toe te passen en 
de voorzijde van de verschansing op 
het veegdek aan te passen om de kans 
op het overnemen van groen water te 
verminderen.

Seakaeptrtg 7 eslt lor a  Comb Vosioi

RESPONSE OF ROLL (2)

EZ2UI3
C27

T ES T  NO 666501 Spaad 0 kn 
Of«/t»4,2 m • Wav» diracöon 270 dag - Saa aialt 4 
Wava dnactton 270 dag ■ Saa auto 4 
Ragular waves with ART • Spaad 0 kn 
Regular waves wtthoui ART - Spaad 0 kn
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Werkbaarheid Werkbaarheid
transit conditie oliebestr. conditie

Essentiële criteria

slingeren 8 graden hoger dan 99,8% hoger dan 99,9%
/erticale versnelling 3m/s2 hoger dan 97,4% hoger dan 97,3%
.aterale versnelling 2m/s2 hoger dan 97,4% hoger dan 97,4%

Het vermogen tot stilliggend manoeu
vreren wordt geïllustreerd door fig. 4 
Voor de berekeningen is er hierbij van
uit gegaan, dat alle omgevingskrach- 
ten, zoals wind, golven en stroming, te 
gelijker tijd en uit dezelfde richting op 
het schip aangrijpen.

B e re k e n in g  m a n o e v re e r  c a p a c ite it  op  b a s is  v a n  :

• 1 x 6 0 0  k W  B o e g sc h ro e l

• 2  x 8 0 0  k W  A z lm u th a le  vo o rtatu w ers

D.P.Capability plot

hg, 4. Stilliggend manoeuvreren.

Klassificatie
Het schip is geklassificeerd onder Bu
reau Veritas *1 3/3 E, Special Service/Re
search Vessel/Oil Recovery Ship, Deep 
Sea, AUT-MS, ALS en voldoet overi
gens aan de voorschriften van Scheep
vaartinspectie.

INDELING

Zie Algemeen plan

De Arca heeft een zestal dekken: 
-Topdek
-  Brugdek
-  Statiedek
-  Bakdek/ accommodatiedek
-  Hoofddek/ veegarmdek
-  Tanktop

Het schip heeft partieel een hoge dub
bele bodem (1,20m) onder de olieop- 
vang tanks en dit deel is ook van de zij
de van het schip gescheiden door 
langsscheepse kofferdammen.

In vertikale zin wordt de romp door een 
groot langs-en dwarsscheepse schotten 
verdeeld, een configuratie overigens 
die sterk wordt beïnvloed door de olie- 
opvang.

De hoofdcompartimenten zijn:
-  Voorpiek
-  Boegschroef ruimte
-  Tankdeel met onderverdeling bak
boord/stuurboord en 6 hoofdtanks en 
2 slobtanks
-  Droge tank en drie boven elkaar ge
legen antislinger tanks over de volle 
breedte
-  Drinkwater tanks
- Vuilwater tanks en hydrofoor ge
deelte
-  Bunkers
-  Machinekamer
-  Een zestal grote waterballast tanks in 
het achterschip, midscheeps gedeeld

De kofferdammen aan achter-en voor
zijde van het tankdeel worden ge
vormd door respectievelijk de antislin- 
gertanks en de pompkamer.
De tanks voor opname van olie/water 
mengsel zijn zo glad als mogelijk uitge
voerd, met zo weinig mogelijk ver- 
banddelen en van een speciale coating 
voorzien om corrosie zo veel als moge
lijk is, te vermijden.
De relatief grote mee te voeren voor 
drinkwater is gebaseerd op twee we
ken verbruik, afgifte aan platforms en 
een extra van ca. 40 ton voor het spoe
len en het bijvullen van de anti-slinger- 
tanks.
De functies en inhouden van de voor
naamste tanks worden aangegeven in 
het volgende overzicht:

Functie Capaciteit in m3 *)

WB tank voorpiek 56,4
Slobtanks SB en BB 2 x 57,5
Olie opvang SB en BB voor 2 x 154,8
Olie opvang SB en BB midden 2 x 190,7
Olie opvang SB en BB achter 2 x 138,0 
Slingertanks, 3 stuks, elk ca. 60
Drinkwater SB en BB 2* 43,0
Drinkwater HS 93
Dieselolie SB e BB buiten 2 x 43,5
Dieselolie HS 2 x 77,8

*) Rekening houdend met permabiliteit

De brug is ingedeeld in een drietal 
hoofdgedeelten: de navigatie lessenaar 
met bediening en bewaking van de di
verse scheepssystemen in combinatie 
met het deel voor de controle bij veeg- 
operaties (met in de nabijheid radar-en 
plottafel en ECDIS), de surveylessenaar 
in het middendeel en achteraan de 
communicatie console.

Op het statiedek bevindt zich de ac

commodatie voor kapitein, hoofdwerk
tuigkundige en meetleider, een pantry, 
een telefooncentrale en tenslotte de 
aan de achterzijde gelegen directie- 
ruimte. Voor het frontschot is de snelle 
werkboot voor het uitbrengen van de 
olieschermen opgesteld. Het uitzetten 
ervan geschiedt met de kraan op het ni
veau van een partieel trunkdek net 
daaronder gelegen, dat accommoda
tiedek en bakdek verbindt.

Het accommodatiedek bevat de verblij
ven van een tweetal officieren, een sur- 
veyer, een hospitaal(-surveyor) hut, een 
reserve hut, een electrische werkplaats, 
een ventilatiekamer, een sluis met was
ruim, jassenkast en toilet en een lier- 
ruimte. Op dit dek zijn ook de red
dingsboten opgesteld en een kraan 
voor de bediening van het achterdek; 
op dit dek bestaat de mogelijkheid 
maximaal drie containers op te stellen.

Op het trunkdek zijn de overmaatse 
trossenkorfen voor de veegarminstalla- 
tie opgesteld en is er verder ruimte om 
een tweetal 20 ft. containers te plaat
sen. Op het bakdek is behalve de ge
bruikelijke anker- en verhaalinstallatie 
nog een kraan opgesteld voor de mani
pulatie van (draden van) veegarmen en 
olieschermen; ook het uitzetten en 
weer aan boord nemen van de veegar
men vindt vanaf het bakdek plaats.

Op het hoofddek is voor het voorpiek- 
schot de trossen bergplaats, c.q. de 
bootsmanswerkplaats voorzien, vlak er
achter een nooddiesel generatorkamer 
en een werkplaats/laboratorium. Daar
achter is een grote bergplaats voor de 
oliebestrijding aan bakboord ingericht 
en de toegangen tot de pompkamer en 
de boegschroefruimte op het daaron
der gelegen tanktopdek. Op het op 
hetzelfde niveau gelegen veegarmdek, 
de naam zegt dit al, zijn aan bak- en 
stuurboord de permanent aan boord 
aanwezige veegarmen op hun craddles 
opgesteld. In het midden van dit dek 
loopt in langsscheepse richting de 
trunk. Gezorgd is voor brede doorgan
gen tussen veegarmen en de trunk.

In het accommodatiedeel op het 
hoofddek is van voor naar achteren de 
indeling als volgt:
Een drietal hutten voor matrozen, 
waarvan twee met reservekooi, een 
tweetal hutten voor bootsman en kok, 
een messroom en kombuis, een koel
en proviand ruimte aan bakboord, een 
lobby met toegangen naar respectieve
lijk, kombuis, douche- en toiletruimte, 
een sluis en een jassenkast en de op 
hart schip gelegen meetruimte. Een 
surveywerkplaats aan bakboord en een 
portaal en een C 0 2 kamer completeren
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dit deel van de accommodatie. Op het 
grote achterdek is ook het A-frame op
gesteld.

Op het tanktop dek, de naam is enigs
zins misleidend, is achter de kofferdam 
die voor een groot deel wordt ingeno
men door de op drie verschillende ni
veaus over de volle scheepsbreedte 
geïnstalleerde antislingertanks, tot het 
voorste machinekamerschot nog een 
accommodatiedek gelegen. Vooraan in 
het midden zijn een tweetal bunnen 
voor het neerlaten van transducers 
voorzien met voor de bediening nodige 
elektrische ruimtes. Aan bakboord ligt 
een kantoor/archief met daarachter een 
tweetal tweepersoons hutten voor sur- 
veyors. Vooraan aan stuurboord is een 
trimzaal gesitueerd met daarachter een 
wasserij en nog een (eenpersoons) sur- 
veyor hut. Op dit dek ligt vlak voor het 
voorste machinekamerschot de machi
nekamer controle ruimte over de hele 
breedte van het schip met aan stuur
boord een accuruimte. Dit niveau loopt 
door naar achteren met de machineka- 
merbordessen, een bergruimte, een 
compressorkamer en de voortstuwings- 
kamer, waar de electromotoren voor de 
aandrijving van de azimuth schroefin- 
stallaties zijn opgenomen.

I

Het onderste niveau met de partiële 
tanktop laat van voor naar achteren re
spectievelijk waterballast voorpiek, 
boegschroefruimte, pompkamer, olie- 
opvangtanks (6), slobtanks(2), pijpen- 
tunnel in het midden, kofferdam (anti- 
slinger en droge tanks), 
drinkwatertanks en doorvoering van

trunks voor transducers, sewage en hy- 
drofoorruimte met pompen, bunkers 
(5), de machinekamer, een viertal wa- 
terballasttanks, de doorvoering voor de 
azimuthschroeven en de achterpiek- 
tanks (2) zien.

MACHINE-INSTALLATIE
Net als bij de Zirfaea is gekozen voor 
een diesel-elektrische installatie. Dit 
maakt een flexibele inbouw mogelijk en 
heeft in dit geval grote voordelen met 
betrekking tot de redundancy, regel
baarheid van het vermogen en de ver
deling ervan. Denk daarbij vooral aan 
het vervullen van de eis dat met behulp 
van twee azimuth voortstuwers en de 
boegschroef, een bepaalde positie 
moet kunnen worden gehandhaafd.
De primaire energieopwekking ge
schiedt door in totaal vier Caterpillar 
diesel motoren, waarvan twee van het 
type 3512 B DITA met elk een vermo
gen van 1056 kW bij 1500 omw.min. 
en twee van het type 3508 B DITA met 
elk een vermogen van 858 kW bij het
zelfde toerental.

Deze drijven een viertal A. van Kaick 
hoofdgeneratoren aan van resp. 2 x 
1180 kVA en 2 x 955 kVA. Een 
hulp/noodgeneratorset van 219 kVA 
voltooit het elektrisch opgewekte ver
mogen.

Het boordnet van 690 V wordt door de 
vier hoofdgeneratoren gevoed. Via 
twee trafo's van 500 kVA elk en de 
nood/hulpgenerator wordt een tweede 
boordnet van 400 V gevoed.
De aldus gevormde symmetrische op

bouw van beide boordnetten met zo
genaamde koppelschakelaars in de 
schakelkasten vormen een redundant 
systeem dat maakt dat onder de meest 
extreme omstandigheden de energie
voorziening aan voortstuwers en 
boordnet kan worden gegarandeerd.

Voortstuwing
De hoofdvoortstuwers zijn twee Lips 
1250 kW roerpropellers van het type FS 
1000-234/1000 MN met 5 vaste bla
den, een diameter van 2 m, toegerust 
met een straalbuis. De 600 kW dwars- 
schroef, type FT09, heeft een diameter 
van 1,85 m.
Deze roerpropellers worden elk aange
dreven door een 1230 kW Indar draai
stroom asynchroonmotor, type AC- 
560-K6 met een frequentieregeling van 
0-1000 toeren; de dwarsschroef is ge
koppeld aan een 600 kW draaistroom 
asynchroonmotor van het type AC- 
450-K6 met dezelfde regeling in beide 
richtingen.

Positie houden
Het vaartuig is uitgerust met een auto- 
track systeem.
Belangrijk is het vermogen van het 
vaartuig om positie en koers te kunnen 
houden ten opzichte van een vast punt. 
De omgevingscondities waarmede re
kening moet worden gehouden, zijn 
hierbij als volgt:
-  een significante golfhoogte van 1,80 

m. bij een T van 6 seconden
-  een windsnelheid van 9 m/s.
-  een stroomsnelheid van 1 m/s.

Als verdere bestekeis geldt dat het schip

Fig.6. Energiedistributie.
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koers en positie moet kunnen houden 
onder de omstandigheid dat de hoek 
met wind en golven binnen 30 graden 
aan zowel stuurboord als bakboord van 
de lengte- as van het schip liggen (ach
ter en voorin komend) De richting van 
de stroom moet hierbij een hoek van 
90 graden met het schip kunnen ma
ken.

VEEGOPERATIE
Zoals al vermeld, kan de Arca ingezet 
worden voor eerstelijns oliebestrijding. 
Deze taak omvat het werken met veeg- 
armen, oliekerende schermen en skim- 
mers. Verder houdt dit de mogelijkheid 
in tot het nemen van olie/bodem mon
sters, het overslaan van olie op zee en 
het repareren van oliebestrijdingsmid- 
delen, ook van andere vaartuigen.

De primaire voorzieningen en uitrus
ting betreffen de volgende onderdelen:
-  veegarmen (15 m breed met elk een 

dompelpomp van 450 m3 /uur) en 
skimmers van verschillend type voor 
het verwijderen van de olie op het 
wateroppervlak

-  opvangtanks en slobtanks voor het
opslaan van het opgeveegde
olie/watermengsel en vuil waswater

-  een olieopruimsysteem voor het vul
len en leeg zuigen van de opvang
tanks en slobtanks en het overne
men/afgeven van olie/water-
mengsels van/aan andere schepen

-  oliekerende schermen (aan boord op 
haspels opgeslagen) en voorzienin
gen om deze op te blazen en te sle
pen

-  kraancapaciteit voor behandeling
van veegapparatuur en verwijderen 
van drijfvuil

-  opslagcapaciteit voor behandelen 
van veegapparatuur en reserve on
derdelen

-  een reinigingssysteem voor vuile ap
paratuur

De veegarm pomp is hydraulisch trap
loos regelbaar bij een werkdruk van 
200 bar en is in staat olie/watermeng- 
sels te verpompen met maximaal 80% 
olie, waarbij vaste delen met een maxi
male diameter van 80 mm nog ver
werkt kunnen worden.

Separatie van olie en water
Het proces van oliebestrijding is geba
seerd op de mogelijkheid van het schei
den van olie en water, omdat het veelal 
niet mogelijk is alleen datgene dat de 
werkelijke schade aan het leefmilieu 
toebrengt, namelijk de olie, in voldoen
de concentratie van het wateroppervlak 
op te zuigen.
Anders dan het afscheiden van water 
uit smeer- of stookolie door mechani
sche separatoren, dient scheiding door

natuurlijke separatie tot stand te ko
men, dus door gebruik te maken van 
het verschil in soortelijke dichtheid van 
de bestanddelen in statische toestand.

Het getrapte proces start met het vullen 
van de voorste tanks met zeewater 
door de ladingpompen. Daarbij dient 
gelet te worden op de aantasting van 
de aanvangsstabiliteit door het effect 
van de grote vrije vloeistofoppervlak- 
ten. Vandaar dat vaak het oppompen 
tot in de trunks nodig zal zijn. Daarna 
zal na het vullen van de tanks met het 
opgeveegde olie/watermengsel, na ca.
20 minuten, het schone water aan de 
onderzijde van de tanks kunnen wor
den overgeheveld via een schotafsluiter 
naar de meer naar achteren gelegen 
tanks en via een hevel of door middel 
van afzuigen vanuit de achterste tanks 
overboord via een overboorduitlaat 
achter de veegarmen.

Uiteraard is een uitgebreid systeem van 
tankmeting, regeling en bewaking van 
dit proces geïnstalleerd. Ook trim en 
slagzij dienen zorgvuldig te worden ge
regeld. Er worden hieraan nauwe eisen 
gesteld; zo moet het vaartuig in oliebe- 
strijdingsconditie altijd gelijklastig kun
nen worden getrimd.

Opgemerkt wordt dat de aan boord 
aanwezige verschillende typen skim
mers worden gebruikt in die gevallen 
waarbij het olie/watermengsel zoveel 
olie bevat, dat geen separatie nodig is.

Lijst van toeleveranciers (niet volledig)

Ajax Brandbeveiliging, Amsterdam 
Acta Maskinfabrik, Esberg, Denemarken 
Bakker Sliedrecht, Sliedrecht 
Bolidt Kunststoftoepassingen,
Hendrik Ido Ambacht 
Bouter, Zoetermeer 
Bureau Veritas, Rotterdam 
Datema, Delfzijl 
EBR Techniek, Raamdonksveer 
Econosto Nederland, Rotterdam 
Geveke, Papendrecht 
Van der Giessen-de Noord 
Holland Marine Services 
Kampers Scheepsconstructies, Puttershoek 
C. Kraayeveld, Sliedrecht 
Ups, Drunen
Litton/Radio Holland, Rotterdam 
Novenco, Bergschenshoek 
RZB, Rotterdam 
Schat Harding, Utrecht 
Scheepswerf Slob
Simrad/Bennix Holland, Spijkenisse 
Stork Pompen, Assen 
Struik & Hamerslag, Strijen 
Vlaardingen Oost, Vlaardingen 
Wiesloch, Spijkenisse 
Winel, Assen
Van Wingerden, Gorinchem

Veiligheid
Bij olieveegoperaties dient de veiligheid 
van de opvarenden te worden gega
randeerd door een veelheid van extra 
voorzieningen. Hoewel een volledige 
gascitadel niet is vereist, zijn aan het 
opereren in olievelden, waarbij het 
vlampunt onder de 60 graden Celsius 
kan liggen, diverse consequenties ver
bonden. Zo kan de accommodatie gas
dicht worden afgesloten en zijn alle 
ventilatie aanzuigopeningen zo hoog 
mogelijk aangebracht.

Voorts zijn voor de veiligheid nog de 
volgende voorzieningen aangebracht:

Extra voorzieningen boven de wettelij
ke vereiste voor het bedienen en waar
nemen houden onder meer in dat extra 
schijnwerpers en een gesloten TV-sys- 
teem met op afstand bedienbare video
camera's zijn aangebracht.
Voorts omvat de (extra) uitrusting een 
gasdetectiesysteem, blus monitoren op 
het topdek, kijkers voor dag- en nacht- 
gebruik, foto- en videocamera's, chemi
caliën detectie apparatuur, vlampunt- 
meters, lucht-, bodem- en 
waterbemonsteringsapparatuur, lucht
thermometers, explosiemeters en een 
zuurstofmeter. Als persoonlijke veilig- 
heidsuitrusting zijn (extra) vluchtmas- 
kers, werk- en veiligheidskleding voor 
alle opvarenden en gaspakken en che- 
micaliënpakken voor tenminste drie 
personen aan boord.

Brandbeveiliging
Kranen
Elektrische installatie 

Vloeren
Kombuis inrichting
Klassificatie
Veiligheidsmiddelen
Hydraulische installatie
Afsluiters
Generatorsets
Tekenwerk
Vuilwaterinstallatie
Veegarmen
Lieren
Roerpropellers en boegschroef 
Nautische apparatuur 
Ventilatie en airconditioning 
Conservering 
Reddingsboten en davits 
Casco
Ship management systeem
Pompen
Betimmering
Ankers en kettingen
Tankverwarming
Luiken en waterdichte deuren
Ramen en poorten

SCHIP»WERFd*ZEE SEPTEMBER 1998



Verdere uitrusting
Vanzelfsprekend is voor de manipulatie 
van de diverse uitrusting een meer dan 
normaal aantal hijswerktuigen nodig. 
Behalve de gebruikelijke uitrusting voor 
het uitzetten van de reddingsboten van 
het gesloten type (2 stuks van elk 25 
personen), is aan dek de volgende uit
rusting te vinden:
-  een dekkraan van 1 ton op 8,5 m
-  een dekkraan van 10/20 ton op resp. 

11 en 8 m

-  een dekkraan van 10 ton op 11 m
-  een tweetal kranen van 7 ton voor de 

veegarmen
-  een A-frame van 6 ton

SLOTOPMERKINGEN
Net als bij de andere schepen van Rijks
waterstaat is de Arca geregistreerd in 
Rijswijk, maar krijgt het vaartuig Sche- 
veningen als thuishaven.
De naam van het schip is ontleend aan 
een schelp.

Met de in gebruikstelling van de Arca 
en de drie andere schepen, Zirfaea, Mi- 
tra en Octans, is de vloot van de Direc
tie Noordzee van de dit jaar 200 jaar 
bestaande Rijkswaterstaat, samen met 
het 'remote sensing' vliegtuig, in staat 
alle haar toegewezen taken op de 
Noordzee uit te voeren.

The 1999 Seatrade Awards

Entries are now being invited for the 

1999 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 1999.
Mr William O'Neil, secretary-general 
of the International Maritime Organi

sation will chair the panel of judges 
and assessors, and the deadline for 
submissions is 31st December 1998. 
These Awards will be presented at an 
Awards Ceremony Dinner at the 

Guildhall, City of London on Monday 
24th May 1999.
If you have a product, system or pro
cess which has been introduced or ap
proved during 1998 that merits consi
deration in any of the technical 

categories listed above, or you would 
like to propose a suitable candidate for 
the Seatrade Personality, contact Lau

ra Paris, Projects Manager, The Seatra
de Organisation for full entry details. 
Address: 42 North Station Road, Col
chester, Essex, C01 1RB, Great Britain. 

Tel:+44.1206.545121, 
fa x :+44.1206.545190,
Email: 100125.543@compuserve.com.

SM M '98
Shipbuilding, Machinery & Marine 
technology international trade fair 
Hamburg september 29 -  October 3, 

1998

Eind September a.s. wordt weer de 
tweejaarlijkse "SMM Hamburg11 geo
pend. Reeds op 13 mei j.l. werd een 

eerste persconferentie georganiseerd 
op het nieuwe cruise-schip "Deutsch
land". Dit schip werd op 11 mei 1998 

opgeleverd door HDW in Kiel aan de 
rederij Peter Deilmann in Neustadt. 
Het schip meet 22.400 GT en kan 580 

passagiers vervoeren in 302 hutten. 
De bemanning telt 260 personen. Het 
zal varen onder de Duitse vlag met 
een voornamelijk Duitse bemanning.

