
& W
M a r i n e  T e c h n o l o g y de 0 5 /0 4

Binnenvaart Innovatiedag 
2 0 0 3

Met 1 8 .0 0 0  ton de Rijn op 

Waterways

Deze maand:

Special ‘Binnenvaart’



PERSONEEL VOOR DE 
MARITIEME SECTOR
APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE

ISO 9002S\ Accredited by the 
Dutch Council tor 

Accreditation

VC A*

Postbus 3G36 
213G KA Hoofddorp 
Tel: G23-557G1G1
Fax: G23-5637944
www.lowland.com 
info@lowland.com

LOWLAND
INTERNATIONAL

http://www.lowland.com
mailto:info@lowland.com


M e i  2 0 0 4

Inhoudsopgave
Special Binnenvaart
Dit nummer is gewijd aan de special ‘Binnenvaart'. In zijn editorial schrijft 
Willem de Jong dat de binnenvaart een metamorfose heeft doorgemaakt en 

met elan en dynamiek de 21ste eeuw is ingegaan. 
Hugo Dill besteedt in zijn artikel aandacht aan de 
huidige positie én de toekomst van de containerbin- 
nenvaart. In ‘Honderd jaar binnentank vaart' van 
Irene Start komen de voormalige directeur van de 
rederij Vopak en de senior adviseur binnenvaart bij 
de Scheepvaart Inspectie aan het woord. Dit en nog 
veel meer in de special over de binnenvaart.

Waterways
De Waterways 1 is eind januari van dit jaar in de vaart gekomen. Dit RoRo- 
motorschip is gebouwd door Damen Shipyards en is geschikt voor de vaart 

over de Rijn en door het Albertkanaal. De Water
ways 1 is een variant van de dubbelwandige Da
men Riverliner 1145 Car Carrier. Het schip is 
primair ontworpen voor het vervoer van nieuwe 
auto's, trucks, militaire voertuigen en tractoren 
op RoRo-rijdekken. Een artikel van Nico Guns.

Met 18.000 ton de Rijn op
Jaarlijks transporteert ThyssenKrupp - Veerhaven B.V. grote hoeveelheden 
door middel van 4-baksduweenheden van Rotterdam naar het Ruhrgebied. 
Het transport van de dagelijkse 
hoeveelheden van 60 a 70.000 
ton droog massagoed vraagt een 
continue inzet van de duwboten 
en duwbakken. P. Hoogwout,
B. Boneschansker, F. Quadvlieg 
en H. Blauw schrijven over een 
onderzoek naar de haalbaarheid 
van grotere duwbakken voor 
4-baks konvooien.

Binnenvaart Innovatiedag 2003
Voortdurend Duurzaam. Dat was het thema van de Binnenvaart Innovatie
dag 2003, die op 8 december 2003 in Delft plaatsvond. Het was niet alleen de 
presentatie van wat er allemaal speelt in de ondernemende, innovatieve bin
nenvaart. Het bleek tevens een dag waarop creatieve partijen bij elkaar wer
den gebracht op een ontspannen en vruchtbare wijze. Een verslag van K. van 
Dijk en M. Gonlag over een geslaagde ontmoeting van overheid, bedrijfsle
ven en onderzoekers.

Op de voorpagina: RoRo-motorschip W ate rw ays  1 
(foto: Flying Focus)
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N i e u w s

New Voith Schneider propeller blades successfully tested

W ith commissioning of the 
Norwegian Voith Water 
Tractor ‘B A U T ' of the 
Norwegian shipping company 
Bukser og Berging, the im 
proved characteristics of the 
new VSP blades were impres
sively demonstrated in D e
cember 2003. The bollard pull 
could be improved by 9%, 
while the input power remains 
unchanged. Measurements of 
the bollard pull were carried 
out under the supervision of 
the Norwegian classification 
company DNV.
Voith Schneider Propellers

and especially Voith Water 
Tractors (V W T ) are re
nowned in marine circles for 
precise, efficient and safe ship 
assistance. The VSP allows 
accurate, stepless and ex
tremely swift thrust variations 
in accordance with X Y  coordi
nates. In order to improve the 
hydrodynamic characteristics 
of the VSP even further, a new 
generation of blades has been 
developed. The basis for the 
successful development is the 
numeric simulation of the flu
id dynamics (C FD  = Com
putational Fluid Dynamics).

The C FD  method initially 
serves to optimize the shape of 
the propeller blade; it also pro
vides the exact loads for the 
structural and mechanical op
timization by using the Finite 
Element Method (FEM ).
The new VSP blades for the 
propeller size 36R6/255-2 re
present an important step to
wards the further improve - 
ment of the hydromechanics 
of Voith Schneider Propellers. 
Detailed information on the 
subject is available from the 
internet:
http://www.voithturbo.de

CAD illustration of the new VSP size 

36R 6/255-2 with a propeller input 

power of 3380kW.

Oproep KIVI: ‘slimme steun’ voor scheepsbouw

Een slimme regeling voor de 
scheepsbouw gericht op de 
kennisintensieve productie in 
de maritieme sector is essenti
eel. Het kennisnetwerk KIVI 
heeft de Minister van Econo
mische Zaken dan ook opge
roepen een regeling te treffen 
voor de hoogwaardige pro
ductie in de innovatieve 
scheepsbouw in Nederland. 
De maritieme sector in Neder
land heeft zich ontpopt tot een 
kennisintensieve bedrijfstak 
waar hoogwaardige technolo

gie wordt toegepast. De sector 
heeft zich ondanks een hoog 
loonniveau en subsidiëring 
van concurrentie in het bui
tenland, weten te handhaven 
mede dankzij de inzet van 
hoogwaardige kennis. Maar 
de rek is er nu uit. De Neder
landse economie is afhankelijk 
van innovatie en daarvoor zijn 
hoogwaardige productiefaci
liteiten noodzakelijk. In zijn 
brief aan de kamer van 1 april 
jl. geeft de Minister van Eco
nomische Zaken aan ervoor te

willen zorgen dat de Neder
landse scheepsbouw niet op 
achterstand wordt gezet.
De minister staat voor een of
fensief beleid voor de sector. 
Het KIV I staat ook voor een 
sterk beleid in het belang van 
de techniek in Nederland en 
onze internationale concur
rentiepositie. Dat is de reden 
dat het K IV I vraagt om hoog
waardige productie in de 
Nederlandse scheepsbouw 
met een slimme stimulerings
regeling te ondersteunen.

De regeling moet gericht zijn 
op kennisintensieve productie 
in de scheepsbouw om zo 
hoogwaardige technische pro
ductie in Nederland te ver
sterken. In Nederland wordt 
innovatie op toepassingsni- 
veau in vergelijking tot re
searchniveau slechts beperkt 
door de overheid gesteund. 
Zeker nu de Europese Unie 
ruimte biedt voor steun op 
toepassingsniveau dient dit 
als een buitenkans te worden 
gezien.

Airborne Elevators neemt ThyssenKrupp Marine & 
Industry afdeling over

Airborne Elevators heeft de afdeling Marine & Industry van het bekende 
ThyssenKrupp Liften overgenomen. Airborne Elevators ontwerpt en bouwt 
custom made liften voor speciale toepassingen voor schepen en jachten in 
samenwerking met de afdelingen componenten en service van Thyssen
Krupp Nederland. Deze liften variëren van goederenliften tot trolleyliften op 
superj achten en munitieliften op marineschepen. Airborne Elevators is 
onderdeel van Airborne Systems, een onderneming met jarenlange ervaring 
in de maritieme industrie en gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren 
van geavanceerde elektronische systemen en daaraan gerelateerde mechani
sche systemen. Airborne Systems heeft kennis in eigen huis van engineering, 
elektronica, software, werktuigbouw en productie. Hierdoor wordt voor het 
hele traject inclusief inbedrijfstelling en after sales gezorgd. Voor meer infor
matie over de onderneming en de producten kunt u terecht op de website: 
www.airborneelevators.com O f via contactpersoon Wouter Deddens, tel: 
0513-684442, info@airbornesystems.nl

Zeehavencongres en nieuwe industrie- 
haven Harlingen

In het kader van de Friese 
Havendagen - van 4 tot 
en met 6 juni in Harlin
gen - vindt op vrijdag 4 
juni 2004 in Harlingen 
een congres plaats. T i j
dens dit congres zal de 
problematiek van regio
nale zeehavens in het al
gemeen, en die van Har
lingen in het bijzonder, 
centraal staan. Het thema

is ‘Zeehaven Harlingen, 
knooppunt met onge
kende logistieke moge
lijkheden'. Vanuit ver
schillende invalshoeken 
zullen sprekers en fo
rumleden hun visie ge
ven op kansen en bedrei
gingen en op de voor
waarden voor succes 
voor de enige zeehaven 
die Friesland rijk is.

http://www.voithturbo.de
http://www.airborneelevators.com
mailto:info@airbornesystems.nl


Growing iceberg of criminalisation Kooren announces construction of two Rotor tugs

The arrest of the Master of the 
Prestige and the detention of 
the Tasman Spirit crew and 
Salvage Master Nicolas Pap
pas represent the tip of a 
‘growing iceberg' of criminali
sation, B IM C O  Marine D e
partment Manager Anders 
Arfelt warned March 17. 
Addressing ninety delegates at 
the International Salvage 
Union's first annual Associate 
Members' Day, Arfelt said 
there was a global trend to
wards criminalising ‘socially 
intolerable mistakes'. He 
added that salvors were 
amongst the players with the 
capability to prevent a serious 
accident from turning into an 
intolerable mistake. “But for 
these entities to work proper

ly, they must be free to get 
their equipment and person
nel to the scene of the acci
dent. And they must be able to 
get out again. Otherwise, this 
unique response system can
not work. If that happens, the 
industry will pay dearly.” 
“When discussing criminalisa
tion, it is important to distin
guish between the arrests of 
seafarers (or, in some cases, 
company executives) who have 
broken the law in a particular 
jurisdiction and the arrests of 
those who have done nothing 
wrong other than go about 
their professional duties. The 
driving force behind the latter 
arrests seems to be monetary or 
political gain rather than an at
tempt to uphold the law.”

Kooren Shipbuilding and Trading b.v. has ordered two R T -60  class R o
tor tugs to be built at A SL Shipyard Pte Ltd in Singapore. The tugs will 
have a bollard pull capacity in excess of 63 metric tons each. Delivery of 
the tugs will be during the month of April 2005.
Both tugs will be powered by three Niigata 6L25 H X engines of 1350 kW  
each at 750 rpm. The three azimuth thrusters will also come from Niigata, 
they are of the ZP 21 FP  type. The tugs will be classed by Lloyds Register 
and will be equipped with fire fighting capabilities.
In addition, Kooren Shipbuilding and Trading b.v. has also taken options 
on two additional R T -60  Rotor tugs. Although sharing the same basic de
sign the options will be powered by three Wartsila 6L20 main engines of 
at least 1200 kW  each at 1000 rpm. The three azimuth thrusters will also 
come from Wartsila, they are of the Wartsila 200/2100mm type with CP 
fitted in H R  nozzles.
Kooren expects to declare the options for these two tugs within the next 
three months.
Kooren Shipbuilding and Trading b.v. is presently in contact with a cou
ple of potential buyers. The investment entered into for these Rotor tugs is 
on a speculative basis, as the godfather of the Rotor design M r Ton 
Kooren believes that also the present and future tugboat owners/operators 
in the world should have the opportunity to operate Rotor tugs in their 
fleet.

NATO signs contract with Savi Technology Blue Marlin’s first job

The headquarters of the 
North Atlantic Treaty Orga
nization's (N A TO ) Supreme 
Allied Commander Transfor
mation (SA CT) has contract
ed with Savi Technology to 
pilot a project using Ra
dio Frequency Identification 
(R FID ) technology linked 
with the Savi SmartChain 
platform to manage and track 
multi-national consignments 
between Europe and A f
ghanistan.
The project, to be evaluated 
for possible future expansion, 
will help determine whether 
N A T O  and its 19 member 
countries can leverage Savi's 
real-time platform and R F ID  
Technology to enhance pan- 
N A T O  logistic collabora
tion.
The contract, announced 
here at the ‘Defence Logistics 
and Materiel Support 2004' 
Conference, calls for the in
stallation of the network 
along the International Secu

rity Assistance Force A f
ghanistan (ISA F) supply 
chain, which stretches from 
the Netherlands and G er
many through Uzbekistan to 
Kabul in Afghanistan. 
Consignments will be tracked 
by using Savi's newest genera
tion SaviTag ST-654, an ac
tive, data-rich R F ID  tag that 
communicates wirelessly with 
the network at distances over 
100 metres. In addition, Savi's 
fixed readers and Savi 
SmartChain Site Managers 
will be installed to capture and 
convert the RFID-generated 
data into actionable informa
tion that can be managed by 
users on the network in highly 
secured information environ
ments.
Savi will begin immediately to 
conduct site surveys, perform 
installation work, train users 
and integrate the Savi 
SmartChain software into 
N A T O 's L O G FA S informa
tion system.

The first job of the recently 
jumboised heavy transport 
vessel Blue Marlin is the 
transport of the Dai Hung I 
semi-submersible production 
platform of VietsovPetro from 
an offshore location to 
Hyundai-Vinashin's yard in 
Nha Trang, Vietnam. There 
the Blue Marlin will serve as a 
dry-dock facility.
Dockwise was awarded the 
contract by Hyundai-Vina- 
shin of Nha Trang in Vietnam 
for the transport and dry-

docking of the 13,200 tons 
semi-submersible production 
platform Dai Hung I, as no lo
cal dry docking facilities were 
available.
Transversely positioned on 
the 63 meter wide deck of the 
Blue Marlin the pontoons of 
the Dai Hung I created an 
overhang of 25.67 meter to 
starboard and 19.54 meter to 
port. After completion of dry- 
docking the Blue Marlin will 
redeliver the Dai Hung I to it's 
offshore location.



M a a n d  M a r i t i e m

Opdrachten

Koninklijke Niestern Sander B.V. Smit Internationale NV

Koninklijke Niestern Sander 
B.V. kreeg op 27 februari jl. de 
opdracht om voor Wagenborg 
Shippping B.V. te Delfzijl drie 
multipurpose containersche
pen met een tonnage van 6100 
dwt elk te bouwen. Het ont
werp is afgeleid van de nieuw- 
bouwopdracht van zes sche
pen voor de Duitse rederij 
Intersee. Bij het ontwerp is

uitgegaan van een grotere 
lengte en verminderde diep
gang. De casco's van de W a- 
genborg-opdracht zullen wor
den vervaardigd in Polen. De 
bouw van de zes casco's voor 
Intersee vindt eveneens in Po
len plaats. Aan de negen sche
pen zijn de bouwnummers 
821 tot en met 830 gegeven.
De hoofdafmetingen zijn:

L  x B Holte Diepgang Dwt G T Oplevering Opdrachtgever
106,12x14,40 8,10 6,14 5780 3930 10.2004 Intersee (6)
113,76x14,40 8,10 6,01 6100 4250 08.2005 Wagenborg (3)

Onderzoeksvaartuig Dupuy de Lome

Na te zijn gedoopt als Dupuy 
de Lome, is bouwnummer 
816 te water gelaten. Dit ge
beurde op zaterdag 27 maart 
in Delfzijl bij de scheepswerf 
Koninklijke Niestern Sander. 
Het gaat hier om een onder- 
zoeksvaartuig gebouwd in op
dracht van CNN (Compagnie 
Nationale de Navigation). De 
eindgebruiker wordt de Fran
se Marine. Voordat het schip 
naar de Franse marine gaat, 
wordt Dupuy de Lome deze 
zomer aan de opdrachtgever 
overgedragen, die zal zorgdra
gen voor de uitrusting voor de 
specifieke taken als onder- 
zoeksvaartuig. Het schip is 
vernoemd naar Henry Dupuy

de Lome, een negentiende 
eeuwse scheepsontwerper van 
de Franse marine. Het bouw
project was voor de werf het 
meest complexe uit haar hon
derdjarige geschiedenis. Tot 
grote verbazing van de vele 
Franse genodigden ging, zoals 
gebruikelijk, het schip dwars
scheeps te water. De techni
sche gegevens van het schip 
zijn:
Lengte 102,40 m
Breedte 5,85 m
Holte 7,70 m
Diepgang 4,91 m
Draagvermogen 850 t 
Motorvermogen 2 x 2970 kW  
Snelheid 16,5 kn
Bemanning 110 personen

Smit Sleepvaart en Bergings
bedrijf heeft een herziene ver
sie van het type Stan Tug be
steld bij Damen Shipyards te 
Goiinchem. Het betreft een 
met tien meter verlengde ver
sie van de Stan Tug 2509.
De verlenging betreft voorna
melijk het achterdek, waardoor 
het beter is toegesneden voor 
gebruik als terminal sleper. 
Het vaartuig heeft de typeaan
duiding Stan Tug 3509 gekre
gen en na oplevering zal het 
gedurende vijf jaar voor Total 
Fina in Gabon gaan werken.