De pers werd ontvangen door de heer 
Dietmar Aulich, managing director 
van 'Hamburg Messe und Congress 
GmbH' waar de SMM-beurs steeds 
wordt gehouden.
Hij memoreerde dat bij de laatste 
SMM in 1996, 96 procent van de 

standhouders de SMM beschouwden 
als de belangrijkste beurs op maritiem 
gebied.

De aantrekkingskracht van de SMM 
blijkt ook uit de groeicijfers. Op de ko
mende beurs heeft zich een aantal van 
1100 bedrijven uit meer dan 40 lan
den aangemeld, terwijl dat aantal 
twee jaar geleden ongeveer 1000 be
droeg.
SMM' 98 is volgeboekt en voor de eer
ste maal zijn de bovenste verdiepin
gen van Hall 1 en 2 ook bezet.

Een compact elektronicacentrum is in
gericht, terwijl scheepswerven meer 

nadrukkelijk zijn vertegenwoordigd, 
net zo als de sectie voortstuwingssys
temen.
Een andere nieuwigheid is dat Hall 7 is 

ingericht als "Hall of Nations" voor de 
officiële afvaardigingen van |apan, 
China, Groot-Brittannië, de USA, 
Spanje en Rusland.
In het succesvolle "Partner Country 
System” wordt dit jaar Finland welkom 
geheten.
De grote kwaliteit van de SMM blijkt 
de hoedanigheid en het aantal bezoe

kers; de 'beslissers' uit de scheeps- 
bouwlanden van de hele wereld. In 
1996 was het aantal bezoekers groter 
dan 33.000 en elke vierde bezoeker 

kwam uit het buitenland.

Toeleveranciers van scheepsuitrusting 
maken voor meer dan 70 %  deel uit 

van de standhouders van de SMM.
Zij worden steeds meer geconfron
teerd met hogere eisen op de wereld
markt. Hun klanten, de scheepswer
ven en de reders, eisen steeds meer 

kennis van de geleverde systemen in 
combinatie met betere after-sales ser

vice'. De wereldmarkt verwacht van 
de Europese industrie dat zij 'high-tech 
specialities' levert tegen acceptabele 
prijzen. Bij het ontwerpen van hun 
producten blijkt het noodzakelijk dat 
de leveranciers nauw samenwerken 
met de scheepswerven en reders. Zij 
blijken opgewassen tegen deze steeds 
hogere eisen, ondanks het feit dat het 
meestal kleinere bedrijven betreft.
Daar komt nog bij dat tegenwoordig 
de vraag naar complete systemen en 
technieken toeneemt ten koste van de 
vroegere 'stand-alone' componenten. 
Klanten definiëren tegenwoordig 

meer de mogelijkheden van systemen 
en systeem-integratie dan alleen maar 

de ontwikkeling van pasklare produc
ten van hoog gehalte.

Drie belangrijke ontwikkelingen kun
nen worden onderscheiden in de sec
tor van de toelevering van scheepsuit
rusting:

In de eerste plaats zullen toeleveran

ciers zich de komende jaren moeten 
bezighouden met kostenbesparingen, 
over het algemeen gezamenlijk met 

de werven en gericht op standaardise
ring en modulaire bouw.

Ten tweede, systeemoplossingen die 
meerdere producten omvatten, wor
den steeds belangrijken Deze bieden 

daarbij de klant een nieuwe kwalitatie
ve service die de conceptfase tot en 
met de levering van reservedelen om

vat.

S HI PB U IL D IN G,  
M AC H I N E R Y  &

M A R I N E  T EC HN OLOG Y  
I N T E R N A T I O N A L  TRADE FAIR 

H A MB U R G  
SEP. 2 9  -  OCT. 3,  1 9 9 8

Ten derde, op zuiver technisch gebied 
wordt verdere daling van bedrijfskos
ten geëist, die samengaan met kosten 
voor verbeterde veiligheid en meer 
aanpassing aan de milieu-eisen.

Samenvattend kan toch worden ge
zegd dat de leveranciers van scheeps
apparatuur de uitdagingen van de we
reldmarkt met succes tegemoet 
treden. De toeleveranciers blijken klaar 
te zijn om deze uitdaging op te pak
ken en zij zien zichzelf als wegberei
ders voor technische vooruitgang en 
kosteneffectiviteit in de scheepsbouw,

Voor meer informatie:
Gerard Vis, Bergen.
Tel: 072.5895509, fax: 072.5894185.

Adverteren in Schip & Werf de Zee?

Bel voor meer informatie over adverteren 
en/of het reserveren van advertentieruimte:

Buro Jet b.v.. telefoon 070 - 399 00 OO
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Oe "Area", een eerstelijns oliebestrijdings- en hydrografisch opnemingsvaartuig van 

Rijkswaterstaat is een aanwinst voor Directie Noordzee. De diesel-elektrische 

voortstuwings- en dwarsschroefsystemen van dit geavanceerde vaartuig zijn ontworpen, 

geproduceerd en turn-key geleverd door Bakker Sliedrecht.

BAKKER SLIEDRECHT 
FELICITEERT 

DIRECTIE NOORDZEE 
"ARCA"

Door Bakker werd een diesel-elektrisch concept ontwikkeld met een redundante energie

opwekking en voortstuwing van resp. 2 x 1180 kVA + 2 x 955 kVA generatoren en 

2 x 1230 kW voortstuwings e-motoren en een dwarsschroef van 600 kW.

De klant-specifiek gebouwde Bakker frequentie regelaars zorgen samen met een uniek 

shipmanagement systeem voor de optimalisering van bediening, inzetbaarheid, 

brandstofverbruik en dieselbelasting. De installatie is turn-key, inclusief schakelborden, 

lessenaars en bekabeling, uitgevoerd. Wij wensen Directie Noordzee veel succes met hun 

nieuwe aanwinst, een aanwinst waar óók het milieu wel bij vaart.

VCA”

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. Bakker Repair B.V.
Tel./Fax (0184) 41 66 00/41 01 44 Tel./Fax (0184) 41 05 55/41 18 53
Postbus 25 3360 AA Sliedrecht Postbus 212 3360 AE Sliedrecht
Engineering, Aandrijvingen, Automatisering, Revisie, Reparatie, Wikkelen
Installatie en Service Balanceren, Uitlijnen en Diagnoses



H A V E N S d o o r  G . G .  H o o i m e i j e r

Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam:
Doelstelling - oplossingsrichtingen -  aanpak -  procedure -  organisatie

Mevrouw drs. C .C . Hooimeijer is opdrachtleider communicatie PMR

De mainport Rotterdam is een belangrijke peiler van de Nederlandse economie en fungeert als 'gateway to 
Europe'. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam streeft er naar deze unieke positie te behouden en ver
der uit te bouwen.

Maar dat niet alleen, PMR streeft ook 
op andere gebieden naar een sprong 
voorwaarts. Als ideaalbeeld staat een 
mainport Rotterdam voor ogen die niet 
alleen de grootste, maar ook de 
schoonste en best ingerichte ter wereld 
is. Een knooppunt van haven- en indus
trieterreinen, gericht op zorgvuldig om
gaan met het milieu en op een harmo
nie tussen werken, wonen en recreëren.

Aanleiding voor het Project Mainport
ontwikkeling Rotterdam is een drei
gend ruimtetekort voor haven- en in
dustriële activiteiten in het Rotterdams 
havengebied. Het kabinet wil dit ruim
tetekort oplossen en meteen de moge
lijkheden benutten die dat biedt om de 
kwaliteit van de leefomgeving in Rijn
mond te verbeteren,. Om te onderzoe
ken wat de beste manier is om dat doel 
te bereiken, is het Project Mainportont
wikkeling Rotterdam (PMR) opgericht. 
PMR is een initiatief van de ministers 
van Verkeer en Waterstaat, Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Mi
lieubeheer, Economische Zaken, en 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Daarnaast participeren het Ministerie 
van Financiën, Gemeente Rotterdam, 
Stadsregio Rotterdam en Provincie 
Zuid-Holland in het project.

Doelstelling: kwaliteitsimpuls voor eco
nomie en leefomgeving

Dubbele doelstelling
Het kabinet wil met het Project Main
portontwikkeling Rotterdam tot een 
besluit komen overeen integraal pakket 
van maatregelen dat:

* de positie van de mainport Rotter
dam versterkt door het ruimtetekort 
voor haven- en industriële activitei
ten, dat in het Rotterdamse havenge

bied is gesignaleerd, in Rijnmond 
en/of in Zuidwest-Nederland op te 
lossen;

* de kwaliteit van de leefomgeving in 
Rijnmond verbetert door de moge
lijkheden te benutten die het oplos
sen van het ruimtetekort biedt.

Oplossingsrichtingen: optimaliseren, 
uitwijken of uitbreiden
Voor het versterken van de positie van 
de mainport Rotterdam onderzoekt 
PMR de volgende oplossingsrichtingen:

* beter benutten van de bestaande ha
ven- en industrieterreinen in het Rot
terdamse havengebied;

* benutten van de bestaande en voor
ziene haven- en industrieterreinen in 
Zuidwest-Nederland (Vlissingen, Ter- 
neuzen en Moerdijk);

* landaanwinning voor een nieuw ha
ven- en industriegebied in de vorm 
van uitbreiding van de Maasvlakte.

Om de kwaliteit van de leefomgeving 
in Rijnmond te verbeteren zullen de 
mogelijkheden worden benut die deze 
oplossingsrichtingen bieden voor het:

* bevorderen van de ruimtelijke kwali
teit en verminderen van de druk op 
het milieu;

* versterken van bestaande natuur
waarden;

* ontwikkelen van nieuwe natuur en 
bieden van meer ruimte voor recre
atie.

Publiek Private Samenwerking
Het Kabinet streeft ernaar om de plan
vorming en uiteindelijke realisatie van 
oplossingen voor het ruimtetekort op 
basis van constructies van publiek-pri- 
vate samenwerking (PPS) vorm te ge
ven. Gebleken is dat private partijen be

trokken willen worden bij de planvor
ming van de PKB+/MER‘). Op dit mo
ment wordt onderzocht of en op welke 
manier private partijen betrokken kun
nen worden bij de planvormende acti
viteiten. Om de kansen van publiek-pri- 
vate samenwerking te benutten, is 
private inbreng in de procesarchitec
tuur nodig. Het kabinet zal hierover dan 
te zijner tijd een besluit moeten nemen.

Planning en wettelijke inspraak
Tijdens de PKB-f/MER-procedure zijn, 
naast de bovengenoemde mogelijkhe
den voor overleg en participatie, ver
schillende wettelijk voorgeschreven 
momenten voor inspraak en beroep. 
Hieronder zijn deze momenten in de 
indicatieve projectplanning aangege
ven.

13 mei 1998 
13 mei- 
17 juni 1998 
medio 1998 
medio 1999

medio 1999 
najaar 1999

voorjaar 2000

begin 2001 

tot eind 2001

startnotitie PKB+/MER.

inspraak 
richtlijnen MER 
PKB+ deel 1 
(ontwerp regerings
besluit en MER) 
inspraak
PKB+ deel 2 gereed 
(resultaten van 
inspraak en advies) 
PKB+ deel 3 gereed 
(kabinetsstandpunt en 
nota van toelichting) 
PKB+ deel 4 afgerond 
(regeringsbeslissing) 
beroepsprocedures

‘)PKB = Planologische Kern Beslissing 
MER = Milieu Effect Rapportage
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H A V E N S d o o r  E l l e n  N a a y k e n s

Platform Modal Shift:
Praktische problemen vragen om praktische oplossingen

Mevrouw Ellen Naaykens is werkzaam bij het Projectbureau Platform Modal Split

Onder de enthousiaste leiding van de heer R.P.A. Hoorweg (voorheen directeur ECT) is in 1996 het Platform 
Modal Split opgericht, met als doel een modal shift te realiseren (van wegvervoer naar andere transportmo
daliteiten; red.) door het uitvoeren van praktische projecten.

Deze projecten zijn gericht op marktbe
werking en drempelverlaging enerzijds 
en verbetering van de kwaliteit van het 
intermodale product anderzijds. Om 
een aantal van deze projecten op korte 
termijn te kunnen uitvoeren is besloten 
om de projectactiviteiten integraal on
der te brengen in het bestaande Pro
jectbureau van de Stichting RIL (Rotter
dam Interne Logistiek; red.).
Momenteel worden er vijf prioritaire 
projecten uitgevoerd, die zeer nauw 
aansluiten bij de praktijk van alledag: 
Ontwikkeling shuttlenetwerk, Transpa
rante tariefstructuren, Intermodal Ex
plorer, Target force modal shift en Ver
sterking positie inland terminals. Voor 
deze projecten is een gedetailleerd plan 
van aanpak opgesteld waarvan u on
derstaand een korte beschrijving aan
treft.

Ontwikkeling shuttlenetwerk
Voormalig verlader de heer A.D. Brink 
van KPMC leidt het project Ontwikke
ling Shuttle Netwerk', waarmee PMS 
onder andere beoogt de huidige railca- 
paciteit slimmer te benutten door ver
beteringen aan de organisatorische 
kant. Veel kan worden gewonnen door 
een verbeterde afstemming tussen de 
marktpartijen die gezamenlijk de ver
voersketen vormen. Dit soort verbete
ringen in communicatie en onderlinge 
afstemming zullen ook de container- 
binnenvaart goed doen, hoewel daar 
de capaciteit natuurlijk niet de bottle
neck is zoals bij het spoor wel het geval 
is. De opties voor een verbeterde af
stemming zijn ondermeer gericht op 
een betere aansluiting van shuttledien- 
sten, het gezamenlijk aanbieden van 
shuttlediensten via co-sharing en de 
haalbaarheid van nieuwe concepten 
zoals de Barge Expres en de grijze vloot.

Target force modal shift
Duitsland is een belangrijk herkomst- 
en bestemmingsgebied voor containers 
die via de Rotterdamse mainport wor

den vervoerd. Bovendien geldt voor in
termodaal transport hoe groter de af
stand hoe beter de kansen aangezien 
de handlingkosten dan minder zwaar 
doortellen. Hiermee zijn Duitse verla
ders een interessante doelgroep om te 
bezien in hoeverre een moda! shift tot 
de mogelijkheden behoort. Daarom 
zullen in dit project intermodale scans 
worden uitgevoerd bij Duitse verladers 
die (zo blijkt ook uit de voorfase van het 
onderzoek) erg geïnteresseerd zijn om 
kennis te nemen van de Nederlandse 
ontwikkelingen op gebied van intermo
daal vervoer. Voor veel verladers en hun 
'Hausspediteuren' is de modal shift ze
ker niet vanzelfsprekend. Het oude, ver
trouwde wegvervoer zit stevig in het 
zadel. Toch begint ook het intermodale 
denken terrein te winnen in Duitsland. 
En dat geldt zeker ook voor de shortsea 
en ferry operators, die onderwerp zijn 
van een ander deel van dit project en 
een onmisbare sector bij de benadering 
van de Duitse markt. De projectgroep 
wordt voorgezeten door de heer L.A.M. 
Mulders van ECT Duisburg.

Transparante tariefstructuren
In een vrije markt met talrijke strijdige 
commerciële belangen lijkt doorzichtig
heid van de gehanteerde tarieven een 
utopie. Dit project is dan ook niet be
doeld om de tarieven openbaar te ma
ken maar om de markt een spiegel voor 
te houden en te wijzen op de manier 
waarop sommige tarieven zijn opge
bouwd. Misverstanden daarover blok
keren vaak de ontwikkeling van inter
modaal vervoer. Met dit project wordt 
daarom beoogd om de opbouw van de 
tarieven voor overslag in de Rotterdam
se haven helder in kaart te brengen 
voor zowel het spoor, het wegvervoer 
als de binnenvaart. Naast de tariefop- 
bouw wordt gekeken naar de relatie 
tussen kosten en tarieven, de invloed 
van Conferences, Carrier Haulage vs. 
Merchant Haulage en naar instrumen
ten die kunnen leiden tot gedragsver

andering en hiermee resulteren in een 
verlaging van de tarieven ten gunste 
van het spoor en de binnenvaart. Hier
voor kan bijvoorbeeld worden gedacht 
naar prijsdifferentiatie op basis van dal
en piekuren en een efficiëntere overslag 
door containerstromen te bundelen. 
Een soortgelijke analyse zal worden uit
gevoerd voor de tarieven van het ach- 
terlandtransport voor de verschillende 
modaliteiten. De uitkomst van de ana
lyse naar tariefopbouw dient als input 
voor een brede discussie. Voorzitter van 
de projectgroep is de heer Prof. Drs.
H.W.H. Welters, directeur SVZ.

Intermodal Explorer
De waarde van informatie hangt nauw 
samen met 'de juiste tijd en de juiste 
plaats' wanneer en waar die informatie 
verkrijgbaar is. Het hoofddoel van het 
project ïntermodal Explorer' is dan ook 
de bundeling van informatie, om die 
op het juiste moment beschikbaar te 
stellen voor de markt. De Intermodal 
Explorer geeft, via internet, inzicht in al
le transportmogelijkheden voor een op
gegeven route. Betrouwbare, up-to-da- 
te informatie aangeleverd door 
vervoerders, wordt centraal in gestan
daardiseerde vorm aangeboden, door 
een neutrale organisatie, zodat de ver
schillende (modaliteits-)alternatieven 
vergelijkbaar zijn. Het project 'Intermo
dal Explorer’ staat onder leiding van de 
heer A. Edelman, voorheen manager 
'supply chain’ bij Unilever voedingsmid
delen. Nog deze zomer zal de demo
versie van de 'IE' operationeel zijn, met 
een Gouden Gids-functie en een ad
viesfunctie. De bedoeling is om op ter
mijn koppelingen met bestaande plan- 
nings- en transactiesystemen te 
realiseren zodat ook deze functies in het 
systeem worden opgenomen.

Versterken positie inland terminals
Aanvankelijk was het vijfde project de 
centrale planning van het voor- en na
transport. Gaandeweg bleek het rende-
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ment dat met centrale planning be
haald kon worden, te beperkt om hier 
de volle aandacht aan te besteden. 
Daarom is de focus van het project ver
breed naar het versterken van de positie 
van de inland terminals. Deze verster
king moet tot stand komen door be

nutting van synergie-voordelen tussen 
de terminals. Bijvoorbeeld door het her- 
positioneren van lege containers. Daar
naast moet een uniforme werkwijze en 
benadering van de markt resulteren in 
een drempelverlaging voor potentiële 
klanten. Op termijn kan bovendien de

basis worden gelegd voor een eenvor
mige structuur voor het gebruik van in- 
formatie-technologie. Het project 
wordt voorgezeten door manager de 
heer |. de Vries van jonker Veendam.

H A V E N S d o o r  W i m  v a n  H  o r  s s e n

Prof. Wormmeester:
Verladers willen nu zelf kiezen
19de eeuwse oplossing voor 21 ste eeuws 
probleem

Naar verwachting zal het goederentransport door ons land de komende 
decennia verdrievoudigen. Dat schept een enorm probleem, vooral bij 
het vervoer over de weg. Komt de oplossing van dit probleem van nieuwe 
vormen van transport? Prof. Gerrit Wormmeester, hoogleraar groot
schalige transportsystemen aan de Technische Universiteit Delft, komt 
inet een beproefde 19de eeuwse oplossing: de trein. Het achterlandver- 
voer is de science-fiction voorbij.

Om het probleem helder te krijgen, 
vindt prof. Wormmeester het absoluut 
noodzakelijk om onderscheid te maken 
tussen bulk en non-bulk. "Er worden gi
gantische hoeveelheden tonnen bulk 
vervoerd in systemen die in het verle
den zijn ontwikkeld en die gesetteld 
zijn", zegt hij. Een voorbeeld daarvan is 
het vervoer van ijzererts in duwbakken 
van Rotterdam naar het Ruhrgebied. 
"De zorgen gaan echter over de non- 
bulk, want die gaat voor het grootste 
gedeelte over de weg."
Die non-bulk is niet alleen maritieme la
ding. "Er gaat veel meer dan alleen zee
gaande lading door Nederland", zegt 
Wormmeester. "Nederland genereert 
ook zelf goederen die tot ladingstro- 
men naar andere Europese landen lei
den. Dat vervoer is niet los te zien van 
onze economie."

Verladers kiezen
Als voorbeeld noemt prof. Wormmees
ter de food- en agrisector, waarvoor hij 
een stuurgroep voorzit van een project 
met de naam EFFORRT, dat staat voor 
European Food Flower Overland Road 
Rail Transportation. Die sector, een van 
de belangrijkste van de Nederlandse 
economie, is met een jaarlijkse grens
overschrijdende waarde van 100 mil
jard gulden sterk afhankelijk van trans
port. Momenteel worden bijna alle 
voedsel en bloemen over de weg naar

de andere Europese landen vervoerd. 
"Het wegvervoer is echt een probleem 
aan het worden", zegt Wormmeester. 
"De weerstand tegen steeds meer 
vrachtauto's groeit. Er worden in de 
verschillende West-Europese landen 
steeds meer beperkingen aan het 
vrachtverkeer opgelegd. De stuurgroep 
wil daarom een alternatief voor de weg 
en kiest daarvoor in de eerste plaats het 
spoor."
Volgens Wormmeester is het opmerke
lijke dat in die stuurgroep de verladers 
zitten, dus de producenten en de han
del. "Het gaat zowel om grote proble
men als om grote bedragen. Er moet 
gekozen worden en dat willen de verla
ders zelf doen. Ze willen die keuze niet 
overlaten aan de vervoerders." In de 
persoon van de verlader is de Neder
landse economie nu rechtstreeks bij het 
probleem betrokken.
Wormmeester denkt, dat er door de 
bemoeienis van de verladers eerder op
lossingen voor de vervoersproblemen 
zullen komen. "Ik verwacht dat ze za
ken initiëren en ook voor de lading zor
gen. Zij kunnen politieke druk uitoefe
nen en via hun buitenlandse relaties 
ook lobbyen bij buitenlandse regerin
gen."

Spoor als alternatief
"In de hele wereld is op het ogenblik 
het spoor hèt alternatief voor de weg”,

Fig. I . Prof. Wormmeester: In  de hele wereld is 

op het ogenblik het spoor hèt oltematiel voor 

de weg." (Foto: Ingrid van Beek)

zegt prof. Wormmeester. "Met een 
tweede alternatief zoals wij die hebben 
in de vorm van de binnenvaart, zit je 
helemaal goed. De binnenvaart -  die 
overigens zeer succesvol is in containers 
-  en ook de kustvaart komen echter 
minder in aanmerking voor bijvoor
beeld de sierteelt waar levertijden van 
een halve of één dag gebruikelijk zijn." 
In tegenstelling tot de binnenvaart en 
de kustvaart loop je volgens Worm
meester bij het spoor echter tegen een 
groot probleem op: de organisatie. De 
verschillende spoorwegmaatschappijen 
werken nog niet goed samen. Ook 
wordt de capaciteit slecht benut. Op 
het terrein van de infrastructuur zal de 
Betuweroute een enorme verbetering 
betekenen. "Ook voor de Nederlandse 
exporteurs", benadrukt prof. Worm
meester, die vindt dat die nieuwe lijn 
teveel wordt gezien als louter een door- 
voerlijn voor Rotterdam. "De Neder
landse expediteurs kunnen hun goede
ren in Valburg op de trein zetten."
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In lagen en geautomatiseerd
Hoewel prof. Wormmeester in de toe
komst geen totaal nieuwe vervoerswij
zen verwacht, ziet hij wel veel verande
ringen op het gebied van het 
ruimtegebruik en van de automatise
ring van de vervoersprocessen.
"Wij zijn er in Nederland aan toe om 
onder de grond te gaan", zegt hij. "De 
eerste stappen worden er nu al voor ge
zet." Hij laat het model zien van onder
grondse buis waarin een automatisch 
wagentje een container kan voortbe
wegen, de 'Delft tunnel mover', die bij 
zijn faculteit is ontworpen. Zo'n buis zal 
volgens de plannen tussen de bloe
menveiling in Aalsmeer en Schiphol 
worden aangelegd. "We moeten in la
gen gaan werken", zegt hij, "Bijvoor
beeld autowegen boven elkaar aanleg
gen, maar vooral ook knooppunten, 
zoals terminals." Die knooppunten 
moeten volgens hem veel aandacht 
krijgen, want "de kwaliteit van de

knooppunten is uiteindelijk bepalend 
voor de kwaliteit van de netwerken." 
Het wegtransport kan volgens Worm
meester verregaand worden geauto
matiseerd. Hij noemt als voorbeeld de 
proef die in juni is gedaan met een 
'trein' vrachtauto's op basis van het 
multi trailersysteem dat ECT al jaren op 
zijn terminal toepast. Daarbij trekt één 
bemand voertuig een reeks onbeman
de voort. Door een speciale koppeling 
die door de TU Delft is ontworpen, kan 
dat nu ook bij hoge snelheid en later 
zelfs geheel onbemand.
Maar volgens Wormmeester kan ook 
het intern transport op de terminals 
veel verder worden geautomatiseerd. 
De ideeën daarvoor worden ontwikkeld 
in het kader van het FAMAS-project 
(waarover een apart artikel elders in dit 
nummer), waarin alle vernieuwingen 
die op terminalgebied spelen, zijn geïn
tegreerd. De kennis in Nederland op dit 
gebied is volgens Wormmeester uniek:

"Er is een gigantische markt voor nieu
we terminalconcepten, waaronder ze
ker ook voor inlandterminals. Wij in Ne
derland hebben de ervaringen om die 
op wereldschaal te leveren."

Bestaande zaken
"Alles is overigens gebaseerd op zaken 
die in de afgelopen tientallen jaren zijn 
ontstaan, maar nu enorm worden uit
gebreid", zegt prof. Wormmeester en 
hij geeft daarbij de eerste plaats aan de 
container -  een trailer zonder wielen -  
die de standaardisatie heeft mogelijk 
gemaakt. Zelfs een ondergrondse buis 
waardoor wagens met containers rij
den, is volgens hem geen wezenlijk 
nieuwe vervoerswijze.
Met de scheppingen van de laatste de
cennia en die grote uitvinding van de 
19de eeuw, het spoor, moet de aan
zwellende goederenstroom in de 21ste 
eeuw kunnen worden verwerkt.

d o o r  W  i  m v a n  H  o r  s s e n

MTC Valburg knoopt verschillende 
vervoerswijzen aan elkaar
Naast de 'natte' mainport Rotterdam, zal Nederland binnen enkele jaren ook beschikken over een 'droge' 
mainport: het Multimodaal Transport Centrum Valburg (MTC) Valburg, even ten noorden van Nijmegen gele
gen, wordt een knooppunt van binnenvaart-, spoor- en wegvervoer. Wanneer omstreeks 2005 de eerste goe
derentreinen over de Betuweroute rijden, moet het in bedrijf zijn.

H A V E N S

Twee functies
In de regio Amhem-Nijmegen komen 
drie snelwegen (de A12, de A15 en de

A73), de Waal en de Rijn, en de toe
komstige Betuweroute en Hogesnel
heidslijn samen. Daarom is Valburg zo'n

geschikte plaats voor de uitwisseling 
van gecontaineriseerde lading tussen 
het weg-, water en spoor.

Het Multimodaal 
Transport Cen
trum (MTC) Val
burg is een geza
menlijk project van 
het Ministerie van 
Verkeer en Waters
taat, de provincie 
Gelderland en het 
Knooppunt Am
hem-Nijmegen 
(KAN), waarin 25 
gemeenten uit de 
regio samenwer
ken.

Het MTC krijgt 
twee functies. De 
eerste is die van 
een tweedelijns 
knooppunt tussen 
de zeehaven van 
Rotterdam, de 
luchthaven Schip-

Fig. 1. In het Rail Service Center worden de containers tussen grofmazig spoor- en fijnmazig wegennet overgeslagen, (illustratie: MTC/Vatburg) hol en het achter-
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Fig.2. De haventerminal zorgt voor de koppeling tussen een grofmazig binnenvoortnet en een fijnmazig wegennet, (illustratie: MTC/Valburg)

land. De tweede functie is die van een 
onafhankelijk verkeersknooppunt tus
sen de Europese markten. Het gaat 
daarbij om containers met continentale 
lading, die niet over zee worden ver
voerd.
Het MTC Valburg krijgt een omvang 
van 400 ha en zal beschikken over een 
directe verbinding met de Waal, de Be
tuweroute en de snelweg Al 5. De on
derdelen van het MTC worden inge
richt voor een efficiënte uitwisseling van 
containers tussen weg, water en spoor. 
Daardoor kan gebruik worden gemaakt 
van de sterke punten van de verschil
lende modaliteiten.
Het MTC zal gaan bestaan uit een Rail 
Service Center, een Spoorweg Knoop
punt, een Binnenvaart Service Center, 
een Container UitwisselPunt voor de 
binnenvaart en een bedrijventerrein.

Spoor en binnenvaart
In het Rail Service Center (RSC) worden 
de containers overgeslagen tussen het 
grofmazige spoornet en het fijnmazige 
wegennet, en omgekeerd. Het is de 
koppeling van nationaal en internatio
naal vervoer per spoor aan regionaal en 
lokaal vervoer per vrachtwagen. Op het 
Spoorweg Knooppunt worden de con
tainers van de ene goederentrein op de 
andere overgeladen. Door die uitwisse
ling tussen trein en truck, en tussen trei
nen onderling kan de vervoerscapaci
teit efficiënter worden benut. De 
realisering van het RSC hangt nauw sa
men met de aanleg van de Betuwerou
te.

MTC-Valburg krijgt volgens de project
leiding de eerste Europese binnenha
ven die het gehele jaar bereikbaar is 
voor kustvaarders. De huidige contai
nerhaven aan de overkant van de Waal, 
Container Terminal Nijmegen, zal wor
den verplaatst naar het MTC en daar 
een onderdeel gaan vormen van het to
taalconcept. Het Binnenvaart Service 
Center gaat zorgen voor een koppeling 
tussen een grofmazig binnenvaartnet 
en een fijnmazig wegennet. Het Con
tainer Uitwissel Punt voor de binnen
vaart regelt de overslag tussen de con
tainerschepen onderling. Door deze 
uitwisseling kan optimaal gebruik wor
den gemaakt van grootte en reikwijdte 
van de verschillende soorten binnen
vaartschepen en kustvaarders.

Informatie
Het bedrijventerrein krijgt een omvang 
van 300 hectare. Hier kunnen zich dis
tributiebedrijven en logistieke dienst
verleners vestigen. Daarbij wordt met 
name gedacht aan bedrijven die zor
gen voor de opslag, verpakking, assem
blage en kwaliteitscontrole van goede
ren die elders in het MTC-gebied 
worden overgeslagen.
Het transport van de containers tussen 
de verschillende centra moet gebeuren 
door onbemande voertuigen die over 
afzonderlijke wegen rijden. Daarbij 
denkt de leiding van het Valburg-pro- 
ject sterk aan het Combi Road Systeem 
(zie het artikel elders in dit nummer). 
Gehoopt wordt, dat voor dit systeem in 
Valburg een proefbaan van 3 of 4 km

kan worden aangelegd, die na de tests 
in gebruik kan blijven voor het interne 
transport.
Naast een knooppunt voor spoor-, 
weg- en binnenvaartvervoer, moet het 
MTC Valburg ook het knooppunt wor
den van de informatiestromen over dat 
vervoer: een telematica-terminal. Met 
behulp van een geïntegreerd data- 
communicatiesysteem moeten ver
voerders en verladers hier te weten kun
nen komen waar hun lading is, of die 
onderweg is, wordt overgeslagen, is 
opgeslagen of op het bedrijventerrein 
wordt bewerkt. Die informatie maakt 
'just in time' productie met geminimali
seerde voorraden mogelijk.

Het gehele project gaat zo'n 1,2 miljard 
gulden kosten. In 2010 moet het MTC 
Valburg volgens de planning volledig in 
bedrijf zijn. In 2000 zal worden begon
nen met de aanleg van de binnenha
ven en een deel van het bedrijventer
rein. In 2004 zal, tegelijk met de 
Betuweroute het Rail Service Center en 
het andere deel van het bedrijventer
rein worden aangelegd.

SEPTEMBER 1998 SCHIP»WERFdeZEE 41



ostermann gebruikers 
doen nu zaken met...
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*  Osiermann know-how en documentatie vanaf 1946
*  Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen *  Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design *  Produktie uit een nieuwe 
uiterst moderne gieterij *  Gemotiveerd team ontwerpers 
en konsirukleurs *  Optimale prijs/kwaliteitverhouding

*  Uitgebreid Servicenet

AntwerpseMotorenwerke B.V./ Elzasweg I2 /B -20 30  Antwerpen 
Telefoon (00-32) 35 41 92 33 /Telefax (00-32) 35 41 02 12 

24 uur te bereiken via voice-mail 0032 (0) 3 541 92 33
Postbus« • 3350 AA Papendrecht • Holland • Tef+31 (78) 154 99B • Fax +31(078)410 859

Breko is een veelzijdig bedrijf dat gespe
cialiseerd is in het repareren en bouwen 
van schepen voor binnenvaart en kust
vaart. Gunstig gelegen aan de druk beva
ren Merwede tussen de wereldhaven 
Rotterdam en het achterland worden alle 

aktiviteiten gecoördineerd 
vanuit Papendrecht De 
aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen 
op het gebied van produk

tie, installatie en onderhoud, maar zeker 
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen 
en engineering 
een enorme hoe
veelheid ervaring 
in huis. Voor 
diverse opdracht
gevers werden er 
de afgelopen 
jaren uiteenlo
pende schepen 
gebouwd, waar
onder droge 
ladingschepen en geavanceerde chemicaliën- 
tankers. Breko streeft van ontwerp tot realisa

tie naar eersteklas kwaliteit 
tegen concurrerende prijzen. 
Dat het bij breko vooral draait 
om efficiensea zult u merken 
zodra u met Breko in zee gaat.

SHIPBUILDING 
AND REPAIRS

BREKO

De Isotta Fraschini Sulzer S20U motoren zijn

^^<ylta^^ato/uru SulZGT S 2 0 U

Neem voor meer inform atie  
kontakt op met 

P.J. Brand BV, 
telefoon: (078) 614 85 22.

P . J .  B R A N D  B V  4 3

POSTBUS 275 3300 AG DORDRECHT TELEFOON (078) 614 85 22 TELEFAX (078) 613 71 36

De Isotta Fraschini Salzer S20U is een moderne  

m achine die voldoet aan  de eisen van deze tijd. De 

ho o g w aard ig e  kw a li te i t  d r a a g t  zorg voor een lange  

levensduur en m a a k t  deze m o to r  to t  een goede  

investering. N aast a an d ri jv in g  is de isotta  

Fraschini Sulzer S20U ook geschikt om hij grotere  

schepen als g e n e ra to r  set te dienen. 

De m o to r  is nam eli jk  geschikt voor  

zw are  olie. Kortom de isotta  

Fraschini Sulzer S20U is een 

h o o gw aard ig  "Brand-' 'merk.
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Unieke training voor 
engineering medewer
kers bij IHC-GUSTO en 
IHC-HOLLAND in Kinder
dijk

Verzorgd door de Transfergroep 
Rotterdam & Omstreken

Gezien de orderportefeuille en de te 
verwachte verdere groei van zowel 
IHC Gusto Engineering b.v. als IHC 
HOLLAND is de vraag de laatste jaren 
naar scheepsbouwkundigen op 
MBO/HBO sterk toegenomen. Het is 
problematisch is om afgestudeerde 
scheepsbouwkundigen met een ni
veau MBO, HBO of Technische Uni- 
versiteit te werven. De aanbodkant 
van de arbeidsmarkt is er gewoon niet. 
Ook in de omliggende landen, zoals 
Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, 
etc. is het aanbod ook zeer gering. Op 
wervingsadvertenties komt dan ook 
nagenoeg geen reactie vanuit de ge
vraagde doelgroep scheepsbouwkun
dige.
Om toch de werkzaamheden uit te 
kunnen voeren zijn in de afgelopen ja
ren MTS'ers en HTS'ers met een niet 
scheepsbouwkundige achtergrond in 
dienst genomen voor verdere uitde- 
tailering van de ontwerpen. Ook al 
hebben deze medewerkers nu al de 
nodige ervaring opgedaan, er ont
breekt de theoretische 'basiskennis' 
om een scheepsbouwconstructie op 
te zetten en door te rekenen.
Een ander doel van deze training om 
ervaren engineering medewerkers van 
IHC Holland, die tot heden alleen het 
tekenwerk verzorgen, een gedeelte 
van het rekenwerk te laten uitvoeren, 
waardoor de engineering specialisten 
ontlast worden. Tevens wordt er meer 
inzicht in de scheepsbouwconstructies 
verkregen, zodat dit ook ten goede 
komt van de huidige werkzaamheden. 
De wens van de IHC medewerkers was 
al enige tijd om een scholing te volgen 
op scheepsbouwkundig gebied. 
Avondcursussen op dit gebied zijn er 
niet. De leiding van de scheepsbouw
kundige ontwerpafdeling van IHC Gu
sto Engineering, de heer Wim Janse, 
heeft toen de vraag voorgelegd aan 
de Transfergroep Rotterdam & Oms
treken. Dit is de commerciële afdeling 
van de Hogeschool Rotterdam & Om
streken. Samen met de opleiding 
scheepsbouwkunde van de Hoge
school Rotterdam & Omstreken is er 
een scholingsprogramma ontwikkeld 
voor het opzetten en doorrekenen van 
scheepsbouwconstructies. Deze cur
sus wordt verzorgd op HBO-niveau 
uitgaande van het kennisniveau 
MBO+. De cursus wordt in een redelijk 
hoog tempo gegeven, uitgaande van

een vooropleiding MTS werktuig
bouw met werkervaring in het vakge
bied,

De cursus bestaat uit de blokken met 
een omvang van ca. 35 dagdelen:

• Sterkteleer;
• Materialenkennis;
• Maritieme constructieleer.

De cursus is in-company gestart op 3 
februari 1998 op de bedrijfslocatie van 
IHC te Kinderdijk. De hele groep is 
enorm enthousiast. Ook de docenten 
vinden het een plezier om de training 
aan deze enthousiaste groep te verzor
gen, Volwassenonderwijs aan ervaren 
tekenaars in het vakgebied is een uit
daging voor de docenten.
Indien er voldoende belangstelling is 
zal deze cursus in oktober van start 
gaan voor het open aanbod.

Voor informatie:
Wim Burghout, TR&O in Rotterdam. 
Tel: 010.2414460.

First 'foreigner1 Member 
of LR Board

W. de Jong Managing Director, 
Marine Division of LR

Willem de jong has taken up the posi
tion of managing director, Marine Di
vision, Lloyd's Register (LR) following 
the retirement of Chris Wade. At the 
same time, he becomes a member of 
the LR Board.

Ir de long is now responsible for all 
LR's classification and ship-related bu
siness. He said today: "My first priority 
as managing director of LR's Marine 
Division will be to improve the person
al contacts between us and our custo
mers, both shipowners and shipbuil
ders, in order to strengthen the servi
ces we provide. We will be very much 
helped in this aim by a recent reorga

nisation of the structure of the society 
which brings services closer to the cus
tomer through LR regional and count
ry offices.
"We intend not only to maintain LR's 
strong position in the marine industry 
but also to make it grow. The empha
sis will be on maintaining and impro
ving services -  by developing healthy 
and productive relationships with our 
customers.”

Willem de Jong joined LR in 1963 as a 
surveyor in the Rotterdam office, be
coming senior surveyor in 1969. In 
1985, he was appointed country ma
nager for the Netherlands and, in 
1997, Group regional manager for Eu
rope. He is married with three grown
up children.

Radio medisch advies voor de 
scheepvaart beperkt

Scheveningen Radio beperkt diensten 
vooruitlopend op sluiting Schevenin
gen Radio/PCH is op 1 juli 1998 ge
stopt met het geven van Radio Me
disch Advies aan schepen in de Neder
landse binnenwateren met uitzonde
ring van het Ijsselmeer, Waddenzee en 
de Zeeuwse Wateren. Een en ander 
hangt samen met de sluiting van 
Scheveningen Radio op 1 januari 
1999. De sluiting wordt verklaard 
door de snel afnemende behoefte aan 
radiodiensten, De zeevaart, de bin
nenvaart en de pleziervaart gebruiken 
steeds meer de satelliet en de GSM-te- 
lefoon voor hun communicatie.

Sluiting marifoonkanalen
De sluiting van Scheveningen Radio

verloopt stapsgewijs. Op 1 juli 1998 
stopt Scheveningen Radio/PCH met 
het geven van Radio Medisch Advies 
aan binnenvaartschepen via de mari
foonkanalen Maastricht (25), Roer
mond (26), Arcen (28), Megen (7), 
Lopik (86), Markelo (23), Smilde (24), 
en Tjerkgaast (28).
Marifoon (VHF) gebruikers op de bin

nenwateren kunnen voor medische 
hulp contact leggen:

• via het marifoonblokkanaal, wan
neer men zich bevindt in een door 
een verkeerspost gecontroleerd 
gebied;

• Via een brug- of sluiskanaal;
• het marifoonkanaal 10;
• het algemeen telefonisch alarm

nummer 112 wanneer men be
schikt over een GSM telefoon.

De hulpverlening wordt door de Kust
wacht en het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Den Haag verzorgd.

IJsselmeer, Waddenzee en Zeeuwse Wa
teren
Het aanvragen van Radio Medisch Ad
vies blijft via marifoonkanaal 16 moge
lijk op het Ijsselmeer, Waddenzee en 
Zeeuwse Wateren (SAR gebied) en het 
Al zeegebied. In het A2 zeegebied ver
lopen de aanvragen via Kustwacht op 
2182 Khz. Schepen die zijn uitgerust 
met satelliet apparatuur kunnen advies 
aanvragen via two-digit code 32' 
hulp.

Op 1 januari jl. waren de diensten 
voor radiotelegrafie, radiotelefonie 
(midden-golf, korte golf), telex over 
radio, VHF en marifoondiensten al be
perkt.

L.UISTBR6CHEMA 3CH EVENING EN RADIO VAN A 7 1 JANUARI 1998 
Nederlandss tijd

openbaar verkeer Radio medisah 
advies

Radiotelefonie korte golf 08.00 - 16.00 geen
Radiotelefonie middengolf 07.00 - 16.00 24 uur per dag 

via 2182 kHz
Radiotelefonie VHF 
(Marifoon), alleen via 
Goes/23/25, Rotterdam 
24/28/87, Schevenln- 
gen/26/83, Haralem/23/25, 
Wieringermeer/27, Conti- 
netaal Plaform L-7/84, 
terschelling/78, Nei/23, 
Appingedam/27

07.00 * 16.00 24 uur per dag 
via kanaal 16

Telex over radio 24 uur per dag 
alleen ondersteuning 
van 08.00 - 16.00

geen

Radiotelegrafie middengolf 
en kortegolf

09.00 - 17.00 geen

Aanbieden berichten voor 
Scheveningen Radio via het 
Grondstation Burum

24 uur per dag geen

Radio Medische via Burum, 
satelliet code 32/tollfree

geen 24 uur per dag

H a e r i i n £ o r n a t U  an velligheidabsrichten 
verzorgd door de Kustwacht

Weerberichten kustwateren tijden: 08.05, 13.05 en 23.05 Nederland
se tijd
via kanaal: Ooes/23, Rotterdam/87, Sche- 
veningen/83, Haarlem/25, Lelystad/83, 
Wierlngermeer/27, Nes/23 en Appinge
dam/27

Weerberichten Noordzee tijden: 09.40 en 21.40 UTC 
via 1890 en 1713 Khz

Veiligheidsberichten tijden 03.33, 07.33, 11.33, 15.33, 19.33 
en 23.33 UTC
Prequentie middengolf: 3673 kHz 
Prequentie Marifoon: kanaal 73
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H A V E N S A l p h  o n s  v a n  L e e u w e n

Aanleg Betuweroute begint dit jaar
Alphons van Leeuwen is de journalist voor de Betuweroute en schrijft voor het ministerie van Verkeer h  Waterstaat (DCC).