Smit Transport & Heavy Lift 
BV, onderdeel van Smit Inter
nationale, heeft bij Keppel

Singmarine Shipyards in Sin
gapore twee schepen besteld. 
Het betreft de bouw van een 
duiksupport-/ankerbehande- 
lingsvaartuig en een ankerbe- 
handeling-/bevoorradings- 
vaartuig. Beide schepen - met 
een sleepkracht van 70 ton - 
zullen in de tweede helft van
2005 worden opgeleverd. 
Uitgaande van hetzelfde ont
werp heeft Smit een optie op 
nog twee schepen voor anker- 
behandeling en bevoorrading, 
echter voorzien van voldoende 
vermogen voor een sleep - 
kracht van 120 ton. 
Afmetingen (LxBxT) = 70,90 
x 16,00 x 5,60 m. Geïnstal
leerd vermogen: 2 x 2425 kW

Tewaterlatingen

Doop sleephopperzuiger Oranje

Minister Peijs verrichtte op 20 
maart opnieuw een doop. Het 
betrof de Oranje, die bij Mer- 
wede Shipyard in aanbouw is 
in opdracht van de Konink
lijke Boskalis Westminster 
NV. De Oranje is het tweede 
schip van een serie van twee 
sleephoppers die in aanbouw 
zijn voor Boskalis. Het zuster
schip, de Prins der Nederlan
den, ging in augustus 2003 na 
de doop te water. De voor
naamste gegevens van de 
Oranje zijn:

L  oa 

L  ll
Breedte
Holte
Diepgang

156,00 m 
135,95 m

28.00 m
15.00 m 
12,02 m

De maximale baggerdiepte is

81,5 m. Het laadvermogen op 
baggermerk bedraagt 27.480 t, 
de hoppercapaciteit is 15.850

3m3.
De inrichting biedt accommo
datie aan veertig personen. 
Het schip is gebouwd onder 
klasse Bureau Veritas.
Het geïnstalleerde vermogen 
bedraagt 19.500 kW , waar
mee tijdens de proefvaart een 
snelheid kan worden behaald 
van 16,4 kn. Het schip is voor
zien van een boegschroef van
1.500 kW . De beide hoofdge
neratoren leveren een vermo
gen van 8000 kW  ieder, de 
hulpgenerator 1,540 kW.
Het voor de baggerpompen 
benodigde vermogen bedraagt
2 x 4.400 kW  en voor de je t
pompmotoren 1,500 kW



De minister van Verkeer 
en Waterstaat, mevrouw
K.M .H . Peijs, heeft de beide 
voetveren Prins W illem 
Alexander en Prinses Maxima 
gedoopt. Dit gebeurde op 13 
maart in Vlissingen.
De identieke schepen zijn van 
het SW A T H  type (Small W a- 
terplane Area Twin Hull), een 
internationale aanduiding die 
aangeeft dat het boven water 
zichtbare gedeelte van het 
vaartuig boven water ‘zweeft'. 
Daarbij wordt de opwaartse 
kracht gegenereerd door twee 
torpedoachtige drijflichamen

die zich onder de waterspiegel 
bevinden. De torpedo's en het 
boven water liggende gedeel
te, waarin zich de accommo
datie bevindt, zijn met elkaar 
verbonden door messcherpe 
stutten. Door de slankheid 
van deze stutten hebben gol
ven een minimale invloed op 
de bewegingen van het schip. 
Beide schepen zijn gebouwd 
bij Koninklijke Schelde in 
Vlissingen, dochteronderne
ming van de Damen Ship
yards Group. Het aanwezige 
specialisme om lichte stalen 
scheepsconstructies te ont

werpen en te bouwen en de 
mogelijkheid om deze high
tech schepen lokaal te onder
houden en zonodig te repare
ren, waren doorslaggevend bij 
de keuze van de bouwwerf. 
Beide schepen, eigendom van 
de Provincie Zeeland, zullen 
operationeel worden onderge
bracht bij de BBA, een doch
teronderneming van de Con- 
nex Groep. De voornaamste 
gegevens van de schepen zijn:

Inmiddels is de Prinses M axi
ma uitvoerig getest en zijn alle 
systemen aan boord optimaal 
afgesteld. Het schip heeft be
wezen aan alle door de op
drachtgever gestelde criteria te 
voldoen. Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de op
levering van de Prins W illem 
Alexander. De verwachting is 
dat beide schepen in het voor
jaar van 2004 officieel in de 
vaart komen.

Lengte over alles 37.71 m
Breedte over alles 17.31 m
Holte, gemald 7.40 m
Ontwerp diepgang 4.20 m
Hoofddieselmotoren 2 x M T U  12 V  4000 M 40 B met een vermo

gen van 1560 kW  bij 1800 opm
Generatoren AVK/Stemford 1503 kW
Elektrische voort- Indar 1320 kW
stuwingsmotoren
Generatoren 2 x 145 kW /1500 omw/min
Maximum snelheid 16.6 kn
Dienst snelheid 14.5 kn
Maximum aantal passagiers 181
Bemanning 4

Opleveringen

Hopperzuiger Thai Bing Duong

De overdracht van bouwnummer 9109, de hopperzuiger Thai 
Bing Duong, vond op 4 maart plaats. De hopperzuiger is be
stemd voor Waterway Dredging & Construction in Vietnam. 
Het schip wordt uitgebracht door Landfall Transport & Towage
B.V. te Sliedrecht. De belangrijkste gegevens van het schip zijn: 
L .oa 64 m, L u  60,18 m, B  13,00 m, D  6,30 m. Het bruto tonnage 
bedraagt 1509 t. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
Deutz dieselmotoren van elk 1200 kW.

Binnenvaarttanker Shakira

Smits Machine fabriek in Krimpen aan de Lek heeft begin maart 
de type C binnenvaarttanker Shakira (86 x 11,40 m, 2001 t) over
gedragen aan Mercurius Scheepvaart. De Shakira beschikt voor 
de voortstuwing over een zescilinder medium speed motor met 
een vermogen van 1100 kW. Het schip is uitgerust met zes duplex 
stalen ladingtanks, tevens geschikt voor het vervoer van zuren. E l
ke tank is voorzien van een deepwell pomp, ladingverwarming en 
een eigen lossysteem. D it maakt het vervoer van verschillende la- 
dingsoorten mogelijk. De bevrachting is in handen van Rijnvaart.

Patrouille- en reddingsschip Cüu Nan Hang Hai

Damen Shipyards in Gorin- 
chem heeft het patrouille- en 
reddingsschip Cuu Nan 
Hang Hai voor de Vietnamese 
Marine opgeleverd. Het be
treft een schip van het type 
SA R 4100 met de volgende 
afmetingen: lengte 42,8 m, 
breedte 7,11 m, diepgang 3,77 
m. De voortstuwingsinstalla- 
tie bestaat uit twee M TU -m o- 
toren van het type 16V 

4000M70 met een totaal vermogen van 4575 kW  bij 2000 rpm. Dit vermo
gen wordt via een Reintjeskoppeling overgebracht op de twee vaste schroe
ven. Het schip is uitgerust met een Promac boegschroef. De opgestelde ge
neratoren leveren een vermogen van 200 kVA. Er is slaapaccommodatie 
voor zestien bemanningsleden en in de opbouw is ook accommodatie aan
gebracht voor de opvang van schipbreukelingen. T ot de inrichting behoort 
tevens een ziekenboeg. Op het voorschip staat een brandbluskanon opge
steld met een capaciteit van 120 m3 per uur. Tevens werden in maart jl. drie 
werkschepen bij Damen Shipyards opgeleverd. Het betreft een Damen M i
ni Cat, een Damen Stan Tug en een Damen Multi Cat.
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ASD-sleper van Chinese Damenwerf

Opleveringen

Voor Australische rekening is 
op de Damenwerf in Changde 
(China) de eerste ASD-sleper 
van het type Tug 2411 opgele
verd. Het is een nieuw ontwik-

keld, zeer compact ASD sle- 
pertype, primair ontworpen 
voor push- en pullwerk. Het 
geinstalleerde vermogen van 
4200 kW  wordt geleverd door

twee Caterpillar motoren, de
ze geven het vaartuig een trek
kracht van meer dan 68 t bij 
vooruitvaart en 63 t bij vaart 
over de achtersteven. Het

schip heeft de naam Barunga 
gekregen. Een zusterschip na
dert haar voltooiing en zal 
binnenkort worden opgele
verd.

Werfnieuws

Damen Hoogezand verkocht Overname w erf Bijlsma Lemmer

M et de oplevering van de hop- 
perzuiger Thai Bing Duong 
beëindigt Damen de scheeps- 
bouwactiviteiten van de werf 
te Hoogezand. De werf is ver
kocht aan Maas Shipyards die 
de werf- en productieactivitei- 
ten zal voortzetten.
Voor projectacquisitie en 
contracten blijft Damen 
Hoogezand wel bestaan en 
heeft als zodanig de opdracht 
verworven voor de bouw van 
een M PCS van 12000 ton. Dit

schip is uitgerust met twee 
dekkranen, voor rederij Drent 
te Delfzijl.
Het vaartuig wordt in de O e
kraïne gebouwd en wordt eind 
2005 opgeleverd. Daarnaast 
heeft Damen Hoogezand de 
opdracht verworven voor de 
bouw van twee type C F 10500 
schepen.
De schepen zullen in de eerste 
helft van 2006 worden gele
verd aan de Britse rederij Ca- 
risbrooke.

Veka Scheepsbouw in W er
kendam is eigenaar geworden 
van de failliet verklaarde 
Scheepswerf Bijlsma te Lem 
mer.
Daarbij horen de bestaande 
infrastructuur, afbouwhal en 
overig materieel. Veka 
Scheepsbouw was al in be
spreking met de IN G  Bank, 
de feitelijke eigenaar van de 
afbouwhal van Bijlsma, om de 
hal te huren in verband met 
ruimte- en capaciteitsproble-

men in Werkendam. De af
bouwhal in Lemmer biedt 
mogelijkheden voor de af
bouw van tien dubbelwandige 
binnenvaarttankers per jaar. 
De eventuele overname geeft 
geen soelaas voor wat betreft 
de werknemers bij Bijlsma. 
Gelet op het vele werk dat 
door onderaannemers in de 
afbouwfase wordt verricht, 
zal slechts een deel van het 
huidig personeel in het bedrijf 
werkzaam kunnen blijven.

Schram en Van Beek failliet Laatste cascobouw bij Peters-Kampen

Ondanks het feit dat de werf 
goed voorzien was van op
drachten en werk, is de 
Scheepswerf Schram en Van 
Beek te Bolnes in een financi
eel slechte situatie geraakt.
D it komt hoofdzakelijk door
dat het uitgevoerde werk werd 
voorgefinancierd en uitstaan-

de rekeningen niet tijdig wer
den voldaan.
Omdat de werknemers al 
twee maanden niet werden 
betaald, heeft FNV-Bondge- 
noten zich genoodzaakt ge
zien in het belang van de 
werknemers het faillissement 
aan te vragen.

Momenteel wordt er in de sec- 
tiehal nog gewerkt aan de cas
co's van twee 6000-tons vaar
tuigen, welke medio dit jaar de 
hal zullen verlaten. Daarmee 
komt er een eind aan de sectie- 
bouw bij de werf. In het ver
volg zullen de casco's in Tsje-

chië of Kroatië worden ge
bouwd en zal de werf te Kam
pen uitsluitend de afbouw van 
die schepen verzorgen. Helaas 
heeft dit als consequentie dat 
medio dit jaar ongeveer de 
helft van het werfpersoneel zal 
worden ontslagen.

Rederijnieuws

Overname werf Van der Giessen te Krimpen JR Shipping bestelt containerschepen

De Hollandia Bailey Kloos 
Groep kan zich de eigenaar 
noemen van het terrein en de 
daartoe behorende opstallen 
en goederen van de werf Van 
der Giessen in de Stormpolder 
te Krimpen a/d IJssel.

Hiermee is de voorgenomen 
boedel veiling komen te ver
vallen. De nieuwe eigenaren 
willen mogelijk bepaalde, nog 
niet nader genoemde activitei
ten op de werf concentreren.

JR  Shipping te Harlingen 
heeft twee containerschepen 
van 868 teu in opdracht gege
ven bij de Duitse Sietas werf in 
Hamburg. De beide schepen 
(134 x 22,5 m) worden medio 
2005 opgeleverd. De vaartui-

gen krijgen aansluitingsvoor- 
zieningen voor 150 koelcon
tainers en worden uitgerust 
met een M aK motor van 8400 
kW. Er wordt uitgegaan van 
een dienstsnelheid van 18,5 
kn.
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M aritiem e  M a rk t door M enso de Jong

Praatjes vullen geen gaatjes
Minister Brinkhorst maakte zich niet 
bijzonder geliefd bij de boeren door zijn 
krachtige aanpak van mond- en klauw
zeer, BSE en varkenspest tijdens zijn 
landbouwministerschap (1999-2002). 
Nu maakt hij vijanden in de scheeps
bouw door zijn boute uitspraak geen 
subsidies te willen verstrekken aan een 
‘oude' industrie zonder toekomst, waar
toe hij de scheepsbouw rekent. Als trou
we aanhanger van D66 ziet Brinkhorst 
meer in kennisindustrieën als nano- en 
biotechnologie.

Weliswaar rolde bijna de gehele Twee
de Kamer over hem heen na deze uit
spraak, maar de minister vond dat de 
Kamer dan maar moet zeggen waar het 
geld voor ordersteun vandaan moet ko
men. Ondertussen moet het voor onze 
industrie spijtig zijn te lezen dat van de
15,6 miljard euro die tussen 1994 en
2002 in de gezondheidszorg is gepompt 
voor het oplossen en voorkomen van 
wachtlijsten, slechts 4,8 miljard euro 
daadwerkelijk daarvoor is gebruikt. De 

rest ging op aan hoge-
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re lonen, lagere werkdruk en andere leu
ke zaken.
Toch kan de minister gelijk hebben. Hij 
heeft zich alleen niet afgevraagd of onze 
oude industrie al morgen moet verdwij
nen door verdere steun te weigeren of 
dat we steun moeten uitsmeren over zo'n 
twintig jaar totdat de ‘nieuwe' industrie 
er inderdaad is. Evenmin heeft hij 
onderzocht of er voldoende subsidie
geld en maatschappelijk draagvlak is 
om een nieuwe industrie tot bloei te 
brengen. Biotechnologie heeft toch te 
maken met controversiële zaken als ge
netisch gemanipuleerd voedsel en stam
cellenonderzoek?

Grote woorden voor kleine 
innovaties
Inderdaad is de Nederlandse inbreng 
bij ‘nieuwe' industrie bedroevend klein, 
behalve wellicht bij IC T , mede dankzij 
de scheepsbouw. W at dat betreft heeft 
Brinkhorst ongetwijfeld gelijk. O f een 
besparing van circa vijftig miljoen euro 
op scheepsbouwsteun daar verandering 
in zal brengen, lijkt hoogst dubieus. 
Daarvoor is veel meer geld nodig. 
Australië verschafte vorig jaar 763 mil

joen US dollar aan overheidsgeld ten 
behoeve van de biotechnologie, een 
bedrag waar wij alleen over kunnen 
dromen. Toch kan je  met kleine be

dragen praktische nichetoepassingen 
stimuleren op basis van elders ontwik

kelde technologie. Zo maakte een 
Amerikaanse universiteit een chip 
met bijbehorende sensoren om in 
een vroeg stadium beginnende 
ziektes als BSE bij een veestapel te 
kunnen traceren. De National 
Science Foundation droeg
900,000 US dollar bij voor het 
uitvoeren van praktijktesten. De 
universiteit zal het onderzoeksgeld 
moeten terugverdienen met pro- 
ductielicenties voor haar technolo
gie. Het is een typisch kleinschalige 

innovatie die Brinkhorst had kunnen 
steunen als Minister van Landbouw. 
Hij had dan wel te maken gehad met 
een mentaliteitsprobleem: vele E u
ropese universiteiten prefereren

fundamenteel onderzoek en trekken 
hun neus op voor praktische onderzoe
ken voor de industrie, juist omdat het 
geld kan opleveren. Maar langzaam 
komt daar verandering in.

Het Amerikaanse Ministerie van D e
fensie heeft een budget van drie miljard 
dollar voor onderzoek en ontwikkeling, 
maar stelt ook kleine bedragen beschik
baar voor praktische toepassingen. Het 
‘luttele' bedrag van één miljoen dollar is 
bijvoorbeeld uitgeloofd voor de winnaar 
van een wedstrijd voor voertuigjes die 
zonder menselijke hulp een moeilijk 
woestijntraject geheel zelfstandig kun
nen afleggen. Amerikaanse hobbyisten, 
studenten en universiteiten doen eraan 
mee.
Onze marine heeft met een beperkt 
onderzoeksbudget geavanceerde fregat
ten ontworpen die alom bewondering 
oogsten. Het levert helaas niet veel bui
tenlandse opdrachten op. Westerse ma
rines mogen alleen nationaal bouwen; 
bovendien kunnen zij niet-gepatenteer- 
de innovaties gemakkelijk overnemen.

Vele ontwikkelingslanden vallen af, 
omdat hun politiek ons niet aanstaat of 
omdat er geen financiering voor is. In de 
optiek van Brinkhorst zal de marine- 
bouw evenwel ‘oude industrie' zijn. W e 
kunnen dus best marineorders van hon
derden miljoenen euro's missen, al zie je 
opdrachten van deze omvang voor na
notechnologie de eerstkomende twintig 
jaar niet zitten. W el is een scenario 
voorstelbaar dat er over 20 tot 30 jaar al
leen een EU-marine zal zijn. Grote lan
den als Duitsland, Frankrijk en Spanje 
zullen er dan voor zorgen dat de marine- 
bouw op hun werven terechtkomt. De 
kleine EU-landen missen de eensge
zindheid en de capabele ministers om 
dat tij te keren.
Inmiddels zal Brinkhorst ijverig plan
nen aan het formuleren zijn voor de toe
komst van M A RIN . M et een uit de 
Noordzee verdwijnende offshore en een 
naar Azië wegtrekkende scheepsbouw 
zal hij er toch geen toekomst voor zien 
als kennisinstituut voor innovatieve



scheepsbouw. Misschien denkt hij er
aan de grote waterbassins van M A RIN  
met behulp van vele miljoenen aan sub
sidies om te bouwen tot kweekbassins 
voor bacteriën en andere organismen 
die van belang zijn voor de bio-in
dustrie. Een nieuwe bedrijfstak, met 
goede omzetten in Amerika dankzij het 
ruime overheidsbudget, is de veilig- 
heidsindustrie: biometrie, stralings-
poortjes, container tracking, enzovoort. 
Het zou belangwekkend zijn te horen 
wat EZ  doet ter stimulering van deze 
nauw met transport verbonden in
dustrie.
Gelukkig wil de minister opnieuw pra
ten over scheepsbouwsteun, mits 
Duitsland daarin voorgaat. Kennelijk 
ontgaat het hem dat de werven niet kla
gen over Duitse concurrentie, maar over 
die van Spanje en Italië. Bovendien 
wordt al jaren met EZ gepraat over in- 
novatiesteun, zoals voor prototypes, en 
financieringssteun naar het voorbeeld 
van Duitsland en Spanje. Deze steun 
kan hij dus morgen introduceren.