De Betuweroute is de eerste Nederlandse spoorverbinding die exclusief bestemd is voor goederenvervoer. 
Goederentreinen ondervinden hier geen oponthoud van personentreinen en kunnen dus ongehinderd door
rijden naar de grens met Duitsland en verder. De capaciteit van een goederentrein kan veertig tot zestig maal 
groter zijn, dan die van een vrachtauto. De Betuweroute biedt zo een volwaardig alternatief, dat in prijs voor
al op de (middel)lange afstanden met andere vervoersvormen kan concurreren. Inmiddels is de besluitvor
ming afgerond, zijn de voorbereidingen in volle gang en wordt hier en daar al aan de bouw begonnen. In 
2005 moet het hete tracé gereed zijn.

Het project Betuweroute, de goederen
spoorlijn die Rotterdam met de Duitse 
grens en het Europese achterland ver
bindt, heeft een omvang die in Neder
land maar incidenteel voorkomt. Dat 
geldt niet alleen voor de voorbereiding 
van en besluitvorming over dit project, 
maar vooral voor de inmiddels aange
broken fase van de aanleg. Het neerleg
gen van 160 kilometer spoorrails in een 
dichtbebouwd en strak gereguleerd 
land als Nederland, brengt een reeks 
activiteiten met zich mee die om grote 
zorgvuldigheid en nauwkeurige plan
ning vragen. Om enkele indicaties te 
geven: voor de verwerving van 3300 
percelen, waarvan de bodem soms nog 
moet worden schoongemaakt, wordt 
met 1450 grondeigenaren onderhan
deld; mede voor de aanvraag van circa 
8000 vergunningen is bestuurlijk over
leg nodig met 28 gemeenten, 2 provin
cies en een handvol water- en recreatie
schappen; een groot aantal 
geavanceerde civiel- en spoortechni- 
sche werken moet worden aanbesteed 
terwijl de markt voortdurend nieuwe 
technische mogelijkheden en opties 
aanbiedt; en voordat de bouw kan be

ginnen moet op 15 locaties op tijd ar
cheologisch onderzoek worden afge
rond. Dat het hier in zijn totaliteit om 
een investering gaat die de negen mil
jard gulden nadert, zal geen verbazing 
wekken.
Voorgeschiedenis
Een eeuw nadat Nederland de beschik
king kreeg over een nationaal spoor
wegnet, ligt die infrastructuur er in gro
te lijnen nog net zo bij. De spoorwegen 
konden de massale groei van het auto
verkeer vanaf de jaren zestig niet bijbe
nen. Niet alleen in het personenver
voer, maar ook in het goederenvervoer 
loopt het marktaandeel drastisch terug. 
Een geheel nieuwe spoorlijn, exclusief 
voor goederenvervoer, is voor menig
een rond 1990 dan ook als een verras
sing gekomen. Toch vond er eind jaren 
tachtig op nationaal beleidsniveau een 
omslag plaats in het denken over de 
positie van het goederenvervoer per 
spoor. Door de toenemende behoefte 
aan goederentransport dreigen de 
maatschappelijke kosten van het weg
vervoer door congestie en uitstoot on
aanvaardbaar hoog te worden. Een ver
schuiving naar andere, meer

milieuvriendelijke transportwijzen is 
noodzakelijk. Bovendien is de transport
sector, met name de Rotterdamse ha
ven, economisch gebaat bij een achter
landverbinding die gebieden kan 
ontsluiten -bijvoorbeeld de nieuwe 
Oost-Europese markten- die niet met 
een binnenvaartschip bereikbaar zijn. 
Het zijn enkele lokale overheden die in 
1989 de zaak in beweging zetten met 
het voorstel de bestaande, enkelsporige 
reizigerslijn door de Betuwe om te bou
wen. Ook de NS is overtuigd geraakt 
van de noodzaak van een nieuwe ver
binding als voorwaarde voor een ren
dabele bedrijfsvoering van NS Goede
ren. De realisering van de Betuweroute 
krijgt ineens bijzondere urgentie en 
wordt volgens bijzonder strakke tijd
schema's voorbereid. De gemeenten 
en belanghebbenden langs het tracé 
worden overvallen door de voortva
rendheid waarmee de planvorming ter 
hand wordt genomen. Lokale actie
groepen schieten als paddestoelen uit 
de grond.
Na een snel opeenvolgende reeks van 
studies, onderzoeken, nota's en her
overwegingen gaat de Tweede kamer
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in juni 1995 accoord met het Kabinets
voorstel, waarin een aantal extra tun
nels en andere compenserende maatre
gelen zijn opgenomen, zoals extra 
faunapassages, geluidsschermen en 
ontsluitingswegen. Medio 1998 is het 
politieke besluit over de grote lijnen van 
het tracé inmiddels de beroepsproce
dure bij de Raad van State gepasseerd. 
Tegen de exacte ligging en specifieke 
inpassing van het tracé, vastgelegd in 
het Tracébesluit, lopen nog enkele pro
cedures. Omdat deze slechts wijzigin
gen op onderdelen tot gevolg kunnen 
hebben, kan de Betuweroute dus de
finitief gerealiseerd worden. Op enkele 
plaatsen zijn de bouwwerkzaamheden, 
of de voorbereiding daarvan, inmiddels 
van start gegaan.

Projectorga n isatie
Het laatst gerealiseerde stuk infrastruc
tuur dat de vergelijking met de Betuwe
route kan doorstaan is waarschijnlijk het 
Zeeuwse Deltaplan, met de aanleg van 
de stormvloedkering in de Oosterschel- 
de als hoogtepunt. Wie zich de finan
ciële en planmatige gang van zaken 
van toen nog kan herinneren, en de bo
vengenoemde cijfers over de Betuwe
route op zich in laat werken, houdt zijn 
hart vast voor de beheersing van dit 
project. De projectorganisatie realiseert 
zich dit, en richt zich voortdurend op 
het opsporen van risico's en het nemen 
van corrigerende maatregelen in een 
vroegtijdig stadium. Alleen door een 
zeer strakke regie en continue kwali
teitsbewaking kan de spoorlijn er in 
2005 voor het politiek geaccordeerde 
bedrag liggen.
Een ander organisatorisch punt is de 
veranderende rol van het ministerie van 
Verkeer & Waterstaat als gevolg van de 
geprivatiseerde NS. Het ministerie is 
niet langer de subsidieverstrekkende 
partij, maar treedt op als 'bouwheer', 
als 'principaal', kortom, als opdrachtge

ver. Daarvoor is een aparte Projectdirec- 
tie opgericht die het gehele project uit
besteedt aan de Managementgroep 
Betuweroute van NS Railinfrabeheer die 
de operationele beheersing van het 
project voor haar rekening neemt.

Een bestaand en een nieuw tracé
Het tracé van de Betuweroute bestaat 
uit twee delen. Het eerste deel is de Ha
venspoorlijn. Dit is een tracé met een 
lengte van 48 kilometer, tussen de Rot
terdamse Maasvlakte en het rangeerter
rein Kijfhoek. Het tweede deel is een 
112 kilometer lang nieuw spoor vanaf 
Kijfhoek tot aan de Duitse grens bij Ze- 
venaar. Dit tracé loopt voor het groot
ste deel langs de rijksweg Al 5.

De Havenspoorlijn is de spooraansluk 
ting van de Rotterdamse haven op de 
rest van het Betuweroute-tracé langs de 
A15. In dit relatief korte tracé moet wel 
veel gebeuren. Belangrijke onderdelen 
zijn de bestaande Havenspoorlijn, de 
Verlegde Havenspoorlijn, de Kortsluit- 
route, de passage bij Barendrecht en 
rangeerterrein Kijfhoek. Verder vallen 
kunstwerken als de Dintelhavenbrug en 
de Botlektunnel op. Grote delen van de 
Havenspoorlijn worden verdubbeld en 
geëlektrificeerd. In een aantal gevallen 
wordt de spoorlijn verlegd naar een 
plek die minder geluidsoverlast geeft. 
Met de aanpassingen en bouw van de 
Havenspoorlijn is in 1997 gestart.
Het tweede deel van de Betuweroute 
heeft een lengte van 112 kilometer en 
loopt vanaf Kijfhoek tot aan de Duitse 
grens. Tot Zevenaar-Oost wordt een 
nieuw spoor aangelegd dat voor 80 
procent strak gebundeld met de A15 
ligt. Dit tracédeel bevat vijf grote kunst
werken: een tunnel onder de rivier De 
Noord, een tunnel onder het riviertje 
De Giessen, een brug over het Amster- 
dam-Rijnkanaal, een tunnel onder het 
Pannerdensch Kanaal en tenslotte een

tunnel in Zevenaar.
Een belangrijk element voor die nieuwe 
spoorlijn is het toekomstige Container 
Uitwissel Punt (CUP) bij Valburg en Eist. 
Hier worden goederentreinen gesplitst 
en opnieuw samengesteld voor hun 
verdere reis naar bestemmingen in heel 
Europa. Vanaf Zevenaar-Oost sluit de 
Betuweroute aan op de bestaande in
ternationale spoorlijn Amhem-Emme- 
rich/ Oberhausen. Op dit traject zullen 
meer treinen dan voorheen gaan rij
den.

Internationale aansluiting
Naarmate de Europese grenzen verder 
vervagen, wordt het belang van een 
geïntegreerd Europees vervoersnetwerk 
duidelijker. Veel Europese landen zijn 
druk bezig hun spoorwegnet te verbe
teren en uit te breiden. Trans Europese 
Netwerken (TEN's) zorgen voor tracés 
die door heel Europa technisch goed 
op elkaar aansluiten. Via TERFF's (Trans 
European Rail Freight Freeways) zorgen 
de betrokken landen er ook voor dat de 
organisatorische vertragingen aan de 
grenzen worden voorkomen. De Betu
weroute geeft Nederland een goede 
aansluiting op deze ontwikkelingen en 
brengt internationale bestemmingen 
binnen handbereik.
Een spoorlijn is immers geen consu
mentenartikel, en het is ook niet moge
lijk om straks via de Postbank een pak
ketje aandelen Betuweroute te 
bestellen. Dat laatste moet echter indi
rect wel gebeuren door een private par
tij, die in ruil voor een bijdrage in de 
aanlegkosten het recht verwerft op de 
exploitatie van de nieuwe spoorlijn. Het 
is namelijk niet zo dat, zoals nog vaak 
wordt gedacht, de Betuweroute wordt 
aangelegd om er de goederenpoot van 
NS exclusief overheen te laten rijden. 
Dit is inmiddels een verzelfstandigde 
NS-organisatie die, net als in het reizi- 
gersvervoer, moet concurreren met an-

Feiten en cijfers

le n g te  spoorlijn 160 km

Ligg in g  naast de sneiw eg A 1 5 95 km

Aantal tu n n e ls  5

Totale lengte tunnels en overkapping 20 km

A antal bove nle iding portalen 2.400

Lengte geluidscherm en 160 km

Aantal v iadu cten  en b ru ggen 130

Ontw erpsnelheid  < 1 2 0  km /uur

Aslast <  22 ,5  to n

Capaciteit >  10 treinen/uur/richting

B ovenle idingspanning 25 KV

Amerongn*

Vwiendaal
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dere toetreders op deze nieuwe markt. 
Voor het gebruik van het spoor betalen 
zij in de toekomst een vergoeding aan 
degene die het spoor aanlegt en onder
houdt: de overheid en in het geval van 
de Betuweroute de private exploitant. 
De gedachte hierachter is dat na ople
vering in 2005 een forse goederenver
schuiving van de weg naar de rails 
moet worden waargemaakt. De ver
wachting is dat een door commerciële 
motieven gedreven private exploitant 
meer treinen en goederen op de rails 
krijgt dan een overheidsbedrijf.

De zoektocht naar deze private exploi
tant staat nog aan het begin. In tegen
stelling tot de veilingen van ether- of te- 
lecomfrequenties staan de gegadigden 
voor de Betuweroute niet in de rij te 
dringen. Niet dat het zo slecht gaat met 
het railgoederenvervoer; op het Neder
landse net kan er op sommige plaatsen 
momenteel geen goederentrein meer 
worden ingeroosterd, maar dat is voor
al een kwestie van beperkte capaciteit. 
Daarbij komt dat de voordelen van het 
railgoederenvervoer in de transportwe
reld nog tamelijk onbekend zijn. Toch 
kan de trein met name op de lange af

standen concurreren met de in files 
vastlopende vrachtwagen. De bereik
baarheid van 'droge bestemmingen', 
ondermeer in Oost-Europa, maakt de 
trein tot een snel alternatief voor de 
binnenvaart. Voor het bereiken van de 
eindbestemming zal een combinatie 
van vervoerswijzen (intermodaal trans
port) overigens altijd noodzakelijk zijn.

Een noodzakelijk project
Voorafgaand aan de bouw van de Betu
weroute is uitgebreid gediscussieerd 
over het nut en de noodzaak van dit 
spoorproject. Een belangrijk onderwerp 
in die discussie was de functie van Ne
derland binnen Europa. De haven van 
Rotterdam is een belangrijke 'deur' naar 
Europa, maar kan dat alleen zijn als de 
goederen snel en efficiënt naar hun be
stemming worden vervoerd. Aanslui
ting op de hoofdtransportaders in Euro
pa is dus van belang voor de

Rotterdamse haven, voor de werkgele
genheid en voor de positie van Neder
land als transport- en distributieland. 
Het Nederlandse spoorwegnet is het 
drukst bereden net ter wereld. Met de 
Betuweroute investeert Nederland in 
een infrastructuur die voldoende capa
citeit biedt voor goederenvervoer per 
spoor in de komende eeuw. Zonder de 
extra capaciteit van de Betuweroute 
heeft het goederenvervoer per spoor in 
Nederland nauwelijks bestaansrecht. 
Een wereldhaven als Rotterdam be
houdt echter slechts zijn positie als alle 
soorten verbindingen met het achter
land snel en efficiënt zijn. Een andere af
weging betreft de negatieve invloed 
van groeiend goederenvervoer op het 
milieu. Door het grotere volume van de 
trein is de benodigde energie en de 
daarmee gepaard gaande uitstoot, per 
ton per kilometer, lager dan de vracht
auto.

i v e r s e n

Rangenopleidingen
De rangenopleidingen zijn van toe

passing op MNO-opgeleide zeevaren

den en op zeevarenden die nog niet in 

het bezit zijn van de diploma's S2/S1 

of MC/MB en niet zijn opgeleid vol

gens de HTS-gestructureerde opleidin

gen.

De hier volgende informatie is alge

meen en beknopt. Betrokkenen wor

den met klem geadviseerd om met 

hun individuele vragen z.s.m. contact 
op te nemen met hun werkgever, de 

FWZ of de HZ.

Met ingang van 01109197 zijn de lan

delijke HBO-Rangenopleidingen ver

der geconcentreerd, dit in verband 

met de geplande afbouw tot het jaar 

2001, Ook de mogelijkheid tot het af

leggen van examens bij de Examen

commissie Zeevaartdiploma's stopt 

01 /02/2002. Dit alles volgens de over

gangsbepalingen van het STCW-ver- 

drag. De afbouwplanning is als volgt: 

-  Hogeschool Zeeland verzorgt samen 

met HR&O, met als lokatie Vlissin- 

gen, t/m het schooljaar '98/'99 de 

opleidingen voor B en C en t/m het 

schooljaar '99/'00 de opleiding voor 

C met lessen voor B/C-schooltoets- 

vakken in het eerste semester van 

het schooljaar (vanaf september tot 

half januari) en lessen voor B2/C2 in 

het tweede semester (vanaf eind ja
nuari tot begin juli).

- D e  Hogescholen van Rotterdam & 

Omstreken en Amsterdam verzor

gen samen de opleidingen voor S2 

en S I , met als locaties in '98/'99 Rot

terdam voor S2 en Amsterdam voor 

S I . In '99/'00 verzorgt de HR&O 

dan nog S I. Lessen voor S1/2- 
schooltoetsvakken in het eerste se

mester en voor de centrale examen
vakken van in het tweede semester.

-  Hanzehogeschool Groningen plant 

voor het schooljaar '98/'99 S2/B en 

voor'99/'00 S l/C .

Volgens de overgangsbepalingen van 
het STCW kunnen vanaf 01/08/98 al

leen nog studenten voor de Rangen

opleidingen instromen die voor die 

datum aan een nautische opleiding 

begonnen zijn. De Voorzitter van de 

Examencommissie Zeevaartdiploma's 
kan hierover nadere informatie ver

schaffen (tel. 010.2668640).

Meer informatie en documentatie: 

Belangstellenden kunnen voor school

jaar '98/'99 contact opnemen met de 

scholen via Hogeschool Zeeland, 

L.Diepenhorst, 

tel/fax 0118.489415/444,

E-mail <ldiepen@mail.HZeeland.nl>. 

In de loop van juli ook via Intemet- 

pag.: http://www.hz.nl Ook rederijen 

en anderen kunnen bij de HZ terecht 

voor algemene informatie en met spe

cifieke vragen over de concentratie en 

afbouw van de Rangenopleidingen. 

Documentatie met meer informatie, 

o.a. de aanmeldingsprocedure, wijze 
van examinering en studiefinanciering 

is beschikbaar.

Ook via:

-  Hogeschool van Amsterdam, 

mw. M. Klaver, tel. 020.6242169.

-  Hogeschool van Rotterdam, 

mw. M. Hengeveld,

tel. 010.2414882.

-  Hanzehogeschool Groningen,
A, Twigt, tel. 050.5954686.

Loodswezen bereidt zich voor op 
marktwerking

Het Loodswezen heeft organisatiead

viesbureau McKinsey ingeschakeld 

voor een onderzoek naar de toekom

stige markt voor het loodsen. Tot deze 

stap is besloten nu er naar wordt ge

streefd om vanaf 1 januari 2001 een 

marktmodel in te voeren voor de 

loodsdienstverlening.

Op 17 april j.l. heeft het Kabinet 1 ja

nuari 2001 aangewezen als datum 
waarop marktwerking in het loodsen 

een feit dient te zijn. "Wij willen ons 

terdege voorbereiden op onze toe

komstige marktpositie", aldus Rein van 

Gooswilligen, voorzitter van het 

Loodswezen. "Die marktsituatie omvat 

nieuwe elementen als een geregionali

seerd stelsel en een eigen tariefbe- 

voegdheid voor de aanbiedende par

tijen. Wij zullen onze dienstverlening 

en organisatie daarop gaan inrichten." 

In 1997 heeft het NIPO in opdracht 

van het Loodswezen een onderzoek 

onder de klanten uitgevoerd naar de 

tevredenheid over de geleverde dien

sten. "Dit onderzoek heeft veel waar

devolle informatie opgeleverd over de 

verbeteringen die onze klanten verlan

gen", aldus Van Gooswilligen. "McKin

sey zal onder meer ingaan op de bete

kenis van deze wensen voor de manier 

waarop wij de markt vanaf 2001 nog 

beter kunnen gaan bedienen."

De loodsen zijn onder de algemene 

noemer van het Loodswezen georga
niseerd in een beroeps- en een be

drijfsorganisatie en zijn werkzaam in 

vier regio's: Noord, Amsterdam-I|- 

mond, Rotterdam-Rijnmond en Schel- 
demonden.

Het Loodswezen telt 580 registerlood- 

sen en 430 medewerkers als onder

steunend personeel. Tezamen realise

ren zij jaarlijks een omzet van circa 285 

miljoen gulden.

Informatie:

Loodswezen, Admiraliteitskade 40, 
Postbus 830,

3000 AV Rotterdam,

Tel: 010.4987400, fax: 010.4523390.
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Oosterhout, tel.: 0162 - 460840 fax: 0162 - 458497

BAF BV 
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Clayton tegenstroom 
afvoergassenketel:

Tevens leverancier van:
• Clayton stoomgeneratoren
• Kompleet combi systeem .
• Clayton heetwatergeneratoren.

CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celslusstraat 5. 3316 AC Dordrecht 
Tel.: (078) 613 98 11 - Fax: (078) 613 93 47 
Internet: http://www.clayton.nl

Raadpleeg uw 
Clayton adviseur:

G ladde pijpenbundel (geen lamellen). 
S tandaard  roetblaas.
G oed reinigbaar
Eenvoudig te plaatsen, modulair opge
bouwd met bijbehorende conussen. 
Toe te p assen  in verschillende 
system en, zoals "Lamont systeem ".
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H A V E N S A . F . C .  C a r l e b u r

Het FAMAS-programma
Ir. A.F.C. Carlebur is lid van de redactie

Met het oog op de verwachten verdere groei van het wereldwijde containertransport is het Centrum voor 
Transport Technologie (CTT) met behulp van overheidssubsidie in 1997 gestart met het researchprogramma 
FAMAS, hetgeen een acroniem is voor First All Modes All Ships. Binnen dit programma worden verschillende 
projecten uitgevoerd waarop In het navolgende artikel wordt ingegaan.

Achtergronden van het R&D-program- 
ma FAMAS
In directe samenhang met het ontstaan 
van de huidige wereldmarkt, heeft het 
vrachtvervoer per container mondiaal 
een enorme vlucht genomen. Om het 
groeiende intercontinentale container
transport af te kunnen wikkelen tekent 
zich een tendens af in de ontwikkeling 
van de intercontinentale havenfacilitei
ten die gekenmerkt wordt door groot
schaligheid, grote transportintensiteit, 
grote bedrijfszekerheid, flexibiliteit van 
de transportservice, ondersteuning van 
het transport door telematische dienst
verlening, technische automatisering 
en integratie van de terminalbesturing. 
De concrete uitdaging is nieuwe termi
nal faciliteiten te ontwikkelen, die in 
staat zijn een nieuwe generatie schepen 
te behandelen: de jumbo container 
vessels. De huidige grootste schepen 
hebben een capaciteit van ruim 6000 
TEU. De jumbo's die naar verwachting 
over een aantal jaren worden ge
bouwd, zullen een capaciteit hebben 
van 8.000 tot 10.000 TEU. Logistiek 
wordt de eis gesteld dat ook een derge
lijk groot schip binnen 24 uur behan
deld kan worden. Dit betekent onge
veer 6000 moves in 24 uur, hetgeen 
rekening houdend met de tijd beno
digd voor meren en ontmeren neer
komt op een tempo van 300 moves per 
uur. Dit stelt dusdanig hoge eisen aan 
de kadekranen, het terminal transport, 
de stackingfaciliteiten en de terminalbe
sturing, dat een kwalitatieve technolo
gische sprong nodig is. Het doel van 
FAMAS is deze sprong te bewerkstelli
gen.