Scheepvaart en havens ook ‘oud’
Niet alleen in Nederland, maar ook el
ders in Europa zien velen scheepvaart 
en havens als oude activiteiten waaraan 
we niet teveel overheidsgeld moeten 
spenderen. De Noorse rederij Bergesen, 
in 2003 verkocht aan Worldwide in 
Hongkong, voorziet in 10 tot 15 jaar het 
einde van de Noorse scheepvaart. Niet 
alleen vanwege het overheidsregime, 
maar vooral door een gebrek aan inte
resse bij de Noren voor een scheep- 
vaartcarrière. De laatste Noorse reders 
zouden hun geluk in het buitenland 
zoeken. In Engeland is er zwaar verzet

tegen de bouw van nieuwe container 
terminals. Die zijn dringend nodig; 
de bestaande terminals hebben al 
feederlading afgestoten door een te
kort aan capaciteit.
In Nederland verzet een PvdA-lid 
van Provinciale Staten Zeeland zich 
tegen de bouw van de ongetwijfeld 
winstgevende Westerschelde Con
tainer Terminal, omdat het dan te 
druk wordt op de wegen. Kennelijk 
moet de provincie een rustig landbouw
gebied blijven met zwaar gesubsidieerde 
boerenbedrijven en een wel welkom fa
briekje voor windgeneratoren die flo
reren dankzij de hoge eco-tax op fos 
siele brandstoffen.
Rotterdam probeert een mo
dem imago te krijgen door her 
en der bankjes met zonnepane
len erboven neer te zetten. M is
schien mag Maasvlakte II er daarom 
komen.

Onder druk van het CBS verlangt Den 
Haag toch meer rendement op dit stuk 
infrastructuur. Net zo veel als de Betu
welijn en de T G V  naar Parijs? M is
schien moet Rotterdam een projectont
wikkelaar maar laten bieden op Maas
vlakte II voor de bouw van een casino, 
pretpark, jachthaven, hotels, enzovoort. 
Toerisme is immers een bedrijfstak met 
toekomst. Wonen aan druk vaarwater is 
ook populair, al zouden deze bewoners 
volgens sommige veiligheidsexperts 
voortdurend in angst leven over een 
mogelijk dramatisch ongeval voor hun 
deur. L N G  dus maar niet naar Maas
vlakte II. Daarvoor heeft de overheid 
toch de Eemshaven gebouwd. Kan die 
haven eindelijk rendabel worden.
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Ook de Nederlandse scheepvaart ver
dwijnt langzaam maar zeker. Noorse re
ders bouwen al een positie op in P&O  
Nedlloyd. Zij zullen dus als eersten in 
aanmerking komen voor overname van 
P&O's aandeel van vijfentwintig pro
cent. Onze belangen in de cruisevaart, 
veerdiensten en offshore zijn reeds lang 
geleden opgedoekt. Afgelopen jaar ver
kocht Vopak de laatste scheepvaartbe- 
langen vanwege het geringe rendement. 
Inderdaad kunnen grote structuurbe- 
drijven met een uiterst dure top een b ij
zaak als scheepvaart nooit echt winstge
vend maken. D at lukt alleen onderne
mende en slagvaardige familiebedrij - 
ven als Wagenborg, Seatrade, Vroon 
en Spliethof. M et opnieuw een geleide
lijke verslechtering van het Nederland
se scheepvaartklimaat kunnen die snel 
naar een ander land verhuizen, zoals 
Seatrade al deed met de charterzaken. 
T och , scheepvaart, havens en scheeps
bouw zijn van alle tijden en er is goed 
geld mee verdiend. W e moeten nog 
maar afwachten of de miljarden die in 
alternatieve energie en nieuwe techno
logie worden gestopt, ooit rendabel 
zullen worden. Erover praten is na
tuurlijk goedkoop. Je  hoeft dan voorlo
pig nergens geld voor beschikbaar te 
stellen. Vroeger meende ik dat Neder
land een zwalkend industriebeleid had. 
Thans vinden steeds meer industrieba- 
zen dat we helemaal geen industriebe
leid hebben.



Editoria l door W illem  de Jong

Binnenvaart: een bruise
Deze editie van Schip & W erf de Zee is gewijd aan de binnenvaart, een bedrijfstak die in de afgelopen tien a twintig 
jaar een enorme ontwikkeling te zien heeft gegeven. Veel Nederlanders, en wellicht ook sommige lezers van dit blad, 
zullen bij het woord 'binnenvaart' nog steeds denken aan een conservatieve en verouderde bedrijfstak, overvleugeld 
door het dynamische, competitieve en agressieve wegvervoer en bezig met een achterhoedegevecht om een rol van 
betekenis te blijven spelen in het nationale en internationale vervoer. De huidige binnenvaart laat in werkelijkheid ech
te r een ander beeld zien, een beeld van een bedrijfstak die een metamorfose heeft doorgemaakt en met elan en dyna
miek de 21ste eeuw is ingegaan. En zoals het overzicht met de vlagaandelen van de Europese vloot laat zien, spelen 
de Nederlandse ondernemers daarbij met ongeveer vijftig procent een belangrijke rol.

De grafiek met het grensoverschrijden
de verkeer van en naar Nederland laat 
weliswaar zien dat het wegvervoer rela
tief sterker is gegroeid, maar dat vooral 
in de laatste jaren - vanaf 1995 - de 
binnenvaart behoorlijk het totale groei
tempo heeft kunnen aanhouden.

De gemiddelde grootte van de schepen 
is fors toegenomen (van ongeveer 600 
ton per schip in 1975 tot ruim 1000 ton 
per schip in 2001), er zijn veel nieuwe 
schepen in de vaart gekomen en ook 
veel nieuwe scheepstypen (container
schepen, dubbelwandige tankers, sche
pen voor speciaal vervoer), veel oude 
schepen werden gesloopt (mede dank
zij sloopregelingen) en de vloot ziet er 
geheel anders uit. Een ieder die regel
matig langs een van onze rivieren of ka
nalen komt, heeft dit met eigen ogen 
zien gebeuren.
De huidige vloot wordt gekenmerkt 
door een veel grotere efficiency: meer 
ladingcapaciteit, sneller laden en lossen 
en sneller varen. Dankzij dynamische 
ondernemers en het goed gebruik ma
ken van de mogelijkheden van de tech
niek, is de binnenvaart een moderne 
bedrijfstak geworden. De opheffing 
van de toerbeurt (systeem van evenre
dige vrachtverdeling) heeft daarbij ook 
gezorgd voor nieuw elan en openingen 
gegeven naar een andere en betere rol in 
de transport- en logistieke keten.

Containervaart
De huidige binnenvaart biedt een breed
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nde bedrijfstak
spectrum van verschillende scheepsty- 
pen, ladingsoorten en transportsyste
men. Traditioneel sterk in het vervoer 
van massagoederen (erts, kolen, bouw
materialen, graan en veevoeders en ui
teraard olieproducten en vloeibare pro
ducten van en voor de chemische in
dustrie), maar thans ook met een sterk 
toegenomen rol in het nationale en 
internationale containervervoer. Het 
artikel van Hugo Dill gaat daar uitvoe
rig op in.
H et aandeel van de binnenvaart in het 
vervoer van containers is tegenwoordig 
veertig procent met een jaarlijkse groei 
van meer dan tien procent.
D it is niet alleen zo in Nederland en 
over de R ijn  naar Duitsland. Ook in 
België en Frankrijk neemt het contai
nervervoer over de rivieren en kanalen 
flink toe. Gezien de algemene verwach
tingen voor de toename van het ver
voersaanbod in de komende jaren, 
voorziet men geen al te schokkende ge
volgen van het in gebruik nemen van de 
Betuwelijn. De goederenstroom groeit 
volgens de deskundigen harder dan de 
vijf procent die het spoor aan kan. De 
binnenvaart kan zonder problemen een 
verdubbeling van de vervoersbehoefte 
aan. En het binnenlandse containerver
voer zal in het geheel geen last hebben 
van de Betuwelijn.

Uitbreiding EU
De komende uitbreiding van de Euro
pese Unie vormt een nieuwe uitdaging 
voor de binnenvaart. Een aantal van de 
nieuwe lidstaten heeft relatief veel 
binnenvaart (Polen, Donaulanden), 
maar vaart met een zeer verouderde 
vloot. In de grotere E U  verliest het ver
voer over de R ijn haar sterk overheer
sende rol en de Nederlandse onderne
mers zullen alle zeilen moeten bijzetten 
om in de nieuwe E U  hun sterke positie 
te behouden (nu komt vijftig procent 
van de E U  Binnenvaart voor rekening 
van de Nederlandse schepen).
H et is in dit verband van belang dat de 
Rijn-Main-Donau-verbinding wordt

verbeterd. Het kanaal is aangelegd toen 
het containervervoer over het water nog 
moest beginnen en daardoor zijn op 
veel plaatsen de bruggen te laag. De 
verbetering van deze Rijn-Donau-as is 
het onderwerp van een E U  TE N -pro
ject (Trans Europees Netwerk). Ande
re TEN-projecten voor de binnenvaart 
betreffen het geschikt maken van de 
vaarweg Parijs-Lille-Antwerpen-Rot- 
terdam voor vier baksduwvaart en een 
verbetering van de Maasverbinding 
naar Wallonië. Deze TEN-projecten 
zijn bijzonder ingrijpende infrastructu
rele projecten en beslaan een periode 
van vele jaren.
De uitbreiding van de E U  vereist 
voorts een harmonisering van de regel
geving voor de internationale binnen
vaart, zowel voor wat betreft de techni
sche eisen als de bemanningswetge- 
ving.

Ontwikkelingen
Hoewel minder spectaculair als de con- 
tainervaart, heeft ook de tankvaart een 
grote ontwikkeling doorgemaakt. Er is 
veel geïnvesteerd in dubbelwandige 
schepen, roestvaststalen tanks, coated 
tanks en in andere voorzieningen ten 
behoeve van veiligheid en bescherming 
van het milieu. Lees voor dat onder
werp het verslag van het interview met 
twee erkende deskundigen op dit ge
bied: Pierre Kreuze en Klaas den Bra
ven. Ongeveer twintig procent van de 
tankvloot is tegenwoordig dubbelwan
dig en er wordt veel verdere nieuw - 
bouw verwacht.
Wellicht het meest interessante facet 
van de huidige binnenvaart is de ont
wikkeling van nieuwe concepten voor 
speciaal vervoer. Het containervervoer 
is daar een voorbeeld van voor grote 
vervoersstromen, maar een soortgelijke 
ontwikkeling vindt plaats in een aantal 
niche markten. W e denken daarbij aan 
speciaal vervoer van meel, cement, 
vuilnis, halffabrikaten voor de industrie 
(vliegtuigvleugels voor Airbus) enzo
voort. Het kenmerkende van deze con

cepten is dat het vervoer over water een 
essentieel deel uitmaakt van een strak 
geleid logistiek concept voor de ver
vaardiging en/of distributie en gebruik 
van een product of producten. Een b ij
zonder aansprekend voorbeeld in dit 
verband is het Distrivaartconcept met 
Riverhopper type schepen, ingericht 
voor het vervoer van pallets voor grote 
verladers naar regionale distributiecen
tra.
Er bestaan voorts plannen voor het ge
conditioneerd vervoer over de binnen
wateren van bananen en tomaten in een 
soortgelijk strak logistiek concept.
Het beeld van de huidige professionele 
binnenvaart zou niet compleet zijn zon
der te verwijzen naar het passagiersver
voer: rondvaartboten, luxe riviercruise 
schepen, fast ferries op diverse nieuwe 
lijnen en met meer dan een knipoog 
naar de schoonheid van de vroegere 
zeilvaart, de ‘bruine zeilen vloot'. Deze 
vloot bestaat uit klippers, tjalken en an
dere van de sloop geredde fraaie vaar
tuigen, die in ons waterrijke land voor 
mooie beelden zorgen en in oude stad
jes aan het IJsselmeer, de Wadden en 
Zeeuwse Wateren idyllische havenge
zichten opleveren.
Maar terug naar de techniek, tenslotte 
behoort dit blad een technisch blad te 
zijn. W at is er op technisch gebied ge
beurd in de binnenvaart? Een kleine 
veertig jaar geleden werd ik voor het 
eerst geconfronteerd met het formule
ren van technische voorschriften voor 
de binnenvaart. En in dit verband kan 
ik me een discussie herinneren met een 
collega uit Antwerpen. Betreffende het 
opstellen van eisen aan machine-instal- 
laties merkte hij op: “Awel, zulle, alles 
wat je  op een binnenschip nodig hebt is 
een velo en een lasso.” Ik vroeg ver
baasd: “W at bedoel je?” Hij antwoord
de toen: een lasso om het schip naar de 
wal toe te trekken bij machineproble- 
men en een fiets om een reparateur te 
waarschuwen. En eigenlijk had hij ge
lijk: de installaties waren toen heel sim
pel: een hoofdmotor, een 24 volt elek
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trische installatie met batterijen voor 
wat verlichting en een zeer beperkt aan
tal navigatiemiddelen en meer niet. Er 
van uitgaande dat het schip nooit al te 
ver van de wal en de bewoonde wereld 
zou zijn, was er geen reden om uitvoeri
ge voorschriften op te stellen.
Maar zo simpel is het leven nu niet 
meer. Schepen zijn groter, machine-in- 
stallaties veel uitgebreider, meer hulp- 
vermogen, uitgebreide navigatiemid
delen, boegschroefinstallaties, gecom
pliceerde pompinstallaties, hefbare 
stuurhuizen, automatische stabiliteits- 
inrichtingen enzovoort.
Een aantal recente en toekomstige tech
nische veranderingen zullen we de re
vue laten passeren.
Allereerst de introductie van zeer grote 
schepen, tankers en containerschepen 
van 135 meter lengte en breedte vanaf 
11,45 tot 21,50 meter.

dan een binnenvaarttanker. En dan te 
denken dat men nu plannen maakt voor 
binnenvaartschepen van 150 meter 
lengte. Ook op het gebied van duwbak
ken wordt aan grotere eenheden ge
dacht, zoals blijkt uit het artikel van 
Frans Quadvlieg.

Een interessante ontwikkeling is de toe
passing van de zogenaamde ‘Schelde - 
huid', bestaande uit een soort honing
raatachtige constructie welke met ge
ringere afmetingen dan een normale 
dubbele huid zorgt voor veel grotere 
aanvaringsbestendigheid. Gerappor
teerd in de editie van december 2002 en 
inmiddels toegepast op Chemgas 
LPG-tankers.
Het ziet er voorts naar uit, tenminste 
afgaande op het aantal projecten en 
rapporten over het onderwerp, dat 
binnen afzienbare tijd ‘All Electric

‘Technische veranderingen 
passeren de revue’

Een aantal van deze schepen werd eer
der uitgebreid in Schip &  W erf de Zee 
beschreven (containerschip ‘Jowi', edi
tie mei 1998 en bunkertanker ‘Vlissin- 
gen', editie februari 2003). Het m.s. Jo- 
wi was de winnaar van de K N V TS 
Schip van het Jaar Prijs in 1999.
Thans is bijvoorbeeld de motortanker 
‘Jade' in aanbouw, met afmetingen van 
135 x 20 meter, 9000 ton laadvermogen 
bij een diepgang van 4,50 meter, 2 x 
1800 pk V E T H  Z-drive roerpropellers 
als voortstuwing, 2 x 650 KVA genera
toren, 2 x 550 pk boegschroeven en 28 
deepwell pompen, één voor elk van de 
28 tanks. Voorwaar meer een zeeschip

Ships' over de binnenwateren zullen 
varen. M et als doel grotere ontwerp - 
flexibiliteit, groter laadvermogen en 
wellicht lager energieverbruik. En, met 
nog wat meer fantasie, misschien met 
‘Whale Tail' voortstuwers.
Er wordt voorts serieus onderzoek uit
gevoerd om te zien of het in de praktijk 
mogelijk is gebruik te maken van 
‘Luchtsmering'.
Bij dit systeem wordt beoogd een sta
biele luchtlaag te laten ontstaan tussen 
de scheepsromp en het water. Hierdoor 
is theoretisch een vermindering van de 
wrijvingsweerstand van vijftien tot 
veertig procent mogelijk.

Vier werven, samen met VNSI en M A 
R IN , voeren dit onderzoek uit (Project 
Energiebesparende Luchtgesmeerde 
Schepen).
In het kader van diverse innovatiepro
jecten en ontwikkelingsactiviteiten van 
individuele bedrijven, wordt er op tech
nisch gebied voor de binnenvaart nog 
veel meer goed werk verricht. De 
Binnenvaart Innovatiedag informeert de 
branche elk jaar over deze initiatieven. 
Een onderwerp dat in de komende ja 
ren sterk in de belangstelling zal blijven 
betreft de emissies van de scheepsdie- 
selmotoren.
D e binnenvaart is zonder twijfel de 
meest energie efficiënte wijze van 
transport, niet alleen ten opzichte van 
het wegvervoer, maar ook ten opzichte 
van het vervoer over het spoor. Dus 
wat betreft de uitstoot van C O 2 scoort 
de binnenvaart uitstekend. Op het ge
bied van de emissies van stikstofoxides 
en roet is de situatie echter minder 
gunstig. Vooral bestaande scheepsmo
toren zijn relatief ‘vuiler' dan de mo
derne diesels die het wegvervoer ge
bruiken. D at wordt ten dele gecom
penseerd door de grotere energie effici
ëntie, maar zal in de toekomst aan
dacht blijven vragen. Door middel van 
aan te brengen katalysatoren en andere 
voorzieningen zal dit probleem moeten 
worden aangepakt. In een artikel van 
‘D e Ingenieur' van november 2003 
verklaart prof. dr. ir. Baert van de T U  
Eindhoven dat de nieuwste benzine
motoren al zo schoon zijn dat de con
centratie schadelijke uitlaatgassen la
ger is dan in de omgevingslucht die er
in gaat. Zover zijn we met diesels nog 
lang niet, hoewel de maatschappij dat 
uiteindelijk wel zal verlangen. T o t die 
tijd zult u, hoop ik, nog heel wat edities 
van Schip & W erf de Zee kunnen le
zen.
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Opleveringen door F. Kok

Cornelia, de eerste Frontrunner
Een innovatief containerschip voor de binnenvaart

Frontrunner Shipping V.o.F. heeft op 8 november 2003 het binnenvaartcontainerschip Cornelia in de 
vaart gebracht. Het casco is op de Leninska scheepswerf in Kiev, Oekraïne, gebouwd en is compleet af
gebouwd door Teus Vlot Diesel Marine in Sliedrecht. De Cornelia w ijkt in verscheidene opzichten af van 
de meer conventionele containerschepen in de binnenvaart. Het schip heeft onder meer een relatief 
grote containercapaciteit en mag terecht als innovatief worden aangemerkt.

Ontwerp
Het concept van de Frontrunner is ont
wikkeld door de heer D. Waalboer en 
zijn zonen, van Rewazo in Bleskens- 
graaf (Rederij Waalboer en Zonen). 
Het is verder uitgewerkt in samenwer
king met V EKA  Scheepsbouw in W er
kendam.

Het vaartuig heeft normale afmetingen: 
L  x B ,x  H = 84,63 x 11,40 x 3,50o.a. mal ’ ’ ’
m. In  een schip van die lengte passen 
meestal tien baaien 20-voets contai
ners. In  de Frontrunner kunnen echter

elf baaien worden ondergebracht, een 
belangrijk economisch voordeel. D it is 
mogelijk geworden door de twee ver
diepingen tellende accommodatie op 
het voorschip te plaatsen (mede van
daar de aanduiding Frontrunner) en 
door een speciale inrichting van de ma
chinekamer.
Plaatsing van stuurhuis en woning op 
het voorschip is in de binnenvaart niet 
gebruikelijk. Maar bij andere trans
portmiddelen (vrachtauto, trein en 
vliegtuig) bevindt de bestuurder zich 
meestal wel voorin.

Voor een binnenvaartschip heeft zo'n 
voorlijke plaatsing voordelen, zoals:
• Een beter uitzicht naar voren, in het 
bijzonder bij het uitvaren van havens.
• Een uitermate stille accommodatie, 
door de grote afstand tot de machineka
mer, waardoor ook met minder ge
luidsisolatie kan worden volstaan.

Tijdens de proefvaart gemeten 
waarden zijn:
- Stuurhuis 45 dB(A)
- Slaapkamers 51 dB(A)
- Keuken 50 dB(A)

Figuur 1 - De 

Cornelia 

(foto: Arie Jonk

man)



Een en ander resulteert in een relatief 
hoog voorschip: de top van de accom
modatie ligt bij leeg schip op 6,70 m 
boven het wateroppervlak. Dat is voor 
sommige vaarwegen, bijvoorbeeld het 
Twentekanaal, te hoog. M et behulp 
van het ballastsysteem kan dan aan het 
schip een aanmerkelijke koplast wor
den gegeven, waarmee passage van lage 
bruggen mogelijk wordt.

Het schip wordt voortgestuwd door 
twee roerpropellers, die ver naar ach
teren onder het achterschip zijn aange
bracht. Daardoor was het mogelijk het 
hekcompartiment als machinekamer 
in te richten. Door de dieselmotoren 
die de roerpropellers aandrijven dia
gonaal op te stellen, is de machineka
mer bijzonder kort gehouden en is 
ruimlengte gewonnen. W el is achterin 
het ruim een compartiment aange
bracht met de lengte en de hoogte van 
een 20-voets container. D it comparti
ment omvat een hulpmachinekamer 
(generatorkamer), een pompkamer en 
diverse tanks. Op de top van het com 
partiment worden containers ver
voerd.
De BB roerpropeller is over 55 cm in 
hoogte hydraulisch verstelbaar. Dit is 
om bij voorover getrimd schip (als hier
boven beschreven) voor ten minste één 
van de schroeven voldoende water te 
hebben.

De containercapaciteit is:
1e laag: 10 x 4 = 40 T E U
2e laag: 11 x 4 = 44 T E U
3e laag: 11 x 4 = 44 T E U
Totaal 3 lagen = 128 T E U
4e laag: 11 x 4 = 44 T E U
Totaal 4 lagen = 172 T E U

Het schip is voorzien van een duwste- 
ven, zodat het eventueel gemakkelijk is 
aan te passen om met een duwbak te va
ren. In dat geval is de voorlijke plaat
sing van het stuurhuis - dat zich dan op 
ongeveer halve lengte van het koppel
verband bevindt - een extra voordeel. 
Bij een conventioneel koppelverband is 
het stuurhuis wel erg ver van de kop 
van het geheel verwijderd.

Het schip is afgeijkt op 2125 t op een 
diepgang van 3,22 m; de maximale 
diepgang is 3,45 m, waarbij het laad
vermogen ca 2348 t bedraagt.

Het schip voldoet aan de eisen van 
Scheepvaart Inspectie en ADN R.

Indeling
De langsscheepse indeling van het 
schip is:
• Voorpiek met berging en waterbal- 

lasttank;
• Compartiment met een tussendek op 

2,60 m boven basis; onder het tus
sendek de voormachinekamer, daar
boven de onderste laag van de wo
ning;

• Ladinggedeelte, met achterin, in baai
11, de pompkamer/generatorkamer;

• Machinekamer.

De voormachinekamer heeft in de zij
den diverse tanks: aan SB voor vuil wa
ter (3 m3), brandstof (6 m3) en smeer
olie (1 m3) en aan BB voor drinkwater 
(20 m3). Verder is er naast hart schip 
nog een tankje voor vuile olie (1 m3).

Het ladinggedeelte heeft een dubbele 
bodem en een dubbele huid. De resul
terende tanks zijn in de lengte in vieren 
onderverdeeld en zijn alle voor water- 
ballast bestemd. De tanks 1 t/m 3 zijn 
U-vormig, de tanks nummer 4 zijn L- 
vormig, om eventuele slagzij te kunnen 
compenseren.
De afmetingen van het laadruim zijn: 
68,244 x 10,100 m.
Aan de achterzijde van het ruim is voor 
elke rij containers een steun aange
bracht, die tot boven de onderkant van 
de derde laag reikt.

Ook in de pompkamer zijn in de zijden 
tanks aangebracht: aan SB en BB  een 
waterballasttank (2 x  22 t) en daarach
ter brandstoftanks (2 x 20 m3).
Deze ballasttanks staan in verbinding 
met de L-vormige tanks nummer 4. 
Verder bevinden zich in de generator- 
kamer nog een smeerolietank en een 
vuile olie tank, beide 1 m3.
De generatorkamer en de pompkamer 
zijn door waterdichte deuren met de 
machinekamer en elkaar verbonden.

De totale ballastcapaciteit van het schip 
is 650 t.

Accommodatie
De woningen zijn ondergebracht in het 
verhoogde voorschip.
Op het hoofddek, 5,00 m boven basis, 
ligt het stuurhuis in zijn laagste stand 
en daaromheen de woonkamer, met 
aan B B  de ingang en aan SB de keuken. 
Op het tussendek bevinden zich rond
om een hal, met de trap naar boven, 
drie slaapkamers, toilet en douche,

alsmede aan BB  een aparte personeels- 
woning met woonkamer, slaapkamer, 
keuken, toilet en douche. Deze woning 
heeft een eigen trap naar boven. Het is 
dus mogelijk om gescheiden te wonen.

Het stuurhuis is in twee stappen over 
een hoogte van 7 m hydraulisch verstel
baar, zowel voor een goed uitzicht naar 
achter als om over de containers op een 
eventuele duwbak heen te kunnen kij
ken. De hefkolom is geleverd door 
EBR , evenals ontwerp en engineering 
van het stuurhuis.

Machine-installatie
De Cornelia wordt voortgestuwd door 
twee Baudouin dieselmotoren, type 8 
M  26 SR, van elk 478 kW  bij 1800 tpm. 
Zij drijven via cardanassen roerpropel
lers van Holland Roerpropeller aan, ty
pe H RP 4000, met vierbladige schroe
ven, diameter 1350 mm. De roerpro
pellers zijn voorbereid voor het eventu
eel later aanbrengen van straalbuizen.

M et deze installatie wordt een geladen 
dienstsnelheid van 17,1 km/h bereikt.

Beide motoren zijn aan de voorzijde 
voorzien van hydrauliekpompen, die in 
normaal bedrijf de besturingshydrau- 
liek aandrijven.

In het voorschip is een Van Ballegooy 
boegschroef, type 1200, aangebracht 
met een 360° stuurbaar rooster. Hier
door kan hij ook als noodvoortstuwer 
dienen. M et alleen deze thruster in be
drijf kan nog een snelheid van 6 km/h 
worden behaald.
De thruster wordt aangedreven door 
een Scania dieselmotor, type D I-14 86 
M , van 389 kW  bij 1800 tpm.

Elektriciteit wordt geleverd door een 
Cummins generatorset, type D G CB 
(G15) van 65 kVA en een noodset van 
hetzelfde fabrikaat, type D G BC(D 15) 
van 38 kVA. Deze laatste is voorzien 
van een geluiddichte omkasting. De 
sets staan opgesteld in respectievelijk 
de generatorkamer achter en de voor- 
machinekamer.

De koeling van hoofd- en hulpmotoren 
vindt plaats door middel van Blokland 
beunkoelers. In verband met de beno
digde diepgang zijn deze opgesteld in 
koelerkasten ter plaatse van de ballast
tanks nummer 4.
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Er zijn vier Delta ballastpompen geïn
stalleerd, twee vóór en twee achter, elk 
met een capaciteit van 135 m3/h bij 1,4 
bar.
Verder zijn er twee Jetting dekwas- 
/brandbluspompen geïnstalleerd, een 
vóór en een achter, elk van 45 m3/h bij
3,4 bar. Deze voorzien tevens de sepa
rate lensejectoren in het ruim van de 
benodigde energie.
Het lens-/ballastsysteem bestaat uit 
vier gelijke systemen, die - wanneer no
dig - koppelbaar zijn.

Op het achterdek is een schoorsteen 
geplaatst, waarin naast de gebruike
lijke uitlaatsystemen ruimte is ge
maakt voor plaatsing van de machine- 
kamerventilatie, koelwaterexpansie- 
tanks, de achterankerlier en een kleine 
berging (de schoorsteen is op het alge
meen plan niet getekend, maar is wel 
te zien in figuur 2).

De lucht voor het ventileren van de ge- 
neratorkamer en de pompkamer wordt 
aangezogen via de eerder genoemde 
containersteunen aan de achterkant 
van het ruim, welke hiervoor voorzien 
zijn van afsluitbare roestvrijstalen 
roosters.

Om bij het vervoer van bepaalde ge
vaarlijke stoffen het ruim te kunnen 
ventileren, zijn aan de voor- en achter
kant van het ruim afzuigopeningen 
aangebracht, die zijn aangesloten op 
permanente ventilatiekanalen. Daarop 
kunnen drie stuks losse, vonkvrije ven
tilatoren worden aangesloten.

Verdere uitrusting 
Rguur 2 - Achter- Het ankergerei op het voorschip om-
schip van de Cor- vat twee boegankers van elk 1000 kg,
nelia met 60 m staaldraad van 28 mm, en

een Dyvler elektrische ankerlier met 
twee trommels en twee verhaalkop- 
pen. De op het algemeen plan gete
kende kettingbakken zijn niet aange
bracht.
Op het achterschip zijn een hekanker 
van 850 kg met 60 m staaldraad van 22 
mm, en een Bozagro elektrische anker- 
lier met één trommel beschikbaar.

Op het achterschip is een Van W ijk 
hydraulische autokraan geplaatst, 
SW L  1500 kg, bereik 9 tot15 m.

De navigatie- en communicatieappara
tuur is geleverd door Radio Holland en 
omvat onder meer:
• Radar 1 (voorschip) Furuno RH RS- 

2005RC, 8ft,
• Radar 2 (achterschip) idem,
• Piloot Sigma 50,
• Dieptemeter Sigma 120,
• Windrichting/snelheidsmeter Sigma 

130,
• Twee stuks Marifoon R T  2048,
• Vier stuks vaste camera's, respectie

velijk in het gangboord voor- en 
achterschip, SB en BB,

• Eén stuks verstelbare camera in de 
achtermast.

Voorts is een Tresco Inland ECD IS 
Viewer geïnstalleerd.

En verder
Frontrunner Shipping B.V. is een par
ticipatiemaatschappij, met als part
ners: Rewazo Beheer B.V., Teus Vlot 
Beheer B.V. en Dieleman & Partners, 
het accountantskantoor dat het Front- 
runner-project financieel begeleidde.

Een tweede schip volgens het Front- 
runner-concept is momenteel in aan
bouw. Het vaartuig krijgt een lengte 
van 110 m en een containercapaciteit

van 236 T E U . Dat is ruim dertien pro
cent meer dan de 208 T E U  van een 
conventioneel containerschip van de
zelfde lengte.
Voor het tweede schip is een andere in
deling van de dubbelebodem- en zij- 
tanks gekozen; het krijgt aparte zij- 
tanks (4 x 2 stuks) en dubbelebodem- 
tanks dwarsover (4 x 1 stuks).
Een ander verschil met de eerste 
Frontrunner is dat er zwaardere moto
ren in komen en dat beide roerpropel
lers in hoogte verstelbaar zullen zijn.
De oplevering van de tweede Front- 
runner is gepland voor de komende zo
mer.
Zowel de 85 m als de 110 m versie kun
nen door vergroten van de holte en/of 
verhoging van de denneboom als 
‘ groot volumeschip' worden uitge
voerd.
Tenslotte is het Frontrunner-concept 
ook geschikt voor tankschepen.

De Frontrunner is niet het enige inno
vatieve project uit de koker van de fa
milie Waalboer.
Ruim een jaar geleden werd de Rewa- 
zo-doos geïntroduceerd, een ballast
container die vooral dient om bij hoge 
waterstanden het schip te laten zakken 
en daardoor de vervoerscapaciteit te 
verhogen. Het is een gemodificeerde 
40-voets container, die naar behoefte 
met oppervlaktewater kan worden ge
vuld of worden geleegd. De ballastca- 
paciteit is circa 70 t. De lege container 
kan met normaal containergerei wor
den behandeld.
De Rewazo-doos is zelfvullend en zelf- 
lozend, dankzij een pompinrichting in 
een separate ruimte, en is verder in
wendig versterkt, gestraald en gecon
serveerd.

Voor het vergroten van de stabiliteit 
van containerschepen ontwikkelde 
men de zogenaamde ‘solid blocks', sta
len platen met de vloerafmetingen van 
een 20-voets container en een dikte van 
ongeveer 20 cm.
Deze platen hebben een gewicht van 
circa 24 t en zijn uitgerust met stan
daard container corners.
Evenals de Rewazo-doos kunnen zij 
worden gebruikt om bij licht beladen 
schepen (lege containers) de strijklijn
hoogte te verminderen. Ze zouden wel 
eens een oplossing kunnen bieden 
voor het wereldwijde probleem van 
gecontamineerde waterballast in zee
schepen.



Ankers en Kettingen
Postbus 5GG3 tel. G1G-429 22 22 info@wortelboer.nl
3GG8 AA Rotterdam fax G1G-429 64 59 www.wortelboer.nl

V o o rs p ro n g  in 
K w a l i te i t ,  T e c h n ie k  
en S e rv ic e

C O M  P R E S S O R S

U w  specia lis t in:
»startlucht com pressoren 
»werklucht com pressoren 
»persluchtdrogers en toebehoren 
»perslucht en elektrisch gereedschap 
»pneumatische com ponenten 
»modulebouw

Maxwellstraat 1, 1976 AD IJmuiden, Tel. 0255-535428, 
Fax: 0255-516446. info@kettingbv.nl w w w .k e ttin g b v .n l

Ggn
OoetésteWieer

feasibility studies • bouwbegeleiding 
tekenwerkzaamheden • ontwerp

scheepsbouwkundig bureau
Groothandelsgebouw E7.158 Postbus 29156 3001 GD Rotterdam 

Tel: 010-4130852 Fax:010-4130851 E-mail: info@groensoet.nl Website: www.groensoet.nl

Wij wensen de Waterways 1, 2, en 3 een behouden en succesvolle vaart!
Op zoek naar inteligente, efficiente en creatieve oplossingen in (scheeps)elektrotechniek?
Op basis van jarenlange ervaring en diepgaande kennis van elektrotechniek en ICT bieden wij een intergraal 
dienstenpakket voor de scheepsbouw.