Doelstellingen van FAMAS
De doelstellingen van het FAMAS pro
gramma zijn door het CTT als volgt ge
formuleerd:
• Het ontwikkelen en overdragen van 

geïntegreerde kennis over FAMAS 
waardoor een samenhangend beeld 
ontstaat over FAMAS;

• het verbeteren van de kennisinfrast
ructuur door deze ontwikkelde ken
nis wat in bepaalde gevallen kan lei

den tot het vormen van een center of 
excellence;

• het versterken en verzilveren van de 
concurrentie positie in de wereld van 
het deelnemende bedrijfsleven op 
gebied van de FAMAS-toepassingen; 
Nederland is op het moment het eni
ge land ter wereld dat semi geroboti
seerde terminals kan leveren op af
zienbare termijn;

• Het leveren van een bijdrage aan de 
verdere vernieuwing op de knoop
punten van het containertransport. 
Dit geeft de mogelijkheden tot het 
accommoderen van grootschalige 
containerstromen alsmede het creë
ren van toegevoegde waarde voor 
de nationale economie.

Het FAMAS-programma is zoals uit de
ze doelstellingen blijkt niet op de eerste 
plaats gericht op Rotterdam, maar op 
het verbeteren van de mogelijkheden 
om dergelijke geavanceerde terminal- 
systemen wereldwijd te verkopen. 
FAMAS beoogt deze doelstelling te re
aliseren door het definiëren en uitvoe
ren van alle relevante research en ont
wikkeling die nodig is om op welke 
locatie in de wereld dan ook een gero
botiseerde container terminal te ont
werpen. Onder het programma vallen 
alle zaken die betrekking hebben op 
handelingen met containers, die op 
een bepaalde modaliteit van de open
bare infrastructuur (inclusief de zee) de 
terminal naderen tot het moment dat 
containers op een bepaalde modaliteit 
de terminal weer verlaten.
In FAMAS worden alle modaliteiten 
(zeevaart, binnenvaart, spoorwegen, 
wegtransport, etc.) in principe met een 
gelijke prioriteit behandeld. Gebeurte
nissen op het ene service centrum mo
gen dus geen invloed hebben op de 
gang van zaken op een ander service 
centrum.
De FAMAS-terminal kent een modulaire 
opzet. Het doel om de terminal wereld
wijd aan te kunnen bieden, maakt het 
noodzakelijk om de terminal aan de 
plaatselijke omstandigheden en rand
voorwaarden aan te passen. In bepaal

de situaties zal één of wellicht zelfs 
meerdere van de modaliteiten ontbre
ken. De gevraagde capaciteit per mo
daliteit varieert zeker sterk per haven.

FAMAS-projecten
Binnen het FAMAS-programma wor
den diverse projecten onderscheiden. 
Het hart van het programma wordt ge
vormd door het project NewCon het
geen staat voor New Terminal Control. 
Daar Newcon de integrale terminalbe
sturing beschouwt zijn er relaties met 
alle deelprojecten binnen FAMAS. Deze 
overige deelprojecten betreffen
o.a.Smagic, Terminal Administration 
and Planning, jumbo Container Crane 
en High Quay.

Smagic
Het deelproject Smagic dat overigens 
eerder dan het FAMAS-programma is 
gestart, houdt zich met name bezig 
met onderzoek naar geautomatiseerd 
terminal transport tussen kade en op
slag. Met name technische zaken als 
belading, navigatie, bochtvormen en 
besturing vormen de belangrijkste on- 
derzoeksaspecten. Hierdoor is er een 
duidelijke wisselwerking met NewCon 
voor wat betreft enerzijds de technische 
mogelijkheden en anderzijds de logis
tieke wenselijkheden.

Terminal Administration and Planning 
Terminal Administration and Planning 
(TAP) beschouwt met name de moge
lijkheden voor de opzet en architectuur 
van een nieuw op te zetten terminal ad
ministratie en planningssyteem. Dit sys
teem verzorgt alle informatie-afhande- 
ling met de klanten (EDI) alsmede de 
administratieve afhandeling van de ter- 
minalprocessen. Daarnaast wordt plan
ning op een globaal niveau gedaan bin
nen dit systeem. TAP heeft 
verschillende interfaces met de uitein
delijke terminalbesturing welke binnen 
Newcon wordt uitgewerkt.

Jumbo Container Crane 
Binnen het deelproject jumbo Contai
ner Crane (jCC) wordt aandacht be-
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port zijn daardoor af te zwakken. Het is 
duidelijk dat in dit kraanconcept de 
geïntegreerde buffer een bescheiden 
omvang heeft. Of dit genoeg is zal uit 
simulatiestudies moeten blijken.Voor 
de behandeling van het schip is het van 
belang dat de kranen zo dicht mogelijk 
bij elkaar kunnen staan. De bays in het 
scheepsruim, liggend tussen de hijs
bruggen in kan namelijk op dat mo
ment niet worden bereikt. Uit statische 
stabiliteitsberekeningen blijkt nu dat de 
breedte van de kranen beperkt kan blij
ven tot 23.5 m. Bij deze breedte is 
slechts een bay met containers onbe
reikbaar. Bij een grotere breedte zijn 
twee bays onbereikbaar, hetgeen nade
lig kan zijn voorde productiviteit.

Indien de buffer groter moet zijn dan in 
de kraan kan worden ondergebracht, 
kan worden gedacht aan de inrichting 
van een magazijn tussen de havenkraan 
en de automatische voertuigen die de 
containers van en naar de centrale stack 
brengen. Door deze grotere buffer is 
het ook bij korte kraan-cydes (wanneer 
hoog in het schip geplaatste containers 
worden behandeld) mogelijk de aan- 
en afvoer van containers goed te ver
zorgen. Ook problemen in de stack 
kunnen worden gladgestreken. Eventu
eel kan de opzet van een magazijn wor
den gecombineerd met een verhoogde 
kade (fig. 2). Door de hoge kade wordt 
de lastweg van de containers korter, 
hetgeen uiteraard kan leiden tot een 
kortere cyclustijd voor de kraan.

steed aan het ontwerp van de kadekra- 
nen waarmee de gestelde productie-ei- 
sen kunnen worden gehaald voor tijdi
ge afhandeling van de jumbo's. Deze 
gevraagde productie ligt globaal 2x zo

ductie van 300 mo
ves per uur een ni
veau moeten berei
ken van gemiddeld 
ruim 50 moves/uur. 
Om deze gemiddel
de productie te kun
nen bereiken (variatie 
los/laad productie 
van 20 tot 120 
cont/uur) kan ge
dacht worden aan 
kranen met twee 
hoofdkatten. Fig. 1 
geeft een kraancon
cept te zien met een 
duo-kat boven het 
schip, een kat met 
geleide spreader bo
ven de kade en een 

buffer voor zes containers (op gefixeer
de plaatsen) er tussen. De afstand tus
sen de twee hijskatten in de duo-kat is 
mechanisch/hydraulisch verstelbaar, 
zodanig dat twee naast elkaar gelegen 

slots in een bay ge
lijktijdig zijn te be
handelen en ook 
twee naast elkaar 
gelegen buffer- 
plaatsen. De con
tainers boven de 
kade worden af
zonderlijk behan
deld; de cyclustijd 
boven het schip is 
dus tweemaal van 
die boven de kade. 
Het geheel ver
loopt volledig 
computerge
stuurd; de kraan
drijver verblijft in 
een aparte cabine 
boven de behan- 
delplaats in het 
schip.

Fig. 1. Kadekraan met ingebouwde buffer.

Fig. 2. Variant met hoge kade (Picture CTT).

hoog als bij conventionele kadekranen. 
Daarnaast wordt binnen het JCC-pro- 
ject aandacht besteed aan het transport 
tussen magazijn en kade bij het high- 
quay ontwerp met tussenmagazijn.

Kadekranen zijn er in diverse hoogtes 
en lengtes van bruggen in verband met 
de grootte van de containerschepen en 
diverse aan/afvoersystemen. Belangrijk 
voor de logistiek is het aantal rijbanen 
voor de automatische voertuigen 
(ACVS) dat tussen de poten (tot nu toe 
is uitgegaan van 6 stuks) en aan de ach
terzijde (backreach) mogelijk is. Daarbij 
is ook nog van belang of er gebruik 
moet worden gemaakt van een chassis- 
belader om de kraancydus zo optimaal 
mogelijk te krijgen. De kraanproductie 
zal gelet op de gevraagde totale pro

ln dit concept is de 
kraan-cyde gesplitst in een kadedeel en 
een scheepsdeel, hetgeen de produc
tiesnelheid ten goede komt. Belangrijk 
is ook de ingebouwde buffer: de te stel
len stiptheidseisen aan het kadetrans-

NewCon
Het project NewCon is gericht op de 
ontwikkeling van een 'high performan
ce' terminalbesturing. Het wordt uitge
voerd door een consortium onder lei
ding van TRAIL Onderzoekschool. 
Andere betrokken partijen zijn ECT, 
Frog Navigation Systems en Cap Gemi- 
ni. Zoals aangegeven is in fig.3, zijn in 
het terminal-transport, naar de aard 
van dienstverlening, verschillende la
gen te onderscheiden: de 'externe 
transportvraag', die wordt gefaciliteerd 
door het systeem voor 'intern trans
port', dat fysiek wordt uitgevoerd door

Fig 3. Het client-server-facility schema.
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de 'equipment', die op hun beurt weer 
gefaciliteerd worden door de 'infrast
ructuur1.

Voor de coördinatie tussen deze lagen 
zijn drie besturingslagen te onderschei
den: de 'logistieke planning, de 'micro- 
planning capaciteitsinzet' en 'sturing fy

sieke processen' waaronder de 
automatische voertuiggeleiding valt. 
De logistieke planning vertaalt de exter
ne transportvraag naar interne contai- 
ner-verplaatsingen. De 'microplanning 
capaciteitsinzet' wijst deze verplaat- 
singstaken toe aan de equipement. 
NewCon richt zicht op de integrale be
sturing van de terminal.

Binnen NewCon zijn 3 directe syste
men (onderzoek-cases), zonder gebruik 
van een tussenmagazijn, als kansrijk 
geïdentificeerd:
1. een systeem gebaseerd op het huidi

ge systeem zoals dat functioneert bij 
ECT met automatische stacking kra
nen (ASCs) en automatische voertui
gen (ACVs). Een layout van de kade 
is gegeven infig. 4;

2. een systeem gebaseerd op het huidi
ge ASC/ACV systeem met een tussen 
stack en kade overstekende routering 
bij het laden;

3. een systeem wat gebruik maakt van 
Automatische Hef Voertuigen 
(AHV’s) welke in staat zijn om zelf
standig containers op te pakken en 
neer te zetten. Door deze mogelijk
heden kan het wachten op de kade- 
kraan of de ASC worden vermeden.

Het hefvoertuig is minder goed gedefi
nieerd dan de ACV. Binnen het pro
ject wordt uitgegaan van een soort 
straddle carrier -die een container 1 
over 1 kan heffen. Eventueel kan 
worden gekeken naar een hefvoer- 
tuig dat de container alleen kan lich

ten. De constructie van zo n voertuig 
zou aanzienlijk eenvoudiger en dus 
goedkoper kunnen zijn.

Bij het tweede systeem waaivan een 
lay-out wordt gegeven in fig. 5 wordt 
uitgegaan van een routering waarin de 
AGV's door de achterpoten van de 

kraan door rijden en direct bij 
de achterpoten worden be
diend. De achterpoten van 
de kraan zijn dan met elkaar 
verbonden met een stijve 
dwarsbalk op voldoende 
hoogte. Om de wielkasten 
van de achterpoten kort te 
houden is de achterrail dub
bel uitgevoerd en zijn de ach
terwielen ook naast elkaar 
geplaatst. De luiken worden 
nu op een portaal op de kade 
tussen voor- en achterpoten 
gelegd. Om de container in 
de gewenste richting te 
draaien, moet op de kraan 
een bijzondere voorziening 
worden aangebracht.

Dit kan in de vorm van een draaibare 
geleide spreader of in de vorm van 
draaiplateau waarmee de AGV in de ge
wenste positie wordt gezet. Een derde 
alternatief is een AGV die zogenaamd 
carrousel kan rijden.

In deze opzet (zie ook Eve96), is het ge
hele gebied tussen de stack en de kade- 
kranen beschikbaar voor de 'just in ti
me' aanvoer van containers. Er is een 
strikte scheiding aangebracht tussen de 
route's voor beladen AGV's en die voor 
de lege. Deze lay-out biedt ruimte voor 
3 parallelle opstel plaatsen voor elke 
kraan, waarmee ook volgorde correc
ties zijn uit te voeren. Voor een kraan 
waarbij een draaibare spreader voor de 
aanpassing van de richting zorgt, gel
den uiteraard dezelfde routeringsprinci- 
pes.

Naast deze 3 directe cases wordt on
derzoek gedaan naar de indirecte case 
welke gebruik maakt van een tussen
magazijn. waarbij tijdens de werkelijke 
scheepsoperatie de kadekranen alleen 
nog maar containers uitwisselen met de 
tussenstack die op de hoge kade staat 
(fig 2).

Voortgang
In het project NewCon wordt een grote 
inspanning geleverd met betrekking tot 
simulatie van de 4 genoemde varian
ten. In de eerste twee fasen van New
Con zijn met name de uitgangspunten 
voor deze studie op rij gezet. Daarbij 
zijn tevens de onderzoeksscenario's (vo
lumes, modal split, belastingskarakteris- 
tieken) vastgesteld, waarbij als uitersten 
een scenario met 3 miljoen container- 
bezoeken per jaar geldt en als onder
grens 0,5 miljoen containerbezoeken/ 
jaar.

Het verdere plan van aanpak komt in 
grote lijnen hier op neer dat binnen de 
deelgroepen stacking en terminal trans
port afzonderlijk binnen de door de 
groep opgestelde uitgangspunten en 
randvoorwaarden algoritmen en bestu
ringen worden ontwikkeld en getest, 
welke daarna gezamenlijk worden 
geïmplementeerd in een globaal mo
del, waarin ook tevens de meest rele
vante en te testen onderdelen van de 
bovenliggende besturingslagen wor
den meegenomen. Het juiste detail en 
aggregatieniveau van dit model dient 
nader te worden vastgesteld.

L i t e r a t u u r

Eve96 |,|.M. Evers. The Terminal o f the Futu- 

re. Proceedings Terminal Operator 

Congress (TOC), Hamburg, 1996. 

Eve97a |.|.M. Evers, G.|.M. van der Wielen,

M.B. Duinkerken. Logistic Terminal 

Lay-outs, TRAIL Studies 97-2, Delft 

University o f Technology 1997.

INC96 FAMAS NewCon fase 1 en 2. CTT 

publicatiereeks 1996.

E n p t y
A G V

Fig. 5. Overstekende routering bij het laden.
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Laatste nieuws 
Rangenopleidingen!
De Hogeschool Zeeland en de Hogeschool Rotterdam & Omstreken 
(HR&O) verzorgen de opleidingen voor swtk 8 en C  in Vlissingen.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de HR&O verzorgen de 
opleidingen voor Stuurman GHV. S2 en S I .
HvA verzorgt in het schooljaar 1998/1999 S I.
HR&O verzorgt S2 en in 1999/2000 S I.

De Hanzehogeschool-Hogeschool van Groningen verzorgt in 1998/1999 
S2 en B en in 1999/2000 SI en C .

De opleidingen voor B en S2 starten in september 1998 voor het laatst. 
De opleidingen voor C  en SI starten in september 1999 voor het laatst.

Interesse?
Voor schooljaar 1998/1999 kunnen belangstellenden contact opnemen mee 

Hogeschool Zeeland.
L. Diepenhorst, tel.: 01 18 - 489415 fax: 0118 - 489444
E-mall: ldiepen@mail.hzeeland.nl
Hogeschool van Am sterdam ,
mw. M. Klaver, tel.: 020 - 6242169
Hogeschool van R otterdam  & Om streken,
mw. M. Hengeveld,tel.:0l0 - 2414882
Hanzehogeschool.
A .Tw ig t,te l.:05 0-5954686

Hanzehogeschool
Hociichooi r«N Gionimcin

Hogeschool

H R  
& 1 Ö

tĵ ^^eeknd  Hogeschool van Amsterdam

/ HATLAPA
Intelligent Solutions -  always in harmony 
with safety and responsibility

•  DECK MACHINERY
•  COMPRESSORS
•  STEERING GEARS

An experienced partner.
Specialists in the shipbuilding industry 
world-wide for more than 75 years, 
active in dealing with permanently 
changing requirements.

HATLAPA 
Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co.

Industrieweg 30 
Tel 010-2 48 56 45 < 
STOCKS

3133 EE  Vlaardingen 
Fax 010-2 48 56 35 
SALES & SERVICE

T Transfergroep Rotterdam &  Omstreken

Opleiding en Advies

Gevraagd: te trainen managers
U wilt bij de tijd blijven op uw vakgebied, 
verder groeien in uw functie?
U wilt vaardigheden opdoen of uw kennis 
verbreden?
U heeft geen tijd voor een uitsluitend theoretische oplei
ding van één of meerdere jaren?

Dan ligt hier voor u het antwoord om kort, 
krachtig en praktijkgericht een opleiding te kiezen, die u 
zelfs naast uw werk kunt volgen en die u 
vertrouwd maakt met de jongste ontwikkelingen 
in uw beroepsveld.

Cursussen Post-MBo/Post-HBO die 
de komende maanden starten:
• Opzetten en doorrekenen van 

scheepsbouwconstructies
35  dagdelen, start 6 oktober 1998

• Commercieel Technicus
35  dagdelen, start 29 september 1998

• Kwaliteitszorg en Certificering
10  dagdelen, start 14  oktober 1998

• Hoger Bedrijfskundig Management
44 dagdelen, start 25 januari 1999

• Projectmanagement
10  dagdelen, start 4 november 1998

Voor meer informatie en/of studiegids: Divisie Techniek, Bedrijfskunde en Milieu, telefoon (oio) 2 4 1  44 60

mailto:ldiepen@mail.hzeeland.nl
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Werken aan havenstaatcontrole vraagt 
om een beleidsmedewerker die bekend 

is met de inspectie van zeeschepen

Het Directoraat-Generaal 

Goederenvervoer (DGG) 

draagt actief bij aan een veilig, 

concurrerend en kwalitatief 

hoogwaardig goederenvervoer

systeem voor de duurzame 

economische ontwikkeling van 

Nederland. Het secretariaat 

Paris Memorandum of 

Understanding (MOU) on Port 

State Control, dat is onderge

bracht bij het DGG in Den Haag, 

verleent diensten aan de 

achttien maritieme autoriteiten 

die lid zijn van het MOU.

De werkzaamheden van de 

v ijf medewerkers van het 

secretariaat zijn sterk internatio

naal georiënteerd; het Engels is 

binnen het secretariaat dan ook 

de werktaal. Als beleids

medewerker /assistent-secretaris 

hebt u een afwisselende 

functie met veel buitenlandse 

contacten, waarin u zelf invul

ling geeft aan ontwikkelingen, 

uitvoering en evaluatie in het 

spanningsveld tussen beleid 

en uitvoering.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Taken

Zorg dragen voor de inhoude

lijke en logistieke voorbereiding 

van de Port State Control seminars

• verzorgen van technisch-inhou- 

delijke bijdragen op het gebied 

van havenstaatcontrole • leveren 

van een bijdrage aan het ontwik

kelen van regionale opleidingen 

voor Port State Control Officers.

Eisen

Academische of HBO-oplei- 

ding, bij voorkeur op maritiem 

gebied • gedegen praktische 

ervaring met het inspecteren van 

zeeschepen op het terrein van de 

internationale maritieme conven

ties, zoals SOLAS, MARPOL en 

LOADLINES • flexibele instelling

• uitstekende uitdrukkingsvaar

digheden in de Engelse taal, 

zowel mondeling als schriftelijk.

Salaris

Uw salaris bedraagt maxi

maal f 7.460,- bruto per maand 

(schaal 11 BBRA ’84), exclusief 

8% vakantiegeld.

Belangste lling?

Nadere inlichtingen over deze 

functie kunt u verkrijgen bij de 

heer R.W.J. Schiferli, hoofd 

secretariaat Port State Control, 

telefoon (070) 351 15 09.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt 

u, binnen 14 dagen en voorzien 

van een curriculum vitae, richten 

aan de stafafdeling Personeel en 

Organisatie, t.a.v. mevrouw 

Y.H. de Wolf, postbus 20904, 

2500 EX Den Haag, onder 

vermelding van vacature

nummer 98/10 op brief en 

envelop.

Het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat streeft naar een 

representatieve afspiegeling van 

de beroepsbevolking in haar 

personeelsbestand. Daarom 

worden vrouwen, gehandicapten 

en allochtonen nadrukkelijk 

uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van 

deze advertentie wordt niet op 

prijs gesteld.

Directoraat-Generaal Goederenvervoer
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SWZ 98-09-01
The application of 3D param etric 
CAD in the design and m anufac
ture of luxury yachts
Pritchard, R.; Bentley, D.; Munson, M.; 
Bennett, j.P.; Grove, 5- 
International marine design conferen
ce IMDC (072040), 199706, 1 , pg- 
659, nrpg-9, dr-3, ENG 
This paper reports on work underta
ken during a Teaching Company 
Scheme between the University of Ply
mouth and Pendennis Shipyard Ltd 
(PSY) of Falmouth, Cornwall, to  redu
ce lead times, improve product quali
ty, reduce costs and increase sales 
through the application of an advan
ced parametric CAD system. Th e  pa
per describes the company, its  pro
ducts and the competitive environ
ment in which it operates. It discusses 
the rationale behind the decision to 
purchase a 3D parametric CAD system 
and it highlights some of the major 
implementation issues which have 
confronted PSY since that decision 
was made. Finally, the paper presents 
evidence of substantial productivity 
gains which have been achieved in the 
eight months since the system was 
purchased. 0120210; 0320414;
1310101

SWZ 98-09-02
Calculations of the manoeuvres 
for avoiding collisions at sea
Kwik, K.H.
Ortung und Navigation (002410), 
199806/1, pg-5, nrpg-9, dr-2, ENG 
This paper explains the use of a  ma
thematical method for determining 
ship collision avoidance manoeuvres. 
The calculations include the determi
nation of the moment to start a n  eva
sive manoeuvre in critical encounter si
tuations, the duration of this manoeu
vre and the magnitude of course 
change until the closest point of ap
proach is reached. One advantage of 
the method is the disclosure of simple 
but effective manoeuvres not readily 
discoverable by experience or intuition 
alone. Another advantage is the possi
bility to determine the manoeuvre 
with the aid of a computer, thus light
ening much the work on board and 
eliminating possible human misjudg- 
ments. 0211010

SWZ 98-09-03
Structural adhesive bon d in g  of 
aluminium in marine applica 
tions
Weitzenböck, /./?.; Hyman, B.; Echter- 
meyer, A.T.
International Forum on Aluminium 
Ships (070210), 199805/21, pg-1, 
nrpg-11, gr-3, dr-3, ph-1, ENG 
The use of adhesive bonding of alumi
nium for structural applications is re
ceiving increasing attention because it 
offers a number of potential benefits. 
Adhesive bonding permits the use of

higher strength alloys and also thinner 
plating because there is no heat affec
ted zone. Furthermore the actual fabri
cation is simplified and more flexible 
because there is less rework required 
and components can be joined after 
painting. However, there are a num
ber of obstacles which need to be 
overcome before adhesive bonding 
will be used widely in the marine in
dustry. The following aspects are dis
cussed in the paper: Fire protection of 
joints, welding in the neighbourhood 
of a bondline and the production of 
joints. Another issue is the durability of 
adhesives in a marine environment. 
The paper reports on an experimental 
programme to select adhesives and 
pretreatments suitable for structural 
bonding. 0130321 ; 0320400

SWZ 98-09-04
Alum inium  catamarans; mate
rial, design and hull fabrication 
technology
Myklebost, I.; Oma, S.
International Forum on Aluminium 
Ships (070210), 199805/4, pg-1, 
nrpg-12, gr-7, dr-1, ph-2, ENG 
This paper describes various aspects of 
development of new aluminium cata
marans. Three main activities are dealt 
with: aluminium material technology, 
catamaran design and fabrication 
technology. Advanced Computational 
Fluid Dynamics (CFD) technology is 
applied in development of new hull 
forms. In structural design, solutions 
for a more effective, more environ
mental friendly fabrication are imple
mented. 0112100; 0130321;
0320400

SWZ 98-09-05
Developments in welding techni
ques for aluminium alloys
Russell, f.D.; tones, R.L.
Fast Sea Transportation Conference 
(071222), 199707,2, pg-559, nrpg-6, 
ta-2, ph-6, ENG
Newer welding processes, such as la
ser welding, potentially offer substan
tial benefits in improved accuracy and 
cost reduction compared to present 
arc welding practices and are the sub
ject of substantial development effort 
at present and are reviewed in this pa
per. However, the traditional arc weld
ing processes have not stood still and 
significant improvements in equip
ment and process technology in this 
area is also reviewed. 0320430

SWZ 98-09-06
Chrom ium, nickel and mangane
se in shipyard welding fumes
Castner, H.R.; Null, C.L.
Welding journal (003620), 199806, 
77/6, pg-223, nrpg-9, gr-2, ta-13, 
ENG
Tests were conducted to determine 
the effects of base metal and welding 
electrode composition on welding fu

me. Materials included HY-100 and 
HSLA-100 high-strength, low-alloy 
steels. Shielded metal arc welding 
(SMAW) was performed with El 1018- 
M electrodes and gas metal arc wel
ding (GMAW) with MIL-1005-1 elec
trode wire. These tests included meas
urement of fume composition, fume 
generation rates and worker breathing 
zone fume. Sampling of welding fume 
also was conducted in a shipyard. 
0321312; 0320430

SWZ 98-09-07
Loran-C in a European naviga
tion perspective
Forssell, B.
loumal of Navigation (001460), 
199805/2, pg-243, nrpg-7, gr-1, ENG 
After a brief overview of Loran-C sys
tem operation and performance, the 
present situation of the system in Euro
pe is described. Loran-C is now in ope
ration under the NELS agreement in 
north-western Europe in newly esta
blished chain configurations with old 
and new transmitter positions. Parallel 
to Loran-C the Russian equivalent, 
Chayka, is also operating, with three 
chains in Europe. 0210512

SWZ 98-09-08
VHF direction finding: an effecti
ve system for the location of 
ships in distress
Diaz, A.C.B.
journal of Navigation (001460), 
199805, 51/2, pg-229, nrpg-8, gr-4, 
ta-3, ENG
The installation of EPIRBS, which had 
seemed to be sufficient to solve the 
problem of locating vessels in distress, 
apparently needs the help of other 
tools. One such tool could be the very 
high frequency radio direction finder 
(VHF/DF) proposed in this paper. Re
cent experiments using VHF/DF car
ried on board the ships Salvamar 
Tenerife and Punta Salinas, in conjunc
tion with the traffic control tower of 
the Rescue Coordination Centre (RCQ  
of Santa Cruz de Tenerife (Canary Is
lands), demonstrated a number of ad
vantages which are described in this 
paper. 0210533; 0160923

SWZ98-09-09
A systematic approach to fire 
safety offshore
Santos Reyes, /.; Beard, A.N.; Clark, P./. 
RINA conference(076875), 199711 /2, 
pg-1, nrpg-9, dr-6, ENG 
Fire is probably one of the greatest ha
zards that can be encountered on an 
offshore platform. Fire Safety manage
ment on offshore platforms has been 
the subject of increasing interest since 
the publication of the Cullen report in
to the Piper Alpha fire. In order to be 
able to achieve and maintain an ac
ceptable level of fire risk it is desirable 
to consider the system as a dynamic 
whole1. Very often, risk due to fire is

Maritiem Informatie- 
centrum/BTUD

Kopieen van de hier vermelde 
artikelen zijn tegen betaling ver- 
krijgbaar bij:

Maritiem Informatle Centrum 
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
Tel: 015.2786663 
Fax: 015.2786855

Bij bestetling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het abs
tract op te geven.
De bibliotheek van het Maritiem 
Informatie Centrum/BTUD is 
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur.

analysed by isolating 'parts' that may 
produce fire. However, fire risk in a gi
ven situation cannot exist in complete 
isolation, but would be a result of an 
interaction of a number of parts'. Gi
ven this, a systemic approach to fire 
safety for an offshore platform is being 
pursued. This article gives an account 
of the work. 0630323

SWZ 98-09-10
W lng ln surface effect ferries: 
the imminent future of ultra-fast 
ferries is off the water
Creene, WJ.
RINA conference (076875), 199712, 
2/9, pg-1, nrpg-11, gr-3, dr-5, ENG 
Continued coastal population growth 
and increasing demand for rapid, safe, 
and economical passenger and cargo 
transportation are fuelling dramatic 
advances in marine transport techno
logies. Economics are a primary force 
in driving businesses to seek product 
and/or service advancements and im
plement modern solutions. The supe
rior economics of ultra-fast Wing-ln- 
Surface-Effect (WISE) Ferries will com
pel ferry operators to adopt these 
highly advantageous vessels for many 
medium-to-long range applications, 
thus the author. 0112109

SWZ 98-09-11
Synthetic lubrication for the m a
rine industry: myths, benefits 
and future outlook
Saddler, K.D.
Intern. Marine Propulsion Conf. 
(073085), 199803,1, pg-167, nrpg-9, 
gr-5, ta-4, dr-1, ph-1, ENG 
The author addresses the following as
pects of synthetic lubricants; various 
types of synthetics, the benefits that 
synthetic lubricants offer, examples of 
how synthetic lubricants have solved 
problems in the marine sector and 
lastly, what is the future of this techno
logy in the marine industry? Through
out the paper, he is primarily exami
ning a type of synthetic lubricant 
known as "synthesized hydrocarbon" 
of SHC. 0160163; 0160160
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Wat is Combi-Road?
Ir F.A. van Veenendaal is werkzaam bij TraXis Ridderkerk

Op dit moment wordt een sterke groei van het containertransport voorspeld1). Te verwachten valt dat in 
2020 meer dan 3,5 miljoen containers per jaar in Rotterdamse haven zullen worden aangevoerd. Deze groei 
ontstaat deels door groei van de economieën In de wereld, die extra transport genereren, deels doordat de 
container meer en meer wordt toegepast voor lading die voorheen op andere wijze werd getransporteerd.

tainers met een landbestemming over 
de weg vervoerd. De vrachtwagen, met 
zijn grote flexibiliteit, dreigt echter nu 
reeds slachtoffer te worden van zijn suc
ces. Hij moet gebruik maken van de be
staande infrastructuur, die echter ook 
wordt gebruikt door het steeds groei
ende personenverkeer en hij loopt vast 
in de jaarlijks groeiende files, de kosten 
lopen op en de aflever-afspraken kun
nen niet meer worden nagekomen. Te
vens wordt alom druk op de overheid 
uitgeoefend het milieu, in termen van 
lucht en geluid, te beschermen en extra 
aanleg van weginfrastructuur zoveel 
mogelijk te beperken.

Modal-shift
Om aan de groei van het wegverkeer 
het hoofd te bieden is door de overheid 
voor een Modal-Shift2) beleid gekozen. 
Dit wil zeggen; waar mogelijk het ver
voer van de weg naar spoor en water 
verschuiven. Voor het resterende weg
verkeer worden op congestie-gevoelige 
gebieden (Randstad) speciale doel- 
groepstroken voor de afwikkeling van 
het vrachtverkeer aangelegd in een po
ging dit voor onze economie zo be
langrijke vervoer doorgang te laten vin
den. Van modal-shift maatregelen zijn 
echter slechts effecten te verwachten 
voor de containers die over grote af
standen worden vervoerd. Hier worden 
de kosten en het tijdverlies dat ontstaat 
door 'groepering van containers' ge
compenseerd.
Gebleken2) is echter dat ± 75% van de 
containers die over de weg worden ver
voerd in Nederland en de directe grens
gebieden blijven; de modal-shift sor
teert hier een beperkt effect.

Combi-Road
Om de uitdaging van het groeiend 
containertransport op de korte en mid
dellange (200 km) afstand aan te gaan 
is het wellicht noodzakelijk het 'meer 
van hetzelfde’ pad te verlaten en een 4e 
modaliteit te scheppen. Deze 4e moda
liteit is Combi-Road genoemd.
Aan welke criteria zou een dergelijke 
modaliteit moeten voldoen. Om tot 
een definitie te komen zijn 3 teams aan 
het werk gegaan, te weten:

Conceptueel:
Combi-Road is een nieuw logistiek concept 
voor het vervoer van containers, technisch 
vertaald in een, op korte termijn implemen- 
teerbare, veilige, economisch haalbare, ge
robotiseerde vorm van wegtransport.

Concreet:
Een systeem van elektrisch aangedreven 
trekkers op rubber banden, die autonoom 
en onbemand, individuele containers op een 
standaard trailer over een fysiek van het an
dere verkeer gescheiden baan trekken met 
een kruissnelheid van 50 km/uur.

In de scheepvaart bieden rederijen aan 
deze groei het hoofd door steeds grote
re en snellere schepen in te zetten, een 
tendens die zich reeds duidelijk afte
kent. Toepassing van moderne infor-

beschikking gesteld, men spreekt reeds 
enige tijd over een tweede Maasvlakte, 
tevens worden snellere (deels geauto
matiseerde) lossystemen ontwikkeld en 
toegepast.
Wil Rotterdam zijn mainportfunctie vei
ligstellen dan moet ook aan de landzij
de een efficiënte, goedkope en gega
randeerde aan- en afvoer van de 
groeiende containerstroom worden ge
garandeerd.
Op dit ogenblik staan drie vervoersmo
daliteiten ter beschikking, te weten:
• vervoer per kustvaarder of binnen

schip (over water);
• vervoer per trein (over rail);
• vervoer per vrachtwagen (over de 

weg).

1 450 000 
mantteme 
containers

modal-split
■  kustvaart 430 000
■  tsnnenvasrt 225 000
B  spoor 145 000

wB<t 650 000

bestemming wegcontainers 

Nederland 50%
Rotterdam 25%
oostetijke grens 15%
/uldell|ke grens 10%

matica moet er voor zorgen dat de im
mense containerstromen 'bestuurbaar' 
blijven.
In de haven wordt meer kadelengte ter

Het is vooral deze laatste modaliteit die 
een overgroot deel van aan- en afvoer 
van containers voor zijn rekening 
neemt. In 1995 werd 65% van de con

groei 1994 - 2010

effect modal-shift-:

1

indicatie mogclijk effect 
introductie
Com bi-Road robotisering

I im port/export 
I binnenlands > 50 km 
I binnenlands < 50 km
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* een logistiek team3) had tot taak:
• het nieuwe logistieke concept zo te 

definiëren dat inpassing in de be
staande systemen op 'korte' termijn 
mogelijk is zowel fysiek als organi
satorisch;

•de economische haalbaarheid te 
onderzoeken;

• de inrichting van wisselplaatsen (lo
catie waar Combi-Road de contai
ner doorgeeft aan het 'traditionele' 
wegvervoer) te onderzoeken;

* een implementatieteanT1) had tot 
taak:
• de maatschappelijke gevolgen van 

implementatie in kaart brengen, 
zoals gevolgen voor de 'BV Neder
land', voor de regio's waar wissel
plaatsen zouden ontstaan;

• gevolgen voor wetgeving en voor 
het veiligheidsgevoel aangeven als 
b.v. onbemand transport in de 
openbare ruimte zou plaatsvinden;

•te bepalen welke departementen 
en instellingen geïnformeerd en 
geconsulteerd moeten worden in 
verband met de juridische en 
planologische inpassingen.

Uit de wisselwerking van deze beide
teams is het volgende eisen/wensen
pakket ontstaan:
1. het systeem moet containers indivi

dueel vervoeren;
2. extra verticale overslag moet worden 

vermeden en waar mogelijk worden 
verminderd;

3. het systeem moet 24 uur per dag 
operationeel zijn en over een hoge 
betrouwbaarheid beschikken;

4. er moet een throughput van mini
maal 1 miljoen containers per jaar 
per richting mogelijk zijn;

5. het systeem moet milieuvriendelijk 
zijn d.w.z. een laag geluidsniveau, 
geen lokale uitstoot van uitlaatgassen 
en een laag' profiel, zodat inpassing 
in het landschap niet 'storend' is;

6. het systeem moet op 'korte' termijn 
implementeerbaar zijn.

* een technisch teams) had tot taak 
• de benodigde elementen zoals 

voertuig, baan, besturing en ener
gievoorziening vorm te geven, zo
dat een betrouwbaar, veilig, haal
baar systeem ontstaat dat in staat is 
de wensen uit het logistieke team 
te realiseren waarbij adviezen van 
het implementatieteam ernstig 
werden meegewogen.

Op basis van het bovenstaand proces is 
een elektrisch aangedreven trekker op 
rubber banden ontstaan, die au
tonoom en onbemand, individuele 
containers op een standaard trailer trekt 
met een kruissnelheid van 50 km/uur 
over een fysiek van het andere verkeer 
gescheiden baan.

Voertuig
Voor het voertuigontwerp zijn elemen
ten toegepast uit de automotive en 
lightrailwereld om waar mogelijk 'pro
ven technology' toe te passen. Zo is het 
voertuig mechanisch opgebouwd uit 
standaardcomponenten uit de vracht
wagenindustrie terwijl in de aandrijving 
vele elementen uit tram en metro zijn 
terug te vinden. Op deze wijze is een 
robuuste trekker ontstaan (die uiterlijk 
veel weg heeft van een terminaltrekker) 
met een gepaste redundantie in aan
drijving en besturing om de noodzake
lijke hoge betrouwbaarheid te realise
ren. Het voertuig beschikt over twee 
moderne onderhoudsarme onafhanke
lijke draaistroomaandrijvingen die wor
den gevoed uit een 750 VDC 3e rail. 
Voor rijden buiten de baan beschikt het 
voertuig over een kleine diesel die een 
generator aandrijft zodat diesel-elek
trisch bedrijf altijd mogelijk is.

Baan
De baan dient als drager voor de voer
tuigen. Een Combi-Road baan zal in 
twee rijstroken worden uitgevoerd om 
een continue stroom voertuigen in

?oosclup kodekraan AGV ASC r lormiricii Ir hm sport CSC Ccxnbi-Rofirt EWP vmchtwaqwi

mm —  X  X

X X  X  X

E W P

AGV Automalud Guidée Vetocto 

ASC Automatod Stackmg Cran* 

CSC Conibi-Roadie^vicüceotru'Ti 

EWP «iridwisselpiaa!*

twee richtingen te kunnen afwikkelen. 
Op zich kan de constructie licht worden 
uitgevoerd omdat de voertuigen nor
maal gesproken op mime onderlinge 
afstand zullen rijden. Voor de baanspe- 
cificaties zijn boogstralen en hellings- 
percentages etc. aangehouden zoals 
die gelden voor het hoofdwegennet, 
met dien verstande dat de baanbreedte 
beperkt is. Er ontstaan dus op die plaat
sen waar de Combi-Road ’doelgroep- 
strook' een geïntegreerd maar gesepa
reerd element van het hoofdwegennet 
is geen extra problemen in bogen, tun
nel- en brughellingen. De baan is voor
zien van een betrouwbaar eenvoudig 
actief bakensysteem (op infrarood ba
sis) dat het voertuig continue van infor
matie voorziet omtrent positie, andere 
voertuigen en baancondities. Zonodig 
kan een supervisory computer extra in
formatie aan het infrarood-communi- 
catiesysteem toevoegen ten behoeve 
van optimalisatie en exception hand- 
ling. Tevens verzorgt het bakensysteem 
indien nodig de status-terugmeldingen 
van de voertuigen naar een centrale. 
Een actief bakensysteem is de conse
quentie van een strak volgehouden vei- 
ligheidsfilosofie bij onbemand vervoer 
in de publieke ruimte.

Besturing (longitudinaal)
Fundamenteel is de keuze gemaakt 
voor een onbemand voertuig. Deze 
keuze heeft een grote impact op de vei- 
ligheidsopzet van het besturingssys
teem Besturingen voor onbemande 
systemen moeten in hoge mate foutto- 
lerant en failsafe zijn, daar in bijzondere 
bedrijfsomstandigheden niet op men
selijk ingrijpen in het proces mag wor
den gerekend. (Dit in tegenstelling tot 
vele 'driver assisting' en 'intelligent crui- 
se-control' systemen die op dit moment 
in ontwikkeling zijn.). Veiligheid had bij 
het ontwerp om die reden continue de 
aandacht. Gekozen is voor een au
tonoom voertuig d.w.z. het voertuig 
heeft die intelligentie aan boord die no

dig is om op basis van 
de informatie die door 
het actieve bakensys
teem continue wordt 
verstrekt, beslissingen te 
nemen omtrent rijden, 
versnellen of vertragen. 
Op het voertuig is een 
'drielaags' besturings- 
structuur aangebracht 
waarbij in elke laag spe
cifieke functies zijn on
dergebracht, te weten, 
interpretatie van de 
omgeving, besturing 
van het platform (voer
tuig) met zijn hulpsyste
men en besturing van 
de aandrijvingen. Op
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splitsingen die geen actieve elementen 
kennen, is het voertuig in staat zelfstan
dig de juiste richting te kiezen.
Het resultaat van deze benadering is:
1. een hoge mate van betrouwbaarheid 
en intrinsieke veiligheid;
2. dat voertuigen hun transporttaak on
afhankelijk van een 'supervisor' kunnen 
volbrengen;
3. een schaalbaar systeem (d.w.z. meer 
voertuigen op de baan geeft niet even
redig meer 'load' voor de 'supervisor');

Besturing (lateraal)
Voor de laterale besturing is in eerste in
stantie gebruik gemaakt van een me
chanische geleiding met behulp van 
kleine wielen in het horizontale vlak. De 
wielen lopen langs de fysieke afschei
ding langs de baan. Zij dragen om 
twee redenen bij aan de veiligheid:
1. de geleidewielen zijn direct mecha
nisch gekoppeld aan de voorwielen van 
de trekker zodat op de 'lange' trajecten 
slechts weinig systemen actief hoeven 
zijn voor de laterale geleiding;
2. zij geven het voertuig slechts een be
perkte dwarsvrijheid zodat 'uit de baan 
geraken' praktisch uitgesloten is.

Op locaties waar de fysieke afscheiding 
op bezwaren sluit (b.v. op de wissel
plaatsen) kan het voertuig zich lang een 
lijn van magnetische markers6) voort

bewegen. In dit geval moeten aanzien
lijk meer systemen op het voertuig ope
rationeel zijn zoals o.a. de sensoren, het 
regelsysteem, de stuurpompen en hy
draulisch kleppen.

Energievooraening
Stroomrails die zijn ondergebracht in 
een van de fysieke afscheidingen voor
zien de voertuigen van energie. Het 
voertuig neemt met behulp van een 
stroomafnemer stroom af van deze 
rails. Stroomafnemer en rails zijn direct 
afgeleid van het metrobedrijf en kun
nen dus als 'proven design' worden ge
kenschetst.