Alewijnse Marine Systems 
Alewiinse Noord B.V.
Postbus 567, 9200 AN Drachten 
Het Gangboord 18, 9206 BJ Drachten 
Telefoon: (0512) 570355, Fax (0512) 5491 66 
E-mail: and@alewijnse.nl, Internet: www.alewijnse.nl

P Alewijnse Youreiectrica partner

mailto:info@wortelboer.nl
http://www.wortelboer.nl
mailto:info@kettingbv.nl
http://www.kettingbv.nl
mailto:info@groensoet.nl
http://www.groensoet.nl
mailto:and@alewijnse.nl
http://www.alewijnse.nl


Opleveringen door Nico Guns

Waterways 1
Eerste RoRo-motorschip uit een serie van drie

Damen Shipyards heeft voor Colbelfret (Antwerpen) een carcarrier gebouwd: het RoRo-motorschip 
Waterways 1. Het is een speciaal ontworpen binnen- en buitenschip, dat van een zeeboeg is voorzien 
en daardoor ook kan worden gebruikt voor de estuaire vaart. De Waterways 1 is eind januari van dit 
jaar in de vaart gekomen.

De Waterways 1 Naar ontwerp van Damen Shipyards
Bergum heeft in Roemenië Damen 
Shipyards Galatz het casco van de W a
terways 1 gebouwd, waar tevens een 
aanzienlijk deel van de afbouw werd 
verzorgd. Daarna heeft een sleepboot 
het casco buitenom naar Damen Ship
yards Bergum in Friesland gesleept, 
waar de verdere afbouw plaatsvond. 
Het schip zal binnenkort worden ge
volgd door de Waterways 2 en 3. De 
Waterways 2 en 3 zijn nu bij Damen 
Shipyards Bergum in afbouw.

Variant van Riverliner 1 14 5
De Waterways 1 (bouwnummer 9352) 
is geschikt voor de vaart over de Rijn en 
door het Albertkanaal. Dankzij haar 
versterking en haar zeeboeg is het schip 
bovendien geschikt voor estuaire vaart 
bij een significante golfhoogte van 1,75 
meter. D it impliceert, dat het schip met

westelijke en noordelijke winden zeker 
tot 6 a 7 Beaufort kan uitvaren, ofwel 98 
procent van de tijd.
Het vaartuig is gebouwd in overeen
stemming met de voorschriften en reg
lementen van Lloyd's Register voor de 
notatie *  A1 IW W , roll on - roll off, 
LM C , with the descriptive note: Estua
ry trade between Vlissingen and Zee- 
brugge.
Omdat voor deze estuaire vaart met een 
significante golfhoogte van 1,75 meter 
geen regelgeving aanwezig is omtrent 
de zwaarte van de daarbij vereiste 
scheepsconstructie, heeft M A R IN  stu
dies uitgevoerd naar de versnellingen 
en krachten die bij deze golfhoogten 
optreden. Op basis van de zo verkregen 
gegevens konden de verbanddelen van 
scheepsconstructie en dekken worden 
berekend en door Lloyds Register wor
den beoordeeld.

De Waterways 1 is een variant van de 
dubbelwandige Damen Riverliner 
1145 Car Carrier. Het schip is primair 
ontworpen voor het vervoer van nieuwe 
auto's, trucks, militaire voertuigen en 
tractoren op RoRo-rijdekken. In totaal 
kunnen daarop ruim 500 personenau
to's worden geplaatst. Na verwijdering 
van deze dekken kan het schip ook wor
den ingezet voor containertransport. 
Bijzonder is dat vanaf het hoofddek de 
breedte van 11.40 meter (breedte op de 
mal) toeneemt tot 12.50 meter (breedte 
over alles).
Het schip heeft een zeer hoge bak en 
zwaardere kattensporen en spanten dan 
normale binnenschepen. Het bodem-

Bovendek (dek 5) gezien vanaf het stuurhuis

vlak is versterkt met een 12 tot 14 mm 
dikke zandstrook, en bovendien zijn er 
kimkielen aangebracht.

Vijf rijdekken
De Waterways 1 is voorzien van vijf 
rijdekken. Dek 1 (tanktop) is een vast 
dek. Dek 2 (onderste tussendek) is een



in hoogte verplaatsbaar dek met twee 
posities. Dek 3 (hoofddek) is een water
dicht, vast dek. Dek 4 (bovenste tus
sendek) is een in hoogte verplaatsbaar 
dek met vijf posities. Dit geschiedt met 
behulp van spindels, die door middel 
van frequentieregelaar-gestuurde elek
tromotoren worden aangedreven. Dek 
5 (topdek) is een wegneembaar dek, dat 
door middel van flensverbindingen 
met bouten is verbonden aan de dra
gende constructie. Voor vaart op het 
Albertkanaal moet dit dek worden ver
wijderd.

De rijdekken 2, 4 en 5 zijn geconstru
eerd uit een open-balk-constructie, met 
daarop losliggende gegalvaniseerde 
roosters, geplaatst op rubber strippen. 
Het aantal knikken in de rijdekken is tot 
een minimum beperkt. Er is voor ge
zorgd dat zich geen uitstekende con- 
structiedelen of romptoevoegingen 
binnen de portaalconstructie bevinden. 
Een ballastsysteem houdt het schip tij
dens het lossen en laden horizontaal en 
op diepte.
Bij de rijdekken is geen hydrauliek toe
gepast om te voorkomen dat bij lekkage 
olie over de auto's zou spuiten en de 
schade niet te overzien zou zijn.

Vier rijkleppen
Voor de bereikbaarheid van de rijdek- 
ken is het schip voorzien van een viertal 
rijkleppen: een boegklep, een losse 
laadklep, een binnenwerkse klep en een 
waterdichte klep. De boegklep bevindt 
zich achter de hydraulisch bediende 
boegdeuren. Het is een scharnierende 
rijklep die toegang geeft tot dek 3. De 
klep bestaat uit vier delen, en wordt als 
geheel lokaal bediend door middel van 
hydraulische cilinders; ook het boven
ste gedeelte wordt bediend met hy
draulische cilinders. Middels sensoren 
en PLC-besturing is de juiste hande- 
lingsvolgorde gewaarborgd. Eerst ope
nen zich de boegdeuren en pas daarna 
ontvouwt de boegklep zich deel voor 
deel. De losse laadklep van 14 bij 2/1,7 
meter (l x b) ligt ‘buiten gebruik' op de 
accommodatie op het achterschip op
geslagen. De klep bestaat uit een open 
webconstructie, wordt met de dekkraan 
behandeld en is bestemd voor het aan 
stuurboordzijde laden en lossen van 
dek 3, 4 of 5 vanaf de kade.
De binnenwerkse klep van 20 bij 2,9 
meter bestaat uit een open constructie 
met gegalvaniseerde roosters, gemon
teerd op rubberen strips. Deze klep

wordt lokaal bediend door elektrische 
lieren en brengt de verbinding tot stand 
tussen dek 3 en dek 1 of tussen dek 3 en 
dek 2. De waterdichte klep in dek 3 
(van 20 bij 3 meter) wordt lokaal be
diend en wordt ook aangedreven door 
spindels voorzien van elektromotoren, 
die door middel van frequentierege
laars worden aangestuurd. Deze klep 
vormt de verbinding tussen dek 3 en 4, 
tussen dek 4 en 5 of tussen dek 3 en 5. 
M et de rijklep kan dek 3 waterdicht 
worden afgesloten, door middel van 
knevels en rubberen profielen die af
klemmen op een roestvrijstalen com- 
pressieprofiel.

Romp
De Waterways 1 is gebouwd van ge
straalde staalplaten. De stalen romp, 
die een tunnelvormig achterschip heeft

Waterdichte rijklep dek 3

in verband met de dubbelschroefs 
voortstuwing, is verstevigd door een 
gecombineerd langs-/dwars-spanten- 
systeem. De romp is onderverdeeld in 
water- en/of oliedichte compartimen
ten. De belangrijkste brandstof-, wa- 
terballast- en drinkwatertanks - die zijn 
geïntegreerd in de scheepsconstructie - 
zijn zijtanks, dieptanks en dubbele bo- 
demtanks. Voor de dieselmotoren zijn 
er losse koelwater-expansietanks.
De tanktop is zodanig geconstrueerd 
dat deze is geschikt voor een gelijkmati
ge belasting van 6 ton/m2. D it dek fun
geert gewoonlijk als een rijdek waarop 
zo'n honderd personenauto's worden 
geparkeerd.

De achteropbouw is flexibel opgesteld. 
Deze bestaat uit een zelfdragende sta
len constructie die op het dichte, door
lopende dek (tanktop) van de machine
kamer is geplaatst. Aan de zijde van de 
machinekamer is dit dek vrij van span
ten.

Rompcompletering
Het onderwatergedeelte van de romp 
en de beunkasten zijn voorzien van op- 
offeringsanodes, die een kathodische 
bescherming geven voor twee jaar.
De vaste stalen schoorsteen staat op de 
achteropbouw, achter de accommoda
tie. In deze schoorsteen bevinden zich 
de uitlaatgassenleidingen van de hoofd
motoren en de hulpmotor, alsmede de 
overdruk van de machinekamer.
Aan stuur- en bakboordzijde van de 
romp zijn over een lengte van circa

tachtig meter slingerkielen aangebracht 
op de kim.
Op de zijden van de Waterways 1 heeft 
men slijtplaten (400 x 10 mm) be
vestigd, evenals slijtstrippen van half
rond (76 x 38).
Op het voorschip is een hydraulisch 
klapbare voormast geplaatst. In deze 
mast, die is voorzien van twee vlaggen- 
lijnen, zijn de navigatieverlichting, een 
camera en de radar gemonteerd. In ge
streken toestand steekt de mast niet bo
ven de Albertkanaal-kruiplijn uit. De 
hydraulische cilinder van de voormast 
wordt gevoed door de hydraulische po
werpack op het voorschip.
De achtermast is aan het stuurhuis ver
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M otorgegevens:
Type Caterpillar 3512B D I-T A
Aantal cilinders 12
Cilinderopstelling V
Boring 170 mm
Slag 190 mm
Omwentelingen per minuut 1600 omw./min.
Continue vermogen (M .C.R.) 955 kW  (1300 pk)

Het continue vermogen wordt geleverd, mits de volgende waarden niet worden over
schreden:
Temperatuur luchtinlaat 45°C
Temperatuur (zee)water 32°C
Relatieve vochtigheid 60%
Luchtdruk 1 bar)
Specifiek brandstofverbruik 229 liter/uur bij 100 % M .C.R. 

gasolie met max. S gehalte van 0,1 %

Reductiekeerkoppeling-gegevens:
Type W A F 663 (fabrikaat Reintjes)
Reductieverhouding 5.04:1
Draairichting één linksom, één rechtsom
Elke koppeling is voorzien van opgebouwde smeeroliepomp en koeler.

bonden, van waaruit deze mast strijk- 
baar is door middel van een hydrauli
sche cilinder die zijn voeding krijgt van 
de hydraulische powerpack in het 
stuurhuis. Aan deze mast bevinden 
zich de fundaties voor de navigatiever- 
lichting, de radar, de antennes en de 
overige navigatieapparatuur. Ook de 
achtermast - die is voorzien van vlag- 
genlijnen - steekt in gestreken toestand 
niet boven de Albertkanaal-kruiplijn 
uit.

Stuurhuis
Een van de bijzonderheden van de W a 
terways 1 is haar hefbare stuurhuis op 
een kolom. Het hefbare stuurhuis be
staat uit een stalen onderbouw met 
twee zijbordessen en een aluminium 
bovenbouw met gepolijste, geanodi- 
seerde profielen. De afmetingen hier
van zijn: breedte vóór 5,70 meter en 
achter 7,40 meter (inclusief de vleu
gels); lengte 4,70 meter; stahoogte 2,10 
meter. Het stuurhuis staat op een twee- 
traps uitschuifbare hefkolom. Deze be
staat uit een stalen buitenkolom en twee 
uitschuifbare stalen binnenkolommen, 
die worden bediend door een dubbel- 
werkende hydraulische cilinder. De ko
lom heeft een stijghoogte van 7,8 me
ter. Om de dynamische krachten die 
tijdens estuaire vaart kunnen optreden 
op te vangen, zijn de spelingen tot een 
minimum beperkt zodat het stuurhuis 
niet gestaagd hoeft te worden.
In het stuurhuis zijn negen grote, vaste

ramen geplaatst: aan de voorzijde drie 
en aan stuur- en bakboordzijde elk twee 
(evenals in elke deur nog één kleiner 
raam). Deze stuurhuisramen zijn uitge
voerd in blank, gehard isolatieglas. De 
middelste voorruit van het stuurhuis is 
uitgerust met twee ruitenwissers, die 
vanaf de lessenaar worden bediend.

Voortstuwing
Het voortstuwingsbedrijf van de W a-

terways 1 is uitgelegd voor de continue 
vaart. Het schip is voorzien van twee 
vaste schroeven, draaiend in straalbui- 
zen, aangedreven door twee scheeps- 
dieselmotoren via reductiekeerkoppe- 
lingen. De twee van nikkel-aluminium- 
brons gegoten vierbladige schroeven 
hebben elk een diameter van 1,70 meter 
en een maximaal toerental van 317 
omw./min.
Tussen de hoofdmotor en de twee re- 
ductiekeerkoppelingen zijn flexibele 
koppelingen gemonteerd. In het voor
schip is voorts een dieselgedreven 
boegschroef geplaatst, die vanuit het 
stuurhuis wordt bediend.
De hoofdmotoren en de boegschroef- 
motor kunnen vanuit het stuurhuis 
worden gestart en gestopt. Indien een 
hoofdmotor uitvalt, is de overblijvende 
hoofdmotor in staat om onafhankelijk 
van de uitgevallen motor het schip 
voort te stuwen.
De hoofdmotoren zijn twee elektrisch 
gestarte scheepsdieselmotoren van het 
type Caterpillar 3512B D I-T A , met 
een continu vermogen elk van 955 kW  
(1300 pk) bij 1600 omw./min. Zij staan 
opgesteld op de motorfundatie die ste
vig is geïntegreerd in de scheepscon- 
structie. De hoofdmotoren worden ge
koeld via een zoetkoelwater-circuit 
waarin een beunkoeler is opgenomen; 
een door de hoofdmotor aangedreven 
opgebouwde zoetkoelwaterpomp ver
zorgt de circulatie.



Het hoofdbedieningspaneel van de 
hoofdmotoren met de noodzakelijke 
bedieningen en alarmeringen is gemon
teerd in het dashboardpaneel in het 
stuurhuis. Het bedieningspaneel is 
voorzien van bedieningshandels voor 
omwentelingen van de hoofdmotoren 
en bediening van de reductiekeerkop- 
pelingen; een tachometer hoofdmoto
ren en een tachometer schroefassen, en 
temperatuurmeters voor koelwater, 
smeerolie en uitlaatgassen. Voor bedie
ning in de machinekamer zijn deze 
alarmeringen en bedieningen eveneens 
daar bij de hoofdmotoren geplaatst. De 
afstandsbediening van de hoofdmoto
ren en tandwielkasten vindt plaats met 
behulp van een elektrisch bedienings
systeem.

Stuur- en manoeuvreersystemen
Het stuursysteem bestaat uit vier vrij 
hangende roeren. Elk roer bestaat uit 
een roerblad met een visstaartprofiel en 
is voorzien van een gewelfde onder- en 
bovenplaat. De stalen roerkoning is 
met het roerblad verbonden door 
middel van een flensverbinding. Op de 
conische gedeelten aan de bovenzijden 
van de roerkoningen zijn gedeelde, en- 
kelplaatse jukken gemonteerd. Aan ie
der juk is een dubbelwerkende cilinder 
gemonteerd en beide jukken zijn ver
bonden door een koppelstang, die 
wordt ondersteund door een glij plaat. 
De stuurmachine wordt bekrachtigd 
door een hoofdmotorgedreven hydrau- 
liekpomp. Er is ook een elektrisch ge
dreven noodpomp geplaatst. De maxi
male roerhoek is 2 x 65°; de stuurtijden 
hiervoor zijn 19 seconden met de 
hoofdpomp en 27 seconden met de 
noodpomp.
De 4-kanaals boegschroef van de W a
terways 1 zuigt door middel van een 
horizontaal draaiende schroef via een 
aanzuigopening in het vlak water aan 
dat via zijkanalen wordt weggeperst. 
De juiste stuwrichting wordt verkregen 
door een roterend scherm. De waterge- 
smeerde schroefas is van roestvrij staal. 
De boegschroef (Veth-Jet) wordt aan
gedreven door een dieselmotor met een 
vermogen van circa 448 kW  (600 pk). 
Deze dieselmotor wordt elektrisch ge
start en is voorzien van opgebouwde 
smeerolie-, brandstof- en koelwater- 
pompen. De combi bedieningshandel 
van de wegafhankelijke toeren verstel - 
ling en besturing is gemonteerd in het 
bedieningspaneel in het stuurhuis. In 
dat bedieningspaneel zijn verder opge

nomen: de toerenteller en stuwstand- 
aanwijzer; knoppen voor starten, stop
pen en dimmer; meters voor oliedruk 
en koelwatertemperatuur; en alarmin- 
dicaties voor koelwatertemperatuur, 
koelwaterniveau en smeeroliedruk.