Huidige status en toekomst
mogelijkheden
Het voertuig met zijn beschreven syste
men is in de praktijk getoetst en gede
monstreerd op een proefbaan te Rid
derkerk. In deze baan zijn zowel de 
fysieke zijgeleiding als geleiding via de 
magnetische markers getest. Bij beide 
geleidingssystemen heeft het bakensys
teem zorg gedragen voor communica
tie en opstakeldetectie. Omdat het ba
kensysteem een vitale rol vervuld, is 
gedurende een lange periode ruime 
aandacht besteed aan vervuiling, in
vloed van regen, mist en sneeuw. Alle 
onderdelen hebben naar volle tevre
denheid gepresteerd. De proeven zijn

1.091.000

■
1995 2000 2005 2010  2015 2020 1995 2000 2005 2010 2015 2020

1.355.000

succesvol verlopen.
Bij voorzetting van de inspanning zou 
een Combi-Roadsysteem binnen enkele 
jaren operationeel kunnen worden ge
maakt als gerobotiseerde doelgroep- 
strook of in ondergrondse transporta- 
ders. Voorzichtige schattingen geven 
aan dat invoering van Combi-Road 
voor de korte en middellange afstand, 
tezamen met de modal-shift op lange 
afstand de groei van het containerver
voer over de weg beheersbaar zou kun
nen houden. Nederland zou zijn main- 
port functie kunnen handhaven en een 
exportproduct ontwikkelen dat ingezet 
kan worden op die locaties in de wereld 
waar grote vervoersstromen toene
mende hinder voor bevolkingsconcen
traties veroorzaken.

N o t e n
’ )  Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam.

*) Transport in balans (1996).
J)  o .a . A rthur D Little, DHV, Tra il, Sealand, Rail 

Service Center.

"*) o.a. RWS Zuid Holland, NEI, RO en M, Kindu- 

nos.

5)  o.a.Terberg Benschop, TraXis (voorheen Ho- 

lec Machines en Apparaten), Hollandia, TNO- 

TPD /W T, ARUN.

6) in sam enwerking met NAHSC (National Au- 

tomated Highway Systems Consortium ).
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De gemeente Amsterdam en de Randstad Groep bouwen santen alspartemeders een driemast volschip, de Clipper StadAmsterilam, naar het evenbeeld van een 
Clipper uit 1854, dc glorietijd van de zeilvaart. ü e  Clipper Stad Amsterdam is in augustus 2 0 0 0 gereed en zal in die maand de Parade oJ'Sall aan weren, liet 
schip zal door de partenreders en sponsors worden gebnukt voor promotie en representatie, het schip zal warden ingezet in maritieme evenementen, voor lengd
en jongerenreizen en op commerciële basis worden verhuurd aan derden als zeilend passagiersschip. Het schip is ndm /  8  meter la ng. meet 6 9 8  HliT, heeft een 
bemanning van I 2 A 2 S  koppen, heeft 18 passagiershutten voor 2  a 4  personen en kan op dagtochten ISO opvarenden herbergen.

Voor dit unieke project zoekt Rederij Clipper Stad Amsterdam een

KAPITEIN M/V
De kapitein van de Clipper Stad Amsterdam is het gezicht van het schip en de partenreders. » *«««> > <■ < '■ e *« S t a d  A m s t e r d a m
Aan hem of haar worden hoge eisen gesteld.

• u bent in bezit van alle vereiste papieren
• u beschikt over de nodige ervaring in het varen met grote dwarsgetuigdc schepen
■ u levert in de komende twee jaar een wezenlijke bijdrage aan dc praktische uitwerking van het tuigplan
• u beschikt over natuurlijk leiderschap
• u bent conscentieus in de uitvoering van taken
• u weet de clipper in perfecte staat te houden
■ u beschikt over zeer goede sociale vaardigheden
• u kunt passagiers goed uitleggeven over en betrekken bij het zeilen en navigeren van het schip
• u kunt de zorg waarmee het schip gebouwd is, het streven naar perfectie, ‘overbrengen' op de bemanning en passagiers
■ u bent correct in voorkomen, loyaal en betrouwbaar
■ u bent bij voorkeur niet jonger dan 3 5 jaar en u heeft de Nederlandse nationaliteit

De Rederij biedt u een prettige werksfeer, een uitdagend project en een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Herkent u zich in bovenstaand profiel en wilt u de uitdaging aan om de Clipper Stad Amsterdam lot een daverend succes te maken? Schrijft u dan een 
korte brief met C.V. aan Rederij Clipper Stad Amsterdam, postbus 1 2 6 0 0 ,1 1 0 0  AP Amsterdam ZO, t.a.v. mevrouw S.A. Kiestra. U kunt ook bellen 
voor nadere informatie: 02 0 -5691398 .



i v e r s e n

ISU Survey: 159 pollution threats 
dealt with during 1997

Members of the International Salvage 
Union (ISU) recovered over 1.3 million 
tonnes of crude oil, chemicals and 
bunkers as a result of salvage opera
tions performed during 1997.
The results of the ISU's latest annual 
Pollution Prevention Survey show that 
member salvors responded to fewer 
large tanker casualties last year. This 
produced a significant fall in the total 
pollutants recovered, down from 
1,866,930 tonnes in 1996 to 
1,352,393 tonnes in 1997. This is 
good news for the marine industry.

During 1997, ISU salvors recovered 
996,465 tonnes of crude oil from tan
ker casualties. Twenty tankers received 
salvage assistance, the largest with 
over a quarter of a million tonnes of oil 
on board.

Salvage teams from ISU member com
panies also recovered 158,745 tonnes 
of other pollutants (e.g. dirty ballast, 
gas oil, condensate, linseed oil, etc). 
These cases involved 11 vessels.
In addition, the casualties dealt with in 
1997 were carrying a total of 58,767 
tonnes of bunkers -  a figure closely 
matching the 58,437 tonnes recorded 
in 1996.
In the four years to end-1997, ISU 
members have recovered 5,970,806 
tonnes of crude oil (equivalent to 85 
spills of Sea Empress size -  70,000 ton
nes lost), together with 343,733 ton
nes of hazardous chemicals, 224,327 
tonnes of bunkers and 158,745 ton
nes of "other pollutants" (recorded as a 
separate category for the first time). 
The four-year total of pollutants reco
vered is nearly 6.7 million tonnes.
There were nine ship-to-ship cargo 
transfer operations involving 166,914 
tonnes of cargo oil/bunkers during 
1997. The largest conceded the re
maining cargo of 97,000 tonnes of 
heavy fuel oil from a tanker involved in 
a collision off Singapore (29,000 ton
nes was lost as a result of damage sus
tained during this collision). The smal
lest STS involved a bunker removal of 
30 tonnes. In the four years 1994-97 
ISU members performed 74 STS ope
rations.
Tanker casualties during 1997 inclu
ded the M.T. Tromso Confidence, la
den with 250,000 tonnes of crude oil 
(part STS transfer -  6,000 tonnes of 
cargo), the Evoikos, with a cargo of
120,000 tonnes of oil and the North 
Pacific, carrying 98,000 tonnes of oil. 
Operations involving hazchems last 
year included the Ella Wonsild laden 
with 2,100 tonnes of benzene.

Information:
T e l:+44.171.3455122, 
fa x :+44.171.3455722.

GMDSS Lowers Communication 
Costs
Globe Wireless, a global maritime tele
communications service provider, is 
offering ship owners a way to more 
fully utilize their investment in GMDSS 
communications equipment. With the 
new GMDSS ConnectionTM package, 
the GlobeEmail automated messaging 
system can use equipment in GMDSS 
consoles manufactured by |apan Ra
dio Corporation (JRC), Furuno, SEA or 
Skanti AS.
"Ship owners no longer need to consi
der the GMDSS a mandatory, regula
tory investment with little potential for 
return," remarked George Turner, Pre
sident, Globe Wireless. "Installing Glo
beEmail along with a GMDSS console 
will return significant cost savings 
every month."
Ships over 300 gross tons are required 
to have equipment fitted to meet the 
Global Maritime Distress and Safety 
System by I February 1999. The 
GMDSS equipment console normally 
includes an MT/HF radio station. Of
ten this console, which represents a 
significant capital investment by the 
ship owner, remains relatively unused 
after installation.
GMDSS Connection includes a high 
speed radio modem, software and 
cabling. The only other component 
required is a personal computer.
The GlobeEmail system provides a re
liable, cost-effective alternative to mo
re expensive satellite systems. Messa
ging costs are about half that of In
marsat C Telex. In addition to telex, 
GlobeEmail, allows ships to send and 
receive E-mail, data files and faxes 
worldwide.
Globe Wireless', based in Foster City, 
California, is a global communications 
service, provider that owns and opera
tes a unique worldwide wireless net
work serving the maritime communi
ty. Their new service. Globe E-mail is 
revolutionizing,HF radio data commu
nications by providing a reliable and 
affordable alternative to satellite sys
tems. An entire range of wireless mes
saging -  electronic mail, facsimile, te
lex, and telegrams is available world
wide. The company’s Global Radio 
Network' nodes are located in Argenti
na, Australia, Bahrain, Barbados, Cali
fornia, Delaware, Guam, Hawaii, New
foundland, Louisiana, New Zealand, 
Norway, South Africa and Sweden. 
Information:
Craig McCartney, VP, Marketing, Glo
be Wireless.
Tel: +1.650.3722650, 
fa x :+1.650.3722656,
Internet; press@globewireless.com

INMARSAT member countries 
agree on restructure

Inmarsat’s Assembly of member 
governments agreed this week to

amend the Convention and Opera
ting Agreement which governs the or
ganization, a significant step for In
marsat to become a privatized compa
ny eariy next year.
Meeting in London this week, the In
marsat Assembly of Parties approved 
the amendments as proposed by the 
Inmarsat Council and the Intercession- 
al Working Group, formed to develop 
the privatization model and which 
comprises member governments, 
Council members and Directorate 
staff.

An extraordinary meeting of the As
sembly was set for September to finali
ze outstanding issues including the 
details of the implementation schedu
le for privatization and the location of 
the new company.
The new Inmarsat structure will com
prise two entities: a public limited 
company that will seek an initial public 
offering (IPO) within approximately 
two years of formation, and an inter
governmental structure to ensure that 
Inmarsat meets its public service obli
gations, including the Global Maritime 
Distress and Safety System (GMDSS). 
The new company will be governed 
by a 15-member fiduciary Board of Di
rectors: the Chief Executive Officer 
and 14 non-executive directors, three 
of which will represent developing 
countries.
Inmarsat is an internationally-owned 
co-operative that provides mobile 
satellite communications woddwide. 
Established in 1979 to serve the mariti
me community, Inmarsat since evolv
ed to become the only provider of glo
bal mobile satellite communications 
for commercial and distress and safety 
applications at sea, in the air, and on 
land. The more than 110,000 Inmar
sat customers come from diverse mar
kets including: merchant shipping, fis
heries, airlines and corporate jets, land 
transport, oil and gas, the news media 
and businesses whose executives tra
vel beyond the reach of conventional 
communication.

Information:
Elizabeth Hess, Inmarsat.
Tel:+44.171.7281256, 
fa x+44.171.7281179,
E-mail: elizabeth_hess@inmarsat.org 
or www.inmarsat.org/inmarsat

Nauwe samenwerking Deutz en 
Volvo

Deutz, de Duitse producent van die
selmotoren en de Zweedse automoti
ve groep Volvo hebben een intentie
verklaring ondertekend voor uitbrei
ding van hun huidige samenwerking 
op het gebied van ontwikkeling, pro
ductie en verkoop van dieselmotoren. 
Deutz, met het hoofdkantoor in het 
Duitse Keulen en een grote verkoop-

en serviceorganisatie in Rotterdam 
wordt Volvo’s belangrijkste leverancier 
van kiene en middelgrote dieselmoto
ren voor bouwmachines, trucks, bos
sen en scheeps- en industriële toepass
ingen. De beide ondernemingen zul
len gezamenlijk de ontwikkeling van 
middelgrote motoren ter hand ne
men, Volvo kondigt tevens aan de ei
gen productie van diesel-motoren te 
concentreren op zware motoren met 
een cilinderinhoud van 8 tot 16 liter. 
Volvo zal dit type motoren ook leveren 
aan Deutz. G.J. Mantel, directeur van 
Deutz Nederland: "Door deze samen
werking kunnen we, het hele gamma 
leveren en is ons producten assorti
ment nu compleet. Zo is de bundeling 
van krachten direct in het voordeel 
van onze afnemers."
De afsluitende besprekingen over de 
bredere samenwerking zullen in de 
komende maanden plaatsvinden en 
naar verwachting in de herfst leiden 
tot een definitieve overeenkomst. Vol
gens de beide ondernemingen zal de 
geïntensiveerde samenwerking leiden 
tot substantiële efficiency verhoging, 
kostenreductie en versterking van bei
der concurrentiepositie.
Om de lange termijn intentie te on
derstrepen is Volvo voornemens een 
minderheidsbelang te verwerven van 
10% van de aandelen Deutz. Deut
sche Bank heeft Volvo een optie ver
leend op een 10% belang in Deutz. 
Volvo, Deutz en Deutsche Bank be
schouwen de samenwerking als een 
belangrijke stap om de onafhankelijk
heid van Deutz te waarborgen.

Deutz AG, genoteerd aan de beurs in 
Frankfurt, concentreert zich op de pro
ductie en service van diesel- en gas
motoren. Wereldwijd werden in 1997 
ruim 137.000 Deutz en Deutz MWM- 
motoren geleverd. In 1998 worden 
naar verwachting 160.000 motoren 
verkocht. Het concern behaalde in 
1997 een omzet van DEM 3.364 mln. 
De gekapitaliseerde waarde van het 
concern bedroeg per ultimo 1997 
DEM 793,1 mln. Door verdere koers
stijgingen bedraagt die waarde inmid
dels ruim meer dan DEM 1 mld.
In Nederiand heeft Deutz een vestigin
gen in het Rotterdamse havengebied, 
in Harfingen en l|muiden met samen 
circa 200 medewerkers. De onderne
ming legt zich toe op de productie, in
stallatie en het onderhoud van warm
te/krachtcentrales en voortstuwings- 
motoren voor de scheepvaart In deze 
markten is Deutz een van de belang
rijkste spelers.

Voor informatie:
De heer G.J. Mantel, DEUTZ B V.
Tel: 010.2992666.
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Fusie TOPCAD en POLLUX

Op donderdag 16 juli 1998 hebben 
de aandeelhouders van TOPCAD B.V. 
en POLLUX B.V. overeenstemming 
bereikt over een fusie tussen beide be
drijven. TOPCAD en POLLUX zijn dis
tributeurs van de belangrijkste Auto
desk software producten (onder meer 
AutoCAD en AutoCAD LT). Bovendien 
verkopen zij aan hun dealers hardware 
van Hewlett Packard (large format 
printers), Intergraph (Personal Com
puters), Hitachi en Philips (monito

ren), ELSA (grafische kaarten en moni
toren) en CalComp (digitisers).
De twee bedrijven blijven afzonderlijk 
in de markt opereren, vanuit hun ei
gen locaties in respectievelijk Dor
drecht en Apeldoorn, onder leiding 
van dezelfde directies als voorheen. 
Samenwerking zal met name worden 
gerealiseerd op de gebieden van mar
keting, marktontwikkeling en logistiek. 
Door de fusie profiteren TOPCAD en 
POLLUX van de voordelen van de 
schaalvergroting. Daarnaast kunnen 
zij zich nog meer richten op de verde

re ontwikkeling van de PC-CAD markt, 
tezamen met hun dealer - partners. 
Beide CAD distributeurs zijn nu doch
terondernemingen van Blue Fox En
terprises B.V. Tot dit concern behoren 
ook de importeur van Hitachi monito
ren Hitrate b.v., de uitgever CMedia 
Productions b.v.(CAD-Magazine en LT 
Magazine) en de personeelswerving 
bureaus RESET Techniek b.v. en RESET 
C&Tb.v..
De geconsolideerde omzet van Blue 
Fox Enterprises b.v. (inclusief POLLUX) 
bedroeg in 1997 ca ƒ 60 miljoen. Voor

1998 wordt een groei van ten minste 
15%  verwacht.
Blue Fox Enterprises B.V. is nu de 
grootste gespecialiseerde PC-CAD dis
tributeur in Nederland.

Informatie:
Blue Fox Enterprises B.V., Spuiboule- 
vard 314, 3311 CR Dordrecht
Drs. Sjoerd W. Eisma, directeur.
Tel: 078.6492999.

YACHTING CONSULTYACHTING CONSULT is een jong en dynamisch scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau. Wij zijn een vooraanstaande en groeiende speler op 
de nationale en internationale markt. Ons bedrijf bestaat uit twee afde
lingen: een engineering afdeling waar we bouwvoorbereidingen doen voor jachten en werkschepen van 5 tot 
100 meter en een software afdeling waar we de scheepsbouwkundige bouwvoorbereidingssoftware 
MasterSHIP ontwikkelen. Ons team van 21 enthousiaste mensen is op zoek naar nieuwe collega's:

VERKOPER MASTERSHIP SOFTWARE (40 uur)
Wij zoeken iemand die, afhankelijk van inhoudelijke kennis en 
ervaring, binnen een korte tijd in staat is zelfstandig te 
functioneren. Tot je verantwoordelijkheden behoren het ver
der uitbouwen van onze verkopen nationaal en internatio
naal. Daaronder valt het opzetten van een wereldwijd dealers- 
netwerk.

Functie-eisen
Wij vragen van je een HBO denk- en werkniveau en enkele 
jaren ervaring in een commerciële functie. Kennis van het 
scheepsbouwproces, de (internationale) scheepsbouwmarkt 
en scheepsbouwkundige software is een pré.

Verder ben je bereid om te reizen, ben je commercieel en 
communicatief sterk en spreek en schrijf je vloeiend Engels.

ERVAREN PROJECTLEIDER 
ENGINEERING (40 uur)
Het betreft een zeer zelfstandige functie 
waarbij je leiding geeft aan en meewerkt 
binnen wisselende projectteams. Je bent 
verantwoordelijk voor de realisatie van 
begroting, planning en kwaliteit vanaf het moment van 
verkregen opdracht tot en met de aftersales. Je fungeert in- en 
extern als aanspreekpunt.

Functie-eisen
Je beschikt over een HBO denk- en werkvermogen, een 
scheepsbouwachtergrond en minstens 5 jaar werkervaring als 
projectleider. Beheersing van AutoCAD is een must.

Je bent in staat werknemers te coachen, beschikt over een 
commercieel inzicht en bent kostenbewust.

Wij bieden ruimte voor inbreng, flexibele werktijden en een prettige werksfeer. Als het klikt vind je bij ons een grandioze baan. 
Wil je meer weten over YACHTING CONSULT? Bezoek dan onze website www.yachtingconsult.com

Heb je interesse?
Stuur dan een brief met hierin je motivatie en een uitgebreid CV binnen een week na verschijnen van dit blad naar: YACHTING CONSULT, t.a.v. 
Jeannine Coremans, Nieuwe Emmasingel 17, 5611 AM Eindhoven. Vermeld duidelijk welke vacature het betreft. Een psychologische test kan deel 
uitmaken van de sollicitatie-procedure.

ADVERTEREN IN MARITIEME SEARCH?

BEL VOOR MEER INFORMATIE

BÜRO JET B.V. tel,

EN/OF

070-

RESERVERINGEN:

399 00 00

SEPTEMBER (998 SCHIP»WERFd»7EE

http://www.yachtingconsult.com


V E R E N I G I N G S N I E U W S

KONINKLIJKE 
NEDERLANDSE 

VERENIGING 
VA N  TECH N ICI 

OP SCHEEPVAART 
GEBIED

Royal Netherlands Society 
of Maritime Technology

M e d e d e l i n g e n

Jubileumboek
Veel leden hebben nog niet gere
ageerd op de boodschap dat het jubi
leumboek beschikbaar is. Lees de aan
kondiging in dit nummer!

Beurs Rotterdam Maritime

De beurs "Rotterdam Maritime" (Vroe
ger Bi+Vi) in Ahoy' wordt dit jaar ge
houden van 10 tot en met 14 novem
ber. Het is de Internationale vakbeurs 
voor de Rijn-en binnenvaart, beroeps
visserij, koopvaardij en baggerindus
trie.
De KNVTS heeft besloten dat we ook 
op deze beurs elk jaar een 'Ontmoe
tingsdag Maritieme Techniek" zullen 
organiseren. De opzet zal hetzelfde 
zijn als bij de Europort beurs in Am
sterdam in de oneven jaren.
De Vereniging zal zich dus in de toe
komst elk jaar In november profileren 
met een ontmoetingsdag en een 
stand op de beurs.
Nadere informatie hierover volgt.

In  M e m o r i a m

Ir. J. van Haastert

Op 11 juli 1998 is te Huizen overleden 
ir. j. van Haastert, directeur/eigenaar 
Havan B.V. te Huizen. De heer Van 
Haastert is 73 jaar geworden en was 
43 jaar lid van de KNVTS.

Ing. fl. Korsse

Te Aalsmeer is op 24 juli 1998 overle
den ing. A, Korsse, bedrijfsleider AVI 
Noord, Gemeente Amsterdam.
De heer Korsse was 61 jaar en ruim 22 
jaar lid van onze Vereniging.

Ir. J.W. Brandt

De heer J. W. Brand, oud-hoofdbe- 
stuursfid, is onlangs overleden. In het 
volgende nummer zal een aankondi
ging verschijnen.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

Ing. V.L. Arends
Schade-expert, Expertise- en Ingei- 
eursbureau De Beyer B.V,, Rotterdam 
Oude Delft 48, 2611 CD Delft 
Voorgesteld door A.H. Warmerdam 
Afdeling Rotterdam

Ing. R.H. van Duin MSc.
MSc. opleiding, University of Bradford, 
UK.
Twickel 32, 56551) Eindhoven 
Voorgesteld door P.L.A. van Run 
Afdeling Zeeland

R.|.P. Dupuis
Account Manager Marine, Aon Hudig, 
Groningen
joachim Althingstraat 18a, 9724 LW 
Groningen
Voorgesteld door H.C.j. Schotte 
Afdeling Noord

Ing. K, Knevel
Sales Manager, Bodewes Winches, 
Nieuwerkerk aan de IJssel 
Lammert Majoorlaan 46, 1401 RP 
Bussum
Voorgesteld door J.M. Veltman 
Afdeling Amsterdam

A.j. de Koster
Docent Hogeschool Zeeland 
Dorpsstraat 5, 4513 AL Hoofdplaat 
Voorgesteld door P. Mast 
Afdeling Zeeland

Ing. A.A. Mooij
Sale Engineer Scheepsbouw, Ulstein 
Rekab B.V. Groningen 
Coehoornsingel 69,
9711 BP Groningen 
Voorgesteld door T.B. de Zwart 
Afdeling Noord

J.F.V. Smit
Technical/Operations Manager Smit 
Internationale (Ant) N.V/ Smit-Ameri- 
cas, Inc., Curasao N.A.
Kaya Prof. E. Ecker 9, Willemstad, 
Curasao
Voorgesteld door A.G. Deen 
Afdeling Rotterdam

Ing. C.P.B. Snijder 
Superintendent TD Wijsmuller, 
Ijmuiden
Witte Venstraat 6,1911 TM Uitgeest 
Voorgesteld door D.B. Westerweel 
Afdeling Amsterdam

Ing. R. van Velde
Engineer Surveyor, Uoyd's Register 
De Liesewey 39,
3343 PD Hendrik Ido Ambacht 
Voorgesteld door P. Mast 
Afdeling Zeeland

Ing. P.F. Vos
Hoofd Nieuwbouw HAM, Rotterdam 
Hopper 14, 3362 |P Sliedrecht 
Voorgesteld door |.).A. Alewijn 
Afdeling Rotterdam

P. |acobs
2e WTK 'Star Clipper', Kribbestraat 4 
hs, 1079 WR Amsterdam 
Voorgesteld door: |. M. Veltman 
Afdeling Amsterdam

VoorgestekJ voor het
BELANGSTELLEND
LIDMAATSCHAP

Drs. F. Vrooland
Sales Department, Tsuji Heavy Indus
tries, Nagasaki japan 
N. japiksestraat 61,
1065 KE Amsterdam 
Voorgesteld door D. van Deuzen 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

Ing B .L  Faerber 
G. den Hartog 
Ir. E.W.H. Keizer 
Ing P.A.M. Muijselaar 
M. van de Ree 
Ing E.G.H. Scheltinga 
Ir H. Uittenbogaard

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

J.Q.N. Broekhuijsen 
R.M.). Hydra 
P.G. van Oossanen

EUROSAIWR Heeft regelmatig plaatsingsmogelijkheden voor 
zeevarenden (KHV en GHV)
Nadere informatie: EuroSailor B.V., Zuidplein 127, 
Postbus 5737, 3009 AS Rotterdam 
Tel.: 010-486 6299 - fax: 010-290 9544 
E-mail: crew@eurosailor.com; Internet: www.eurosailor.com 

EuroSailor is erkend lid van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen), 
geassocieerd lid van de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders), en gecertificeerd 
conform ABS ISO 9002.
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A G E N D A

N a t i o n a a l

Goud uit graan
11 oktober 1998 -  9 mei 1999 
Nederlands Scheepvaartmuseum Am
sterdam &  Drents Museum Assen 
Het Drents Museum Assen en het Ne
derlands Scheepvaartmuseum Am
sterdam presenteren van 11 oktober 
1998 t/m 9 mei 1999 twee exposities 
onder de titel Goud uit Graan. De ex
posities geven een beeld van de inten
sieve relaties tussen Nederland en het 
Oostzeegebied. De handel op landen 
als Zweden, Polen, Letland en Litou
wen was de basis voor de rijkdom van 
Nederland in de Gouden Eeuw. In te
genstelling tot wat iedereen denkt wa 
het niet de handel van de V.O.C. op 
Indië, maar de graanhandel met het 
Oostzeegebied waarop de Nederland
se economie ruim twee eeuwen draal
de. De exposities zijn afwisselend in 
beide musea te zien.

Nederlands Scheepvaartmuseum Am
sterdam
11 oktober 1998 -  3 januari 1999 Het 
mysterie van een Oostzeevaarder 
13 februari 1999 -  9 mei 1999 Rijke la
ding, Hollands welvaren 
Drents Museum Assen 
11 oktober 1998 -  3 januari 1999 Rijke 
lading, Hollands welvaren 
13 februari 1999 -  9 mei 1999 Het 
mysterie van een Oostzeevaarder

"Groningen overbrugd"
9 oktober- 6 december 1998
"Groningen overbrugd" is een ten
toonstelling in het Noordelijk Scheep
vaartmuseum van de 'Vereniging van 
Vrienden van het Museum voor Gro
ninger geschiedenis" over bruggen in 
stad en provincie.
Het eerste deel laat de ontwikkeling 
van de brug zien. Aspecten als; welke 
type bruggen zijn er; welk materiaal 
wordt gebruikt, welke verschillende 
functies vervullen ze, komen hierbij 
aanbod.
De andere delen belichten ieder een 
geografisch gebied te weten de Die- 
penring in de stad, het Maregebied en 
de Veenkoloniën.
Van alle vijftien bruggen in de stad en 
een achttal bruggen per regio wordt 
de geschiedenis belicht aan de hand 
van foto's, schilderijen en prenten.
In de tentoonstelling wordt duidelijk 
dat de verschillende gebieden verschil
lende soorten bruggen kennen.
Bij de tentoonstelling verschijnt een 
catalogus van de hand van Joop van 
Roekel en Yvonne Aaltink, uitgegeven 
door Regio PRojekt.
Voor inlichtingen; Noordelijk Scheep
vaartmuseum, José de Bruyn / Sieuw- 
ke K.J. van Slooten, tel: 050.3122202.
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"Strijd voor Vrijheid"
Permanent
Deze maand is in het Marinemuseum 
in Den Helder de laatste hand gelegd 
aan de inrichting van 'Strijd voor Vrij
heid', de vernieuwde permanente pre
sentatie over de Koninklijke Marine in 
de Tweede Wereldoorlog. De exposi
tie toont, naast bekende gebeurtenis
sen, ook minder bekende aspecten uit 
die periode.
'Strijd voor Vrijheid' is één van de laat
ste onderdelen van een algehele her
inrichting van de permanente exposi
tie over de Koninklijke Marine. In mei 
1997 kreeg de presentatie over de ma- 
rinegeschiedenis tot 1940 al een nieu
we vormgeving. Vanaf nu kan de be
zoeker ook kennis maken met de Ko
ninklijke Marine in de Tweede Wereld
oorlog.
Bij het betreden van de zaal loopt de 
bezoeker over een metalen landkaart 
van Nederland, waarop de locaties en 
richtingen van de Duitse invasie staan 
aangegeven. Eén van de belangrijke 
en cruciale momenten in de Tweede 
Wereldoorlog waarbij de Marine was 
betrokken, was de strijd om de Maas
bruggen in Rotterdam. Het in handen 
krijgen van de bruggen was een we
zenlijk onderdeel van het Duitse aan
valsplan. Gesteund door landmacht- 
troepen en mariniers leverde de Ne
derlandse vloot daar felle gevechten 
met de vijandelijke troepen. Naast his
torische gebeurtenissen worden ook 
bekende zee-officieren herdacht, zoals 
vice-admiraal Johannes Fürstner en 
schout-bij-nacht Karei Doorman.

In het Marinemuseum is nog t/m 27 
september 1998 de tijdelijke expositie 
te zien "Unsere Zukunft liegt auf dem 
Wasser, herinneringen van Wilhelm II 
aan zijn keizerlijke Marine".

Tig. 1. Schout-bij-Nacht Karei Doorman 
(1889-1942) in gala uniform.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 
10.00 -  17.00, Zaterdag en Zon- en 
feestdagen 13.00 -  16,30. In juni, juli

en augustus ook op maandag 13.00 -
17.00
Kassa sluit half uur voor sluitingstijd.

Rotterdam Maritime
10-14 november, Rotterdam, Ahoy 
Rotterdam, 9th maritime exhibition 
Contact: Ahoy Rotterdam NV, Pieter 
Simons, P.O. BoxSIOÓ, 3008 AC ROT
TERDAM, The Netherlands,
Tel: 010.293314S, fax: 010.2933399.

Oil & gas 98 and PetroTech 98, 
exhibition
17-19 november 1998, RAI, Amster
dam,
Contact: Amsterdam RAI, Dorien Sib- 
bel, Tel: 020.5491212, 
fax: 020.5491894,

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

November 1998

2-6 Beijing,China
SPE international 011 and Gas 
Conference and Exhibition In 
China
Contact: Society of Petroleum Engi
neers, USA.
Tel:+44 171 487 4250,
Fax:+44 171 487 4229

3 Aberdeen, UK
Downhote production and sub
sea processing, one day technical 
seminar
Contact: BHR Group, Gillian Nelson, 
Tel: +44 1604 631192, E-mail: pr@ar- 
tizan.demon.co.uk

3-5 Caims, Australia
Seatrade Pacific Cruise Conven
tion
Contact: Seatrade, Maureen Standing, 
Tel:+44 1206545 121, 
fax: +44 1206 545190

3-5 Ho Chi Minh City, Vietnam: 
Marine port Vietnam, in con
junction w ith  Vietportex
Contact: Hamburg Messe und Con
gress GmbH,
Tel:+49 40 3569 2187, 
fax +49 40 3569 2192

5-6 London, UK
Expanding Hong Kong, a dred
ging record
Contact: Thomas Telford Conferen
ces, Carol Chin, The Institution of Civil 
Engineers,
Tel:+44 171 665 2316, 
fa x :+44 171 233 1743,
E-mail: chin_c@ice.org.uk

9-10 Yokohama, Japan:

INCOPORTS/IAME Yokohama 
port and environmental Issues 
conference 1998
Contact: Hiroshima National College 
of Maritime Technology,
Fax: +81 8466 73009

15-19 Baltimore, MD, USA 
Ocean com m unity conference 98
Contact: IEEE Travel and Conference 
Management Services, Maria Palom- 
bini, Tel: +1 732 562 5599, 
fax: +1 732 981 1203,
E-mail: m.palombini@ieee.org

18-21 Manila, the Philippines 
Infratrans 98, trade fair
Contact: Messe München International, 
Tel:+65 562 9021, 
fa x ;+65 562 9022

19-21 Mumbai, India 
INMARCO 98. Shipping trends 
for the next millennium, confe
rence
Contact: The Institute of Marine Engi
neers, India, S.M. Rai,
Tel: +91 22 283 4035, 
fa x :+91 22 284 0105

24-26 St. Petersburg, Russia 
2nd International Shipbuilding 
conference ISC 98
Contact: Krylov Shipbuilding Research 
Institute, Mr. Boris P. Polonsky,
Tel:+812 1 27 9647, 
la x :+812 127 9594,
E-mail: albert@krylov.spb.su

29- 2 Dec. Nov-Dubai, UAE 
Gastech 98, 18th International 
LNG, natural gas, LPG conference 
and exhibition
Contact: Gastech secretariat, June Bar
rett,
Tel:+44 1895 454533, 
fa x :+44 1895 454578,
E-mail:
190730.1313@compuserve.com

mailto:chin_c@ice.org.uk
mailto:m.palombini@ieee.org
mailto:albert@krylov.spb.su
mailto:190730.1313@compuserve.com


■ Afsluiters
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout(N.B)
Tel. 0162-460840 
Fax 0162-458497

■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video/Groep (WHVG)
Prins Hendrikstraat 33
6828 GN Arnhem
Tel. 026-3517591
Fax 026 - 4458440
Producent van trainings-, voorlich-
tings- en bedrijfsfilms

■ Bergingen en Wrakopruimingen
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772 
E-mail: takmarine®wxs.nl

■ Communicatie £t Navigatie 
apparatuur
Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20,
3115 HB Rotterdam 
Tel. 010-4730288 
Fax 010-4731006 
E-mail:
van.der.lak.schiedam@accountnet.nl

■ Compressoren
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98 
3089 |E Rotterdam 
Tel. 010 - 4293955

■ Conditionering van kleppen en 
zittingen
Bos Smit's Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam 
Tel. 010-2990870 
Fax 010-4950276

■ Dekwerktuigen en 
startiuchtcompressoren
Van Eijle 
Postbus 129 
3130 AC Vlaardingen 
Tel. 010-2485630

■ Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur
Thofex BV 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010 - 4120290, toestell 3 
Fax 010-4135469

■ Duikwerkzaamheden
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772 
E-mail: takmarine@wxs.nl

■ Engineeringbureau
Grace Marine Technology 
Postbus 6316 
3002 AH Rotterdam 
Tel. 010-4255544 
Fax 010-4764445

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-5214144 
Fax 010-5213586

■ Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAI O A w f  PINO CONSULTANTS B V

International Naval Engineering Con
sultants B.V.
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal 
Tel. 010-5012215 
Fax 010-5012501 
E-mail: lnec@Wordonline.nl

■ ISM- Systemen,
-trainingen en manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetenneer
Tel. 079 - 3427433
Fax 079-3424581
E-mail: topadv@euronet.nl

■ Maritiem Projectbureau
lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 020-6533838 
Fax 020 - 6533755 
E-mail: info@lowland.com

■ Maritieme Dienstverlening
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772 
E-mail: takmarine@wxs,nl

■ Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan Medische Produkten 
Postbus 8114, 3009 AC Rotterdam 
Tel. 010-4209155 
Fax 010-4560242

■ Naval Architects Consulting 
Engineers
Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-4130852 
Fax 010-4130851

■ Ontzilting t.b.v. Drinkwater
BRIMASO 
Hartelstein 5 
2352 JT Leiderdorp 
Tel. 071 -5411618 
Fax 071 -5416104

■ Polyester Reparatie

Polyrep B.V.
Postbus 2045 
2930 AA Krimpen a/d Lek 
Tel. 0180-513050 
Fax 0180 -519429 
E-mail: matracon@glo.be

■ Scheepsreparatie
Navitrex Marine Services BV 
Puntweg 12, 3208 LD Spijkenisse 
Tel. 0181-614747 
Fax 0181-612731

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Seinhuiswacher 1, Rotterdam 
Tel. 010-4114614 
Fax 010-4141004

■ Schroefpompen
leistritz Nederland 
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk 
Tel. 033-2460875 
Fax 033 - 2457025 
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V.
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-4078885 
Fax 010 - 4212007

Turboned Service BV 
Kreekweg 10 
3336 LL Zwijndrecht 
Tel. 078 - 6197400 
Fax 078-6123230 
E-mail: turboned@wxs.nl

■ Vertaalbureaus
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-6179117
Fax 078-6186802
E-mail: srtdel@compuserve.com

■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020-6273706

Bibliotheek voor Varenden 
Westerwagenstraat 74, Rotterdam 
Tel. 010-4112389

Centraal Arbeidsbureau 
Scheepvaart
Buytewechstraat 39-41, Rotterdam 
Tel. 010-4765244

D.G.G.
Willem Witsenplein 6 
2596 BK Den Haag 
Tel. 070-3516171 
Fax 070-3517895

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-3414641

FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-4020398

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 BH Rotterdam 
Tel. 010-4771188 
Fax 010 - 4773846 
Telegramadres: Zeecentra

HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
Tel. 079-3531149
Fax 079-3531155
E-mail hme@fme.nl

IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister 
Vasteland 12 e, Rotterdam 
Tel. 010-4116070

Japanese Marine Equipment 
Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B- 
3, Rotterdam 
Tel. 010-4146411

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Redding maatschappij 
Haringkade 2, Ijmuiden 
Tel. 0255 - 520501
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A dverteerders-index:
Kustwachtcentrum IJmuiden 
Postbus 303 
1970 AH IJmuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900-0111
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255 - 546599

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

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

NESEC Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1, kantoorgebouw
Hoornbrug
2281 XA Rijswijk
Tel. 070 - 3194747
Fax 070-3070214

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c,
3013 AB Rotterdam 
Tel. 010-2400592 
Fax 010-2400596

NVTS, Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-2410094 
Fax 010-2410095

Port Management of Amsterdam 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020-5238600

Rotterdam Municipal 
Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010-4896911

Rotterdam Port Promotion Council 
Marconistraat 16, Rotterdam 
Tel. 010-4779144

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 W| Rotterdam 
Tel. 010-4146191

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-3531165

■ Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen 
Nassaukade 1 
2281 XA Rijswijk 
Tel. 070-3194747
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TO P {Training O rganisatie Personeel) b.v. is een groeiend organisatie-adviesbureau. Wij voeren 
projecten uit op het gebied van kw aliteits-, arbo-, veiligheids- en m ilieuzorg. Dit doen wij bij 
bedrijven in de grond-, w eg- en waterbouw en in de transportsector, waaronder de scheepvaart.

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

Adviseur Scheepvaart <m/v>
Functie:
U werkt zelfstandig of in een klein team. Het werk is resultaatgericht. U ondersteunt bedrijven bij het opzetten en invoeren van 
managementsystemen, onder meer volgens de ISM-code en/of de ISO-normen. Ook behoort het maken van scheepsspecifieke 
manuals en het werven van nieuwe klanten tot de werkzaamheden.

Profiel:
U heeft een nautische of scheepswerktuigkundige opleiding op HBO-niveau en heeft tenminste twee jaar gevaren.
Bovendien beschikt u over een aanvullende bedrijfskundige opleiding, waarbij relevante werkervaring een pré is.
Goede communicatieve vaardigheden en computerervaring zijn noodzakelijk.

Wij bieden:
Een boeiende baan met goede arbeidsvoorwaarden.
Een jaarcontract, dat wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid.

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan:
TOP (Training Organisatie Personeel) b.v, dhr. F .J . de Nijs 
Postbus 329,2700 AH Zoetermeer, tel. 079 - 342 74 33.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst!
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Niestern Sander bv
N IESTERN SANDER B.V. is een gerenommeerde scheepswerf gevestigd in Delfzijl. De onderneming heeft 250 
vaste medewerkers in dienst met twee business units: scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie. Niestern Sander 
B. V. beschikt over moderne productiemiddelen. De afgelopen jaren heeft Niestern Sander o.a. droge-ladingsche- 
pen, containerschepen en tankers aan opdrachtgevers opgeleverd. Niestern Sander B.V. beschikt over een goed 
gevulde orderportefeuille.

Bovendien heeft Niestern Sander B. V. belangen in diverse andere ondernemingen en profileert zij zich als een 
flexibele business partner, die met oog voor kwaliteit maatwerk levert

Niestern Sander B.V. wenst haar positie in de scheepsnieuwbouwmarkt verder u it te bouwen en is daarom op zoek naar 
kandidaten (m/v) voor de volgende functie:

ASSISTENT PRODUCTIELEIDER 
SCHEEPSNIEUWBOUW

-> Samen met de productieleider organiseert en leidt u het gehele productieproces in de ruimste zin van het woord ten 
behoeve van de afdeling Scheepsnieuwbouw.

-> Bij afwezigheid van de productieleider vervangt u hem. U motiveert en geeft leiding aan de teamleiders van het p ro
ductieteam. O ok zorgt u voor de optimalisatie en de continuïteit van de kwaliteit van het team, bijvoorbeeld door het 
bevorderen van de samenwerking van de productieteams en de afstemming daarbinnen. Daarnaast draagt u zorg voor 
een correcte handhaving van de w et Chemische Afvalstoffen,Wet Milieubeheer, A rbow et e.d.

Als basis voor deze functie geldt een opleiding HBO Scheepsbouw en ervaring in de werktuigbouw, aangevuld met 
management-ervaring.

U bent bekend met bedrijfsorganisatorische technieken, zoals planning, budgettering, kostenbeheersing en werkvoor
bereiding.

U heeft een creatieve instelling, commerciële feeling en u kunt probleemoplossend denken. Daarnaast bent u bereid 
uw kennis in de desbetreffende disciplines te vergroten. Het is voor u geen enkel probleem om zowel in- als extern op 
alle niveaus te communiceren. U heeft een prima beheersing van het Engels en Duits. En indien u niet in N oord- 
Nederland w o o n t bent u bereid te verhuizen.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van c.v. kunt u binnen 14 dagen zenden aan:

Niestern Sander B.V.
T.a.v.dhr.lr.J.D. Doorduin (adj. directeur Scheepsnieuwbouw)
Postbus 108,9930AC Delfzijl
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. Doorduin 
(telefoon 0596-617979) ISO 9002 È L \ V C A -

K t



YVC Ysselwerf maakt deel uit van een groep van bedrijven in de scheepsnieuwbouw en 

-reparatiesector. Onder de Holding ressorteren thans YVC Ysselwerf (scheepsnieuwbouw in 

Capelle a/d IJssel en sectiebouw in Groot-Ammers), YVC Bolnes Dockyard (scheeps- 

reparatie en verbouwingen in Rotterdam-IJsselmonde) en het Technisch Bureau Mercurex 

(geluiddempers in Rotterdam-IJsselmonde),

Voor onze afdeling Engineering zijn wij op zoek naar nieuwe collega's die mee willen werken aan de bouw van 

speciaalschepen zoals vissersschepen, chemicaliëntankers, offshoresuppliers, zware ladingschepen, etc.

Voor de afdeling Werktuigbouw bestaan 
vacatures (m/v) voor de functies:

GROEPSLEIDER

Voor de afdeling Scheepsbouw bestaan 
vacatures (m/v) voor de functies:

CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR 

SCHEMA /SPECIFICATIE- 
SPECIALIST

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR 

CONSTRUCTEUR/REKENAAR

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR

Voor alle vacatures geldt dat wij graag in contact komen met kandidaten die beschikken over relevante praktijkervaring 

en in het bezit zijn van een HTS- of MTS-diploma (scheeps-) werktuigbouw of scheepsbouw. Daarnaast verwachten wij 

van onze medewerkers een flexibele werkinstelling en een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Ook jonge, zojuist afgestudeerde HTS-ers en MTS-ers worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Wij bieden naast een interessante functie, goede begeleiding en ruime mogelijkheden to t het volgen, van opleidingen, 

goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en goede doorgroeimogelijkheden.

Heeft u interesse in één van de genoem de functies, dan verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie

- binnen 14 dagen - te richten aan: YVC Ysselw erf b.v.,

t.a.v. mevrouw A. Jansen , Postbus 272, 290 0 AG Capelle aan den IJsse l.

Voor m eer inform atie kunt u bellen met: O IO  - 459 5251 .



“Goeie verzekeringsadviseurs 
komen vanzelf boven drijven” Van Calcar is al vijftig jaar 

actief in de scheepsbouw en het 
transport. We kennen de sector 

als onze broekzak. We hebben alles meegemaakt, alle stormen 
overleefd. Ons geheim? Heel simpel. Zorgen dat de klant ook alle 
stormen overleeft!van Calcar

makelaars in assurantiën \ a n  t a lc a r h v 0800 - 820 225 227 \estigini*cn in  G roningen. Rotterdam . Zeist en Z iealle