Pijpleidingsystemen
De Waterways 1 kent de volgende 
pijpleidingsystemen: lens-, ballast-,
dekwas- en brandblussystemen; brand- 
stofsysteem; koelwatersysteem; drink
water- en sanitair systeem; vul-, peil
en ontluchtingssysteem; smeerolie - 
systeem; ventilatie-, verwarming- en 
airconditioningsysteem; en uitlaatgas
senleidingen.
Het schip kent twee brandblus-, lens-, 
ballast-, dekwas- en algemene dienst- 
pompen. Deze hebben elk een capa
citeit van 150 m3/uur bij 1,5 bar of 40 
m3/uur bij 4,5 bar; een noodbrand- 
bluspomp met 40 m3/uur capaciteit bij
4,5 bar; en drie ejectoren elk met een 
capaciteit van 10 m3/uur. Te weten één 
voor bilge, strippen en sewage en twee 
voor bilge.
Het schip is in de machinekamer en de

boegschroefkamer voorzien van een 
vaste C O 2 blusgasinstallatie. In de ma
chinekamer en accommodatie bevin
den zich rook- en hittemelders die op 
de centrale alarminstallatie in het 
stuurhuis zijn aangesloten. Door het 
schip heen bevinden zich brandblus
sers met ophangbeugels en brandslan
gen met spuitstuk.
Het brandstofsysteem is ontworpen 
voor gasolie. De brandstoftanks in het 
voor- en achterschip kunnen worden 
gevuld via vulleidingen aan dek, die 
zijn voorzien van een internationale 
walaansluitingflens.
De hutten en verblijfruimten zijn voor
zien van elektrische verwarming. Het 
schip heeft airconditioning door middel 
van split units, die zijn geplaatst op het 
woningdak.
In de uitlaatgassenleidingen van de 
hoofd- en hulpmotoren zijn uitlaatgas
sendempers geplaatst (maximaal 35 
dbA), voorzien van vonkenvangers.

Elektrische installatie
Aan boord van de Waterways 1 zijn 
drie typen elektrische systemen geïn

Generatorgegevens:
Type Cummingsgeneratoren

Vermogen generator 1:
Vermogen 120 kVA (96 kW (e) bij cos f  = 0,8)
Voltage 230/400V
Frequentie 50 Hz.
Toerental 1500 omw./min.

Vermogen generator 2:
Vermogen 198 kVA (158 kW(e) bij cos f  = 0,8)
Voltage 230/400 V
Frequentie 50 Hz.
Toerental 1500 omw./min.

Airco unit accommo

datie in machineka

mer
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stalleerd: 400 V, 50 Hz., 3 fase; 230 V, 
50 Hz., 1 fase; en 24 V, DC.
De Waterways 1 beschikt over twee 
hoofdgeneratorsets, die elk zijn opge
bouwd uit een dieselmotor, een flexibe
le koppeling en een generator, samenge
bouwd en verend opgesteld op een sta
len frame. De ene set staat achterin het 
schip in de machinekamer, de andere is 
voorin het schip opgesteld in de boeg- 
schroefruimte. Tevens is een havenset in 
de boegschroefkamer opgesteld.

Het 24 V D C systeem is verdeeld in 
verschillende circuits, elk met een eigen 
accuset. De batterijen (lood) zijn in sta
len accukisten geplaatst. Elke accuset 
wordt geladen door een acculader die 
wordt gevoed van het 230 V net. Er zijn 
aan boord vijf accusets geïnstalleerd: 
een set geplaatst boven het hoofddek 
voor bedieningen, alarmeringen, navi- 
gatieverlichting en elektronische appa
ratuur; een set voor het starten van ie
dere hoofdmotor; een set voor het star
ten van iedere generatorset; een set voor 
het starten van de boegschroefmotor; 
en een set voor de noodbediening van 
de stuurmachine.
O p het achterschip staat een walaan- 
sluitingskast, geschikt voor 400 V, 63 
Amp., met vijftig meter kabel.
De elektrische installatie van de Water
ways 1 is verdeeld in vier groepen: 
230/400 V  schakelbord in het achter
schip; 230/400 V schakelbord in het 
voorschip; 24 V  verdelingsbord in het 
achterschip; en stuurhuislessenaar met 
verdeling in schakelkasten. De schakel
borden bestaan elk uit een stalen frame 
dat is afgedekt met plaatstaal en plaat
stalen deuren.

Navigatie- en communicatieappa
ratuur
De Waterways 1 voert de gebruikelijke 
navigatieverlichting, inclusief een 
Westerscheldelicht. Aan elektronische

navigatieapparatuur voert het schip: 2 
rivierraders, 1 dieptemeter, 1 log, 1 
luchthoorn, 1 gyrokompas met autopi- 
loot (rivier), 1 intercom en 1 alarm
systeem. De V H F heeft GM DSS- 
functies. De brug kent voorts het voor 
de zeevaart verplichte AIS-systeem. 
Daar en boven is het schip voorzien van 
een camerasysteem dat uit de volgende 
items bestaat: vijf zwart-wit monitoren 
(9 inch) die in de stuurhut staan opge
steld en vijf waterdichte zwart/wit 
zoomloze camera's die staan opgesteld 
in de machinekamer, in het bakboord 
gangboord vooruit gericht, in het 
stuurboord gangboord vooruit gericht, 
in de voor-radarmast en op een vrij be
paalde positie.

Dekwerktuigen
De Waterways 1 is voorzien van twee 
boegankers en een hekanker van het ty
pe High Holding Power Anker. De 
vloeien van de boegankers worden in de 
ankerkluis getrokken. De boegankers 
zijn elk bevestigd aan een ankerketting 
van 165 meter lengte en 32 mm diame
ter. De kettingen zijn van hoogwaardig 
staal, grade U2; zij voldoen aan estuaire 
eisen.
Elke ketting loopt via een kettingstop- 
per en de nestenschijf van de ankerlier 
naar een kettingbak, die de hele ketting 
kan stuwen. De einden van beide ket
tingen zijn aan de scheepsconstructie 
bevestigd door middel van slampam
pers, die onderdeks op de kettingbak in 
een waterdichte kast met luik zijn ge
plaatst. De ankerkettingen zijn voor
zien van een handbediende ketting- 
stopper. Het hekanker is voorzien van 
een staaldraad van tachtig meter lang 
bij een diameter van 26 mm.
Op het voor- en achterschip staan twee, 
respectievelijk één, hydraulisch aange
dreven ankerlieren, die zijn voorzien 
van een gegoten gietijzeren nesten
schijf. Zij worden lokaal bediend. De

tandwielkasten zijn van het gesloten 
oliebad-type.
De Waterways 1 is uitgerust met drie 
hydraulisch gedreven selftensioning 
verhaallieren, met een capaciteit van 
vijf ton bij tien meter/min. De trom
mels hebben capaciteit voor een meer
lijn van zeventig meter lengte bij een 
diameter van veertig millimeter.
Op het achterschip staat een hydrau
lisch aangedreven stiff boom-kraan. De 
maximale radius is 11,25 meter, met 
een SW L  van vijf ton; de minimale ra
dius is 2,6 meter. Deze kraan wordt ter 
plaatse bediend en is geschikt voor de 
behandeling van de losse laad-rijklep 
(die ‘buiten gebruik' op de accommo
datie op het achterdek ligt opgeslagen). 
Op het achterschip is een éénarmige 
kraan geplaatst voor de stalen werkboot 
(met een buitenboordmotor van 6 pk). 
De kraanradius is 3,5 meter, met een 
SW L  van vijfhonderd kilogram. Deze 
kraan is voorzien van een elektrische 
lier.

Hulpsystemen
De Waterways 1 kent een drietal 
hoofd-hydraulieksets: op het achter
schip voor de hefkolom van het stuur
huis en de achtermast; op het achter
schip voor de dekkraan, de hekankerlier 
en de verhaallier; en op het voorschip 
voor de boegdeuren, de boegrijklep, de 
boegankerlieren, de voormast en de 
verhaallieren. Deze hydraulieksets be
staan uit een hydrauliektank, waarop 
een elektrisch gedreven hydrauliek- 
pomp is gemonteerd. Het verbindende 
leidingwerk bovendeks is van roestvrij 
staal en waar nodig zijn slangen toege
past.
In de machinekamer is een werklucht- 
compressor geïnstalleerd, met leiding
werk uitgevoerd in staal. Deze zuiger- 
compressor heeft een capaciteit van 270 
liter/min., een luchtvat van 270 li
ter/10 bar en een werkdruk van zeven 
bar. Hierop zijn vier aansluitingen.

Accommodatie
De accommodatie van de Waterways 1 
is geschikt voor vijf personen. De vijf 
bemanningsleden hebben ieder een af
zonderlijke slaap- en zitruimte (inclu
sief sanitaire ruimte), naast een ge
meenschappelijke eetruimte en dito 
dagverblijf.
De accommodatie is voorzien van ther
mische en akoestische isolatie en waar 
vereist van brandisolatie. De plafond - 
hoogte is niet lager dan twee meter.





(Advertentie)

De Waterways is in
m.b.s. 
m.s. 

Schip m.t.s.
m.p.s.
m.d.b.

Ro Ro Waterways 1

Eigenaar Cobelfret

Domicilie Antwerpen

Bouw casco, land, plaats, werf Roemenië, Galatz, DSG

Item Leverancier

Ontwerp casco Damen Shipyards Bergum

D IIM E II
Scheepswerf/Afbouw Damen Shipyards Bergum

IM tM sN
Voortstuwing / PK/KW 2 Caterpillar 3512 BD1TA 

955 KW

Compressoren Ketting

1 iX v ih ii iv f j
COMPRESSORS

Isolatie uitlaatgassystemen Damen Shipyards Gorinchem

Uitlaatgassendempers Discom

Flexibele opstelling/ophanging motor Caterpillar

Machinekamerplaten Van der Vlist & Keyzer

Machinekamer leidingen Damen Shipyards Bergum

D IIM E II

Motorbediening Sempress

Keerkoppeling Reintjes WAF 663

Item Leverancier

Generatorsets Cummins

Schroeven Wärtsilä Propulsion

Straalbuizen Van der Giessen

Schroefassen Damen Shipyards Gorinchem

Schroefasafdichtingen IHC

Boegschroef Veth 4K1300

Boegschroefmotor PK Cummins

Beunkoelers NRF

Stuurhuis Van Wijk

Deuren Van Wijk

Stuurhuistrap Van Wijk

Stuurwerk Olthof

Roeren Damen Shipyards Gorinchem

Hydrauliek Damen Shipyards Bergum

D A M sll

Nautische apparatuur Northrop Grumman Sperry Marine

PC Kaartsysteem Northrop Grumman Sperry Marine

Electrische installatie Alewijnse Noord

HLllewijnse
Hoogte- en ladingmeter Sygo

Ramen Trinoxx

Flexibele opstelling woning Rubber Design
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zee gegaan met:
Item Leverancier

Betimmering Helmers

Keuken Helmers

Sanitair Recoma

Isolatie woning Helmers

Stoffering Helmers

Airconditioning — Recoma
Overdrukinstallatie

Ventilatie roosters/ Recoma
Brandkleppen

Machine/ruimventilatoren Recoma

Brandblusapparatuur Ajax
CO2 machinekamer voor en achter

Ankers + Kettingen Wortelboer

< * * * v
«tÖETHBO.: ■

W f

Ankerlieren + CT lieren Kraaijeveld

Autokraan — Van Wijk
Lengte + Hefvermogen

Voormast Damen Shipyards Gorinchem

Achtermast Damen Shipyards Gorinchem

Roeiboot type Secv 12

Pompen/Hydrofoor Reikon

Ballastpomp Reikon

Ruimpompen All Pumps Holland

Smeerolie Total Fina

Item Leverancier

Gasolie / bunkerstation Vans Bunkers

Scheepsbenodigdheden Kostabo Shipservice

Coating Lametco International Paint

Stralen & Conservering Lametco International Paint

Tekeningen Damen Shipyards Bergum

DAMEN

Classificatiebureau Lloyds Register Shipping

Telecommunicatie Northrop Grumman Sperry Marine

Schroefas lager Elcee

Roerkoning lager Elcee

Vetpompen Ambi

Veiligheidsmiddelen Kostabo Shipservice

Appendages Econosto

Ontluchtingskappen Winteb

Vlotten/CSM Seaprotec

Meerlijen tuigage Walinga

Hefinstallatie Molenberg aandrijftechniek

Roosters Dejo,Wolvega

Inventaris kombuis Brouwer Elektrotechniek

Inventaris wassers Brouwer Elektrotechniek

Vinevels scharnieren R. Snel



B innenvaart door P Hoogwout, B. Boneschansker, F. Quadvlieg en H. Blauw

Met 18.000 ton de Rijn op
Onderzoek naar grotere duwbakken

ThyssenKrupp Veerhaven B.V. transporteert jaarlijks grote hoeveelheden door middel van duwbakken van Rotterdam 
naar het Ruhrgebied. Dit gebeurt meestal via 4-baks duweenheden. De inzet van 6-baks duweenheden mag namelijk 
pas vanaf een bepaalde waterstand. De hanteerbaarheid van 6-baks konvooien is niet altijd eenvoudig: door de koppe
lingen zijn er twee extra dekhanden nodig, waardoor de exploitatiekosten hoger worden. Zowel de 4- als 6-baks duw- 
stellen hebben een relatief grote weerstand. Hiertoe kwam Veerhaven met het idee om naar grotere duwbakken voor 
4-baks konvooien te kijken. Een initiële studie was zo veelbelovend dat een onderzoek naar de haalbaarheid is gestart 
en de CCR (Centrale Rijnvaart Commissie in Straatsburg) is gevraagd om toestemming voor een pilot project met 
prototypen, welke in de wandelgangen al 'Europa III bakken' werden genaamd.

Waren er tot voor enige jaren geleden 
nog vier zelfstandige staalwerken in de
ze deelstaat aan de Rijn en het Dateln- 
kanaal (Thyssen, Krupp, Hoesch en 
Mannesmann), inmiddels zijn er na de 
diverse fusies nog twee overgebleven: 
ThyssenKrupp en Hüttewerke Krupp 
Mannesmann. M et name de laatste fu
sie tussen Thyssen en Krupp Hoesch 
heeft er toe geleid dat in Duisburg een 
staalproducent is ontstaan die een jaar
lijkse aanvoer via de binnenvaart ver

langt van circa 23 miljoen ton ertsen en 
kolen.
Door de bouw van een nieuwe ‘Koke
rei' in 2003 op het terrein van Thyssen
Krupp Stahl beperkt de opslagmoge
lijkheid van de voorraden grondstoffen 
in Duisburg zich tot een noodvoorraad 
van ongeveer 500.000 ton ertsen en
100.000 ton kolen. Afgezien van de di
verse soorten ‘Stückerzen, Feinerzen en 
Pellets' is de zogenaamde ijzeren voor
raad goed voor slechts enkele dagen

P.H. Hoogwout is 
directeur van 
ThyssenKrup 
Veerhaven B.V.
B. Boneschansker 
is hoofd nautisch 
technische dienst 
bij ThyssenKrupp 
Veerhaven B.V.
F. Quadvlieg is 
verbonden aan 
MARIN en H. 
Blaauw is werk
zaam bij DLD Figuur 1 -  4-baks duwvaart

productie. Een just-in-tim e' systeem 
van dagelijks 60 a 70.000 ton zorgt voor 
een adequate logistieke aanvoer vanaf 
de zeehavens in de range Amsterdam
Rotterdam-Antwerpen naar de hoog
ovens van ThyssenKrupp Stahl in 
Duisburg.
M et de ingebruikname van de kolen - 
terminal in Europoort in mei 2004 zal 
een vergaande concentratie van de 
overslag in Rotterdam en het transport 
naar het Duitse achterland gerealiseerd 
worden.

Transport
Het transport van de dagelijkse hoe
veelheden van 60 a 70.000 ton droog 
massagoed vraagt een continue inzet 
van duwboten en duwbakken. De tien 
duwboten, waarvan Veerhaven zelf 
met zijn honderd procent dochter 
E W T  er zeven exploiteert, varen vier
entwintig uur per dag, zeven dagen per 
week en tweeënvijftig weken per jaar. 
Eenmaal in de twee jaar wordt per 
duwboot voor een groot onderhoud 
tien a twaalf dagen uitgetrokken. De 
boten varen op basis van een beman- 
ningsterkte van zestien personen per 
boot in een cyclus van veertien dagen 
varen en veertien dagen vrije tijd. De 
drie resterende duwboten worden - op 
basis van tweejarige contracten - bij 
partnerrederijen ingehuurd. Voor het 
transport worden ongeveer honderd 
duwlichters van het type Europa II met 
een capaciteit van ongeveer 2.800 ton 
per lichter ingezet. TK-Veerhaven



heeft samen met de EW T-rederij 74 
duwlichters in eigendom. Globaal kan 
worden gesteld dat circa veertig duw- 
lichters onderweg zijn en zestig duw- 
lichters zich in de laad- en loshavens 
bevinden. De duwvaart wordt hoofd
zakelijk uitgevoerd in 4-baks formaties, 
waarbij de eenheid een lengte heeft van 
circa tweehonderd meter en drieën
twintig meter breed is (zie figuur 1). 
Vanaf een waterstand van 4,00 meter 
Ruhrorter Pegel en hoger vervoert het 
konvooi 11.000 t. lading. Een 6-baks 
duweenheid - met een totale lengte van 
269 meter - is alleen toegestaan bij be
paalde waterstanden op de rivier. Zij 
vervoert bij volledige aflading 16.000 t.

Inhuren scheepsruimte
Voor de rederij is een honderd procent 
aflading het gewenste uitgangspunt, 
waarbij de schommelingen in de dage
lijkse afroepen er de oorzaak van kun
nen zijn dat voor een kortere periode 
aanvullende scheepsruimte moet wor
den ingehuurd. Bij voorkeur gebeurt 
dit door het inhuren van extra duwbo
ten of grote motorschepen, respectieve
lijk koppelverbanden. In het logistieke 
concept van de duwvaart worden grote
re aantal motorschepen als ongunstig 
ervaren. Vaak ontstaan hierdoor voor 
de duwboten extra wachturen, omdat 
de duwlichters niet op tijd voor de kon- 
vooisamenstelling beschikbaar zijn.
Een zelfde situatie ontstaat bij een wa
terstand lager dan 4,00 meter Ruhror
ter Pegel. D e vlootdisponent is dan - 
door de verminderde aflading van de 
duwlichter - verplicht extra scheeps- 
ruimte in te huren. Al langere tijd wordt 
zichtbaar dat zowel de afhandeling van 
de lichters in de laad - en loshavens als de 
beschikbare duwkracht op de markt zijn 
maximum heeft bereikt. Daarom werd 
ongeveer twee jaar geleden, toen duide
lijk werd dat het bestaande logistieke 
concept geen potentiële groei meer kon 
generen, een studie gestart naar een ty
pe duwlichter met een laadvermogen 
van 4.500 ton. Onderzoeksinstituten 
zoals het M A R IN  in Wageningen, de 
T U  Delft en de Versuchsanstalt für 
Binnenschiffbau (VBD) in Duisburg 
werden bij het project betrokken. Stich
ting Projecten Binnenvaart leverde het 
projectmanagement middels de heer 
Blaauw van Dutch Logistic Develop
ment (D LD ). De studie is inmiddels 
afgerond en is aan de C C R  - Centrale 
Rijnvaart Commissie in Straatsburg - 
ter beoordeling voorgelegd.

Dit voorjaar wordt de toestemming voor 
een proefperiode om met een 4-baks 
duweenheid van 260 meter lengte en
18.000 ton scheepslading te varen, ver
wacht. Ook het Havenbedrijf in Rotter
dam en het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat in Den Haag en twee part- 
ner-rederijen zijn in deze ontwikkeling 
geïnteresseerd, wat blijkt uit hun bijdra
gen in de totale ontwikkelingskosten van 
dit type duwlichter. Op basis van de eer
dergenoemde 23 miljoen ton massagoed 
zal het aantal duwboten en duwlichters 
met ongeveer éénderde verminderen.

Studie naar nieuw type duwbak
De studie - naar een type duwlichter 
met een laadvermogen van 4.500 ton - 
was erop gericht om het C C R  en de 
verschillende nationale overheden te 
voorzien van voldoende informatie om 
een weloverwogen beslissing te kunnen 
nemen. Het onderzoek richtte zich op:
• De rompvorm van de bakken, ge

richt op een minimum impact op de 
omgeving en andere scheepvaart

• De veiligheid
• Geïnduceerde waterbewegingen en 

het effect op de bodem
• Invloed op andere schepen
• Het manoeuvreergedrag: hoe is het 

mogelijk om nog grotere schepen 
veilig over de rivier te laten varen

• De economie (het effect van het va
ren met de grotere bakken, op de ex
ploitatiekosten: brandstofverbruik, 
bemanningskosten en investerings
kosten). Hierbij werden dus alle 
(pre-accident) aspecten behandeld 
die de veiligheid betrachten.

Beter dan bestaande 4-bakkers
De afwezigheid van criteria voor de 
meeste aspecten heeft in het consorti
um geleid tot de volgende wens. Het 
gedrag en de hinder veroorzaakt door 
het veel grotere duwstel moet gelijk of 
kleiner zijn dan het gedrag en de hinder 
veroorzaakt door een huidig 4-baks 
duwstel (op basis van Europa I I  - bak
ken). Deze fundamentele aanpak moet 
het de autoriteiten eenvoudig maken 
om keuzes te maken.

Het onderzoek werd gesplitst in drie fa
sen:
1. Initiële fase, waarin zo snel mogelijk 
de grootste risico's werden onderzocht 
en de grootste onzekerheden konden 
worden geïsoleerd. Deze fase begon 
met de ontwikkeling van een zo goed 
mogelijk lijnenplan middels C FD -

Figuur 2 -  Parti

cipanten in het 

project

computervoorspellingen. Deze eerste 
fases werden bij alle partijen door 
middel van berekeningen uitgevoerd.
2. Een onderzoeksfase, waarin de 
grootste onzekerheden verder werden 
onderzocht zodat er genoeg informatie 
werd verkregen om aanbevelingen te 
kunnen doen. Deze fase bestond voor
namelijk uit modelproeven bij M A 
RIN  en VBD.
3. Samenvattingfase, waarin op basis 
van de resultaten van fase 2 verdere 
onderzoeken werden verfijnd en een 
compleet conceptontwerp kon worden 
gemaakt. De manoeuvreerbaarheid 
werd vastgesteld.

Ontwikkeling van een rompvorm
Het was duidelijk dat een rompvorm 
voor grotere bakken moest voldoen aan 
een aantal eisen: tijdens de vaart moest 
er weinig golfvorming zijn en het ver
oorzaakte drukveld moet zo klein mo
gelijk zijn. Gegenereerde golven vor
men hinder voor andere scheepvaart en 
voor de oevers. Het drukveld opgewekt 
door de romp veroorzaakt zuiging op 
de bodem van de rivier en zou erosie 
kunnen veroorzaken. Tijdens het ont
werp moet er dus getracht worden met 
deze zaken rekening te houden. De in
zet van rekenprogramma's was hierbij 
een fantastische uitkomst. Naast in
zicht in drukken en golfvorming kan 
met deze rekenprogramma's de moge
lijke stroomlijnen worden bekeken. In 
het ontwerp van de lijnen is kennis over 
de stroomlijnen van wezenlijk belang. 
Wanneer de stroomlijnen van het water 
een ongunstige hoek hebben ten op
zichte van de kniklijnen van de romp, 
kan de weerstand enorm toenemen. 
Diverse rompvormconcepten werden 
geanalyseerd, van zeer traditioneel tot 
zeer woest. Middels de omstromings- 
programma's (C FD ) kon voor een be
perkt budget een groot aantal alterna
tieven worden berekend en op hun



Figuur 3 -  Uiteindelijk golfbeeld

Figuur 5 -  Bestaande versus nieuwe 4-bakker

Figuur 6 -  Draaimanoeuvre in de haven van Duisburg met de vergrootte 4- 

bakker

Figuur 7 -  Het elkaar ontmoeten van twee nieuwe vergrootte 4-baks konvooien in de 

bocht van Erlecom

stroomlijnen en golfvorming worden 
beoordeeld. In samenspraak met werf 
en reder werd zo een optimale romp- 
vorm gekozen. Hierbij werden een 
aantal interessante keuzes gemaakt. Bij 
M A R IN  zag men door een andere boeg 
toe te passen de mogelijkheid om de 
blokcoëfficiënt te vergroten en de golf- 
vorming binnen de perken te houden. 
Berekeningen demonstreerden dat een 
groter laadvermogen een zeer voordeli
ge keuze kon zijn. Deze rompvorm is 
uiteindelijk ook verkozen. D it geeft 
weer een voorbeeld dat een rompvorm 
op basis van berekeningen moet wor
den geoptimaliseerd en niet op basis 
van proeven. Natuurlijk moeten de be
rekeningen bij de correcte waterdiepte

worden gedaan: de golfvorming is erg 
afhankelijk van de waterdiepte. De ze
kerheid over het goed zijn van de bere
keningen wordt verkregen door model- 
proeven; berekeningen geven namelijk 
geen uitkomst over de weerstand. 
Zekerheid over het uiteindelijke beno
digde vermogen was belangrijk voor de 
economische haalbaarheid. De uitein
delijke snelheid - vermogen kromme 
werd bij modelproeven bij V BD  in 
Duisburg vastgesteld (in fase 2 van het 
onderzoek), waarbij zekerheid werd 
verkregen op twee punten:
• De weerstand was optimaal,

waardoor het hele project econo
misch interessant wordt.

• De opgewekte golven zijn laag,

waardoor de hinder aan omgeving 
laat blijft.

Het consortium was ervan overtuigd dat 
de voldoende mate waarin de rompvorm 
is geoptimaliseerd, heeft bijgedragen tot 
een keurige weerstand en minimale im
pact op de omgeving (zie figuur 3).

Effect op de bodem
Op basis van de rompvorm en de bere
keningen van M A RIN , berekende W L  
Delft Hydraulics de consequenties 
voor de oevers en bodem van de rivier. 
Op basis van de berekeningen leken de
ze waardes de goede kant uit te gaan, 
ook dit werd in de tweede fase van het 
onderzoek gecheckt middels model- 
proeven. Bij V BD  in Duisburg werden



hiertoe de drukken op de bodem van 
het bassin gemeten en de golfhoogtes 
op diverse plekken naast het schip.

Effect op ander verkeer
Door het drukveld dat een konvooi op
wekt door zijn vaart, ondervindt ander 
verkeer hinder. Het gestelde doel was 
een vergelijkbare hinder als van een 4- 
baks konvooi. Berekeningen van de T U  
Delft toonden de hinder van een kon
vooi aan op een kempenaar in een typi
sche vaarweg (zie figuur 4).

Verkeersstudie
De verkeersintensiteit en het beslag op 
de rivier van bepaalde scheepstypes, nu 
en in de toekomst, is bepaald voor di
verse scenario's. Een van de scenario's 
was het scenario waarbij een significan
te hoeveelheid grote bakken het vervoer 
voor zijn rekening neemt. De verkeers- 
studie (door M A RIN ) toonde aan dat 
de impact op de verkeersintensiteit m i
nimaal is, mits de manoeuvreerbaar
heid voldoende zou zijn, hetgeen daar
om een aandachtspunt werd.

Manoeuvreerbaarheid
Vooral tijdens de dalvaart in lege toe
stand zal het konvooi een enorme wind
vang hebben. De controleerbaarheid 
hiervan heeft speciaal de aandacht ge
kregen. Het is tenslotte een groter kon
vooi, terwijl de vaarwegbreedte gelijk 
blijft. Ook in verband met de ma
noeuvreerbaarheid was het doel dat het 
vaarwegbeslag niet groter mag zijn dan

dat van een bestaande 4-baksduween- 
heid. Figuur 5 illustreert de maat van 
het konvooi, waarmee de probleem- 
schets duidelijk wordt.

Middels (PM M ) modelproeven is het 
manoeuvreergedrag mathematisch be
schreven. M et het mathematische mo
del konden vervolgens legio manoeu
vres worden berekend. Kenmerkende 
geselecteerde manoeuvres waren de 
bochten van Erlecom. Doel was een 
padbreedte (ruimtebeslag) die verge
lijkbaar was met een bestaande 4-bak- 
ker. Manoeuvreerberekeningen zijn 
dus uitgevoerd met bestaande 4-baks 
konvooien en met de vergrootte 4-baks 
konvooien, en alle met verschillende 
stuurmiddelen. Op basis van deze ma
noeuvres - uitgevoerd in diverse realisti
sche rivierbochten (zie figuur 6 en 7) - 
kon de haalbaarheid van de verschillen
de stuurmiddelen worden getoetst.

Hieruit bleek dat een zekere mate van 
actieve boegbesturing zonder meer 
noodzakelijk was. De aanbevelingen 
hiervoor zijn gedaan, waarmee een 
stuurmiddel dient te worden toegepast 
dat bij een snelheid van 16 km/h vol
doende dwarskracht levert. Dit stuur- 
middel is gevonden, hetgeen is opgeno
men in de aanbevelingen naar de CCR. 
De manoeuvreerbaarheid van het kon
vooi bleek achteraf het meest kritische 
te zijn. In een later stadium zal hieraan 
dan ook zeker aandacht worden besteed 
middels trainingen.

Conclusies
Door inzet van een brede kennis en het 
optimaal samenwerken van het kennis
netwerk in Nederland, kan een innova
tieve stap worden gemaakt in de 
binnenvaart. Constructief samenwer
ken en het gebruiken van elkaars sterke 
punten door V BD  in Duisburg, M A 
R IN  in Wageningen, T U  Delft en W L  
Delft hydraulics hebben tot een mooi 
resultaat geleid. De C C R  (waar ons 
Ministerie van V & W  deel van uit
maakt) wordt om bindend advies ge
vraagd. Indien dit advies positief blijkt 
te zijn, kunnen er prototypeproeven 
worden uitgevoerd om aan te tonen dat 
de onderzoekingen de juiste resultaten 
hebben opgeleverd. Daarna kan het de
finitieve besluit vallen om zonder ver
dere beperkingen op de rivier tussen de 
Maasvlakte en het Ruhrgebied te mo
gen varen. TK-Veerhaven zal samen 
met andere geïnteresseerde rederijen 
voortgaan op de ingeslagen weg. De ha
ven van Rotterdam zal nog bezien of er 
zich nog haken en ogen zullen voor
doen bij het varen met grote eenheden 
door de haven.
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Containerbinnenvaart
In Noordwest-Europa, gezien vanuit de 
Rotterdamse netwerken

Het vervoer over binnenwateren is een goed voorbeeld hoe duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en 
groeiende mobiliteit samen kunnen gaan. De containerbinnenvaart is voor een haven als Rotterdam de 
belangrijkste modaliteit voor het achterlandvervoer. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de huidi
ge positie van de containerbinnenvaart. Daarnaast komt het toekomstperspectief voor deze snel groei
ende sector aan bod.

Al vanaf de jaren zeventig is de contai- 
nerbinnenvaart een activiteit van de zo
genaamde binnenvaartoperators. Bin- 
nenvaartoperators verlenen diensten 
aan expediteurs die zogenoemde ‘M er
chant haulage' verzorgen; het vervoe
ren van containers naar en van de zee
havens ten behoeve van de verladers 
van leveranciers. Dezelfde binnen- 
vaartoperators verzorgen ook ‘Carrier 
haulage'; het vervoeren van containers 
naar en van zeehavens voor de verladers 
van de zeerederijen. Ze organiseerden 
al snel een groeiend aantal binnenvaart- 
lijndiensten met - ook eigen - contai
nerterminals langs de vaarwegen. De 
binnenvaartoperators beschikken nu 
over lijndiensten op Rotterdam, waar 
eind 2003 voor Noordwest-Europa een 
totaal van 1023 terminal calls per week 
werden geregistreerd. In die lijndien
sten (shuttles services) zijn ook zee
havens als Amsterdam, Antwerpen, 
Bremerhaven en Hamburg opgeno
men.
De binnenlandse containervaart speelt 
een rol van betekenis in het continenta
le transport. D e vaart met grote laad- 
eenheden binnen het Europese conti
nent is echter nog in ontwikkeling, 
vooral omdat er nog geen standaard is 
voor een praktische laadeenheid, an
ders dan de zeecontainer.
De groei van de omvang van de contai- 
nerbinnenvaart zet door, evenals van 
het bijbehorende netwerk en het pakket 
dienstverlening. O m  kansen beter te 
kunnen benutten, is door een aantal be
langhebbende partijen in de bedrijfstak

een rapport over het toekomstperspec
tief opgesteld. Het rapport heet ‘Kans
hebber in de keten, toekomstperspec
tief van de containerbinnenvaart'. Het 
geeft een goede kijk op de positie en de 
vooruitzichten van de containerbin- 
nenvaart.

Containerbinnenvaartsector
De containerbinnenvaartsector bestaat 
grotendeels uit individuele onderne
mingen met concurrerende belangen, 
maar er is toch ook een aantal sterke 
operationele samenwerkingsverbanden 
op de Rijnvaart en de Rotterdam-Ant- 
werpenvaart.
De verwachting is dat de containerbin- 
nenvaart aanzienlijk zal toenemen, ter
wijl gesteld mag worden dat - vergele
ken met andere transportmodaliteiten - 
containerbinnenvaart verwaarloosbare 
risico's op verontreinigingen, ongeluk
ken, congesties, geluid en klimaateffec- 
ten met zich meebrengt. M et meer dan 
twintig dagelijkse afvaarten van Rotter
dam, met in totaal 5000 T E U , naar be
stemmingen in Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, 
Oostenrijk en nog verder, heeft men de 
laagste vervoerskosten per ton/km. De 
snelle groei leidt echter tot organisatori
sche en infrastructurele knelpunten. 
Voor een goed functionerend verkeer- 
en vervoersysteem is vernieuwing no
dig, vooral door samenwerking tussen 
de partijen in de transportketen. 
Samenwerking is vooral nodig op het 
terrein van delen van informatie in de 
transportketen, ondersteund door een

integraal keteninformatiesysteem. Mark
ten worden meer vanuit ketens ontwik
keld, met vraag naar transparantie en 
beheersing, waarvoor integraal IC T - 
aanbod de oplossing moet bieden.
De inlandterminals vormen de spil in 
de fysieke en informatieve relaties tus
sen partijen in de keten. De terminals 
zelf moeten passen bij de verzorgings
gebieden van het totale netwerk. Het 
netwerk van inlandterminals langs de 
R ijn en de samenwerkingsverbanden in 
de Rijnvaart, zijn voor de terminals in 
Nederland en België goede voorbeel
den.
De moeizame planning van het laden 
en lossen in de zeehavens wordt gezien 
als een belangrijk aandachtspunt voor 
betere afstemming tussen de binnen- 
vaartoperators en de terminals in de 
zeehaven. Het terminalnetwerk is een 
belangrijke opstap voor het continenta
le containertransport. Op termijn ziet 
men een belangrijke nieuwe rol in de 
vorm van distributie van goederen van 
en naar multimodale distributiecentra 
aan de rand van steden. Die distributie 
ziet men ook in samenhang met de ont
wikkeling van een speciale continentale 
laadeenheid. O m  optimale belading 
mogelijk te maken, zal deze nieuwe 
continentale laadeenheid geschikt moe
ten zijn voor de Europese metrieke pal- 
letmaten. De stapelbaarheid van de 
laadeenheid is ook van groot belang, 
evenals de handelbaarheid met be
staande laadsystemen voor zeecontai
ners, met hun Amerikaanse stan
daardmaten.



Voornamelijk op de binnenlandse 
markt wordt tussen 2000 en 2010 een 
verdubbeling van het containervolume 
verwacht. Het wordt daarom noodza
kelijk geacht dat op hoofdtransportas
sen, zoals de Rijnvaart, te allen tijde 
met vier containers hoog en op hoofd
vaarwegen met drie hoog kan worden 
gevaren. Ook een toegankelijkheid van 
vierentwintig uur van de vaarwegen is 
van belang.
Echter, er worden organisatorische en 
infrastructurele knelpunten gesigna
leerd. Beperkte doorvaarthoogte bij 
bruggen staat op bepaalde vaarwegen 
optimale beladingsgraad in de weg. Zo 
zal de gewenste schaalvergroting op de 
hoofdvaarweg van de Schelde-Rijnver- 
binding, wegens de beperkte capaciteit 
van de sluiskunstwerken, voor de Rot- 
terdam-Antwerpenvaart problemen 
opleveren. Een oplossing door van drie 
naar vier containers hoog te laden is 
door de beperkte brughoogten niet mo
gelijk.
Vernieuwingen op het gebied van 
voortstuwing en IC T  (bijvoorbeeld 
bargeplanning en elektronisch mani
fest) zijn al beschikbaar. De verwach
ting is dat meer specifieke container
schepen (type JO W I) en koppelver
banden worden ingezet. M et de ont
wikkeling van ‘River Information Ser
vices' wordt zowel het verkeer- als het 
vervoersmanagement verbeterd.
Ook wordt er meer aandacht gevraagd 
voor de binnenvaartlogistiek in oplei
dingen op H BO - en WO-niveau. De 
‘24 uur/7 dagen' service en een markt 
die zich ontwikkelt van operationeel ge
richt naar servicegericht, vergen steeds 
verdergaande professionalisering. De 
verbetering van het aanbod en de kwa
liteit van opleidingen op alle niveaus 
heeft voor de sector hoge prioriteit.

Positionering van inland terminals

Prognoses, trends en ontwikke
lingen
Er zijn prognoses dat het goederenver
voer van 2000 tot 2010 in zijn totaliteit 
met veertig procent zal toenemen. 
Door de toenemende containerisatie en 
autonome containervervoergroei kan 
het vervoersaanbod wel tot circa zestig 
procent toenemen. Op basis van dat ge
geven is de prognose dat het binnen- 
vaartcontainervervoer van anderhalf 
procent per jaar gedurende de laatste 
jaren zal groeien met drie tot vijf pro
cent per jaar. Rotterdam verwacht in 
2010 circa tien miljoen T E U  en A nt
werpen circa acht miljoen T E U  te ver
werken. Het aandeel van de container- 
binnenvaart in het achterlandtransport 
loopt naar verwachting op van drie mil
joen T E U  in 2000 tot viereneenhalf 
miljoen T E U  in 2010. Hierdoor zal het 
binnenlandse containertransport aan
zienlijk toenemen.

Binnenvaartoperators zullen meer ei
gen schepen gaan inzetten en als gevolg 
van achterwaartse integratie eveneens 
diensten van de inland terminal en de 
expediteur gaan aanbieden. Door voor
waartse integratie zullen zij meer ver
voersdiensten ‘vanaf en tot aan de deur' 
gaan onderhouden. Door deze wijzi
ging van ‘schakeldenken' naar ‘keten
denken' zal steeds meer een totale ser
vice worden aangeboden.
Ook andere spelers zoals stuwadoors en 
rederijen willen meer controle op het 
achterlandvervoer, de container of de 
lading zelf. De zeerederijen kampen 
met hun wereldwijde lege container on
balans en bijbehorende herpositione- 
ringproblematiek. Hierop kan worden 
ingespeeld door gezamenlijke regionale 
aanpak tot centrale organisaties voor le
ge containers met container freight sta
tions (C FS), voor containerschoon- 
maak en -reparatie en warehousing.

Enkele containerscheepstypen met formaten



Het spoorvervoer ontwikkelt zich tot 
een concurrerende modaliteit op 
middenlange afstand. De liberalisering 
van het spoorvervoer in 2006 opent 
mogelijkheden tot betere internationale 
verbindingen met bestemmingen langs 
de Rijn.
Het wegvervoer wordt ernstig gehin
derd door congestieproblematiek, maar 
blijft een aanvullende modaliteit die 
onmisbaar is. Samenwerking met spoor 
en kustvaart zal zich alleen ontwikkelen 
op knooppunten waar nieuwe markten 
en diensten mogelijk zijn, zoals via Ba
zel naar Italië, of bijvoorbeeld via de 
Donau met het spoor naar Midden-Eu- 
ropa.

Bij de onderstaande beschouwing van 
trends en ontwikkelingen voor de con- 
tainerbinnenvaart is gekeken naar vier 
marktstructuren: de Rijnvaart, de Rot- 
terdam-Antwerpenvaart, de Binnen
landse vaart en het Continentale con
tainervervoer. Tevens is gekeken naar 
technische ontwikkelingen.

Rijnvaart
De marktstructuur is sterk, met hoog
frequente lijndiensten op korte en lange 
afstanden in een sterk en uitgebreid ter
minalnetwerk. Daarbij is er een goede 
operationele samenwerking met klan
ten/verladers, rederijen en inland ter
minals. Voor het behandelingsproces in 
de zeehavens zijn de operators echter 
afhankelijk van de zeerederijen. Er 
wordt vooral naar de prijs gekeken, ter
wijl het voor de verladers beter is te kij
ken naar logistieke concepten en uit
wisseling van informatie in de keten. 
Vooral door dat laatste kan planning en

bijsturing van operationele activiteiten 
sterk worden verbeterd. D e autonome 
groei zal drie tot vijf procent per jaar 
zijn, waarbij geen verdere toename van 
‘modal shift' wordt voorzien. Er komen 
steeds meer directe verbindingen tus
sen de zeehaven en specifieke Rijnter- 
minals, met een regionaal bereik dat be
perkt gaat worden tot ongeveer vijftig 
kilometer.

Er worden nu schepen ingezet met een 
capaciteit van circa 208 TE U . De JO - 
W I en Amistade (135 x 16,85 m) van 
470 T E U  zijn de grootste schepen. Zij 
worden sinds 1999 ingezet voor een be
perkt aantal bestemmingen langs de 
Rijn. De Zembla met het zusterschip 
Bolero, zijn sinds maart 2003 de groot
ste (135 x 17,35m) met ruim 500 TEU . 
De verwachting is dat er geen schepen 
met een veel grotere capaciteit dan de 
JO W I en de Zembla zullen worden ge
bouwd. Een intensivering van de con- 
tainerduwvaart door meer dan de hui
dige twee bakken wordt niet verwacht.

Rotterdam-Antwerpenvaart
De marktstructuur is ook hier sterk, 
met hoogfrequente shuttlediensten tus
sen de zeeterminals van beide haven
steden. Er wordt gevaren in grote ver
banden en met grote schepen. Maar 
ook hier zijn de operators in het behan- 
delingsproces in de zeehavens onderge
schikt aan de deepsea-rederijen. Enkele 
Rijnoperators hebben strategisch geko
zen voor deelname aan de Rotterdam
Antwerpenvaart. Door hun sterke or
ganisatorische vertegenwoordiging be
vordert dit voor de rederijen en stuwa
doors de afhandeling in de zeehavens. 
De sterke operationele organisatie is 
ontstaan door samenwerking van R ijn 
operators onderling en met lokale A nt
werpse operators. Door de aanloop van 
de lijndiensten van de zeerederijen 
groeit de Rotterdam-Antwerpenvaart 
zo'n drie procent per jaar. Samenwer
king met de zeerederijen staat hier 
voorop. Bovendien kan samenwerking 
tussen binnenvaartoperators leiden tot 
meer efficiëntie. Het gezamenlijk inzet
ten van grotere schepen leidt tot een ho
gere beladingsgraad.

Binnenlandse vaart
Hier zijn wegvervoerders de nieuwe 
partners voor regionale verladers. Er is 
momenteel sprake van kleinschaligheid 
en nog onvoldoende samenwerking. De 
binnenlandse terminals zijn over het al
gemeen kleine spelers met diensten 
voor één verlader. Slechts enkele termi
nals maken deel uit van een grotere or
ganisatie. De binnenvaartoperators 
hebben hier wel een sterke positie, om
dat zij in de organisatie van het contai
nervervoer tussen zeehavens en verla
der/ontvanger, zelf het voor- en na
transport via de weg kunnen verzorgen. 
Er is sprake van een sterke volumegroei 
van vijf tot tien procent per jaar. Vooral

Schets huidige en toekomstige positie inlandterminals en verzorgingsgebieden in Nederland 
en België



door de verschuiving binnen de trans
portmodaliteiten zal de toename tot
2006 sterk zijn. Het aantal terminals in 
Nederland en België zal toenemen en 
het regiobereik in het verzorgingsge
bied zal afnemen met toename van de 
aangeboden service.
D e binnenlandse vaart kenmerkt zich 
door vervoer over korte afstand, beper
kingen van vaarwegen en kleinere sche
pen. Er is sprake van ontwikkeling van 
speciale schepen, zoals de Neo Kemp 
met een capaciteit van 32 TE U .
Op de hoofdtransportassen en hoofd - 
vaarwegen worden schepen van 90 tot 
200 T E U  ingezet. Als gevolg van brug- 
hoogtebeperking (containerbelading 
drie hoog) is schaalvergroting van de 
schepen te verwachten. D e Frontrun- 
ner, met een lengte van 85 m en een ca
paciteit van 128 T E U  bij drie hoog en 
172 T E U  bij vier hoog, kwam halver
wege 2003 in de vaart.

Continentaal containervervoer
Voor het continentaal vervoer zijn de 
maritieme containers niet geschikt. 
Zonder een geschikte continentale 
laadeenheid richt de binnenvaart zich 
vooral op het vervoer tussen achterland 
en zeehavens. Het bestaande maritieme 
container- en terminalnetwerk wordt 
gezien als een belangrijke opstap voor 
het continentale containertransport, 
zodra die continentale ladingeenheid 
beschikbaar komt. T ot 2010 zal de fo
cus vooral op de binnenlandse markt 
gericht zijn met hoofdzakelijk vervoer 
van maritieme containers van terminal 
naar terminal (cabotage). Vanaf 2010 
krijgt de continentale laadeenheid, met 
de al bestaande terminalnetwerken voor 
zeecontainers, grote kansen in Europa.

De techniek 

Scheeps-, terminal- en laadeen- 
heidtechniek
In de sector is grote interesse voor nieu
we scheepstypen en nieuwe techniek 
aan boord. Als gevolg van beperkte in- 
vesteringscapaciteit is er echter een 
probleem met snelle en grootschalige 
vervanging van schepen en toepassin
gen. De huidige vloot is zeer divers 
(klein/groot, generiek/specifiek) en er 
worden specifieke schepen gebouwd, 
zowel groot als klein. Er zijn voor elke 
vaarweg geschikte schepen inzetbaar. 
D e lange levensduur van de schepen 
leidt tot vertraging van vernieuwingen. 
D e oude vloot, vooral in bepaalde regi

o's, prijst nieuwe containerschepen die 
zich niet voldoende onderscheiden uit 
de markt.
Bij de ontwikkelingen van motoren en 
voortstuwing is een aantal projecten 
aan de orde:
- vermindering rompweerstand met 

luchtgesmeerde schepen (PELS);
- rendementsverhoging van voortstu

wing zoals door Z-Drives met 
contraroterende schroeven in een 
straalbuis;

- de Tempomaat met een advies over 
de gashandelstand;

- de brandstofcel;
- emissiereductie door katalysatoren;
- waterinjectie, stoominjectie en betere 

brandstoffen.

M et betrekking tot materialen wordt 
vooral gekeken naar gebruik van lichte 
kunststofcomposieten voor stuurhut en 
woning. Lichte schepen zullen door 
toepassing van composiet materialen 
niet voor alle doeleinden inzetbaar zijn. 
In de stuurhut biedt de informatietech
nologie belangrijke toepassingen voor 
het kunnen varen en manoeuvreren on
der alle omstandigheden.
De terminals beschikken over verschil
lende laad- en lossystemen voor speci
fiek containervervoer. De ontwikkeling 
van laad- en lossystemen aan boord is 
niet te verwachten.
De laadeenheid is ook in ontwikkeling. 
Behalve de opkomst van ‘Distrivaart' 
met pallets, is er de ontwikkeling van de 
eerder besproken continentale contai
ner. Voorbeelden zijn de ‘Seacell’ en de

45' Geestcontainer, die geschikt zijn 
voor Europese pallets met hun metri
sche maten. M et de komst van de con
tinentale laadeenheid kan de Rijn- en 
Binnenlandse containervaart zoals ge
zegd nieuwe markten openen.

ICT-toepassingen
Het gebruik van IC T  in de container- 
binnenvaart heeft de afgelopen jaren 
zijn intrede gedaan. Door deel te ne
men aan projecten onderkent de sector 
het belang van IC T . Men blijft echter 
in grote mate afhankelijk van aanslui
ting op toepassingen bij andere partijen 
in de keten. Er wordt dan ook nog veel 
gebruik gemaakt van conventionele 
middelen als telefoon, marifoon, fax en 
e-mail. Veelal ontbreekt daardoor op 
belangrijke momenten relevante infor
matie. De kans op fouten is bij het ge
bruik van deze middelen ook groter.
De partijen in de keten richten zich nog 
teveel op ‘eilandautomatisering', waar
door ketendenken en ketenintegratie in 
de containerbinnenvaart nog nauwe
lijks uit de verf komt. Dit is enigszins 
verklaarbaar door het grote aantal par
tijen dat in de keten actief is en de gerin
ge bereidheid tot delen van commerci
eel relevante informatie. Informatie is 
zeer versnipperd in de keten aanwezig. 
Er is wel geïnvesteerd in ICT-toepas- 
singen voor intern gebruik en in relatie 
tot eigen klanten en vele schepen be
schikken wel over de mogelijkheden tot 
implementatie van ICT-toepassingen. 
Een voorbeeld van actieve participatie 
in geïntegreerde systemen is B W @ V E

The Pan-European waterways network
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dat met voormelden van informatie tus
sen de binnenvaartoperator en de termi
nal, de afhandeling aan de terminals be
vordert. De technische kwaliteit van da- 
taverbindingen (GSM, GPRS) aan 
boord blijven achter bij die op de wal. 
Naast investeringen in systemen zijn er 
in dit verband ook investeringen in men
sen en opleidingen nodig.
Er zal - naar analogie van het streven van 
de grote logistieke dienstverleners/inte
grators met ICT-toepassingen voor glo
bale activiteiten - ketenintegratie optre
den met unilaterale informatieuitwisse- 
ling, met waarborgen voor commerciële 
informatie. Belangrijke ontwikkelingen 
zoals onderstaand beschreven, maar ook 
het lege containerbeheer in het achter
land, maken het gebruik van geïntegreer
de ICT-toepassingen noodzakelijk:
- het Container Security Initiative met 

elektronische voormelding aan de 
USA;

- de ISPS-Code;
- het project Elektronisch Dossier 

Overheid (ED O ) met één loket voor 
douane en havenautoriteiten;

- Vessel Traffic Management Infor
mation Services (VTM IS);

- Port Infolink (voor alle gebruikers in 
Rotterdam).

Infrastructuur
Voor de Rijnvaart ligt de prioriteit in

het ruimtelijk beleid bij de ontwikke
ling van economische activiteiten en 
multimodale centra in de belangrijkste 
vervoercorridor, gelegen tussen de 
Randstad, de Vlaamse Ruit en het 
Duitse Ruhrgebied. De corridor heeft 
een goede bevaarbaarheid en capaciteit. 
De missing links en capaciteitbeperkin- 
gen in het overige stroomgebied, zoals 
op de Donau, staan daar tegenover.
Ook de Rotterdam-Antwerpenvaart 
kent een belangrijke vervoercorridor 
tussen de twee metropolitaanse gebie
den, met een ruime capaciteit en goede 
bevaarbaarheid van de hoofdtransport
assen en overige vaarwegen. De beide 
zeehavens zijn met aansluitingen op 
hoofdwegennet, spoorwegennet en 
vaarwegennet goed ontsloten.
De Binnenlandse vaart kent nog beper
kingen in vaarhoogte, sluiscapaciteit en 
ligplaatsen. Op infrastructureel gebied 
is er sprake van goede capaciteit en 
vaarwegennetontwikkeling. De stede
lijke netwerken, die prioriteit hebben in 
ruimtelijk beleid, zijn over water be
reikbaar door de fijnmazigheid van het 
regionale netwerk.

Milieu, veiligheid en beveiliging
De containerbinnenvaart staat bekend 
als een schone, geluidarme en veilige 
vervoersmodaliteit. Daarbij bevorderd 
door de overheid door toepassing van

duurzame methoden en technieken. In 
emissies ligt de binnenvaartmodaliteit 
ruim voor op de andere onder een 
ton/km norm. De overheid zal echter 
in KW/uur gaan vergelijken. Lichtere 
schepen en emissiereducties zullen de 
positie van de containerbinnenvaart 
qua milieuprestaties nog verder verbe
teren, ook voor wat betreft duurzaam 
ondernemen.
Vaarwegautoriteiten verleggen hun fo
cus van ‘vaarwegbeheerder' naar ‘vlot 
en veilig'. Er is onduidelijkheid over 
milieuregelgeving voor partijen en on
duidelijkheid over veiligheidsverant- 
woordelijkheid. De containerbinnen- 
vaart heeft een goede positie op het vei
lige vervoer van gevaarlijke stoffen.
De controle op lading met container
scans door de douane zal worden ver
sterkt, evenals de ontwikkeling en toe
passing van systemen en methoden uit 
de ISPS-Code en uit de algemene be
veiligingsvraag van de gemeenschap. 
Dit voortkomend uit de behoefte aan 
antiterrorisme maatregelen en van het 
tegengaan van mensensmokkel, drugs 
en wapens. Het verleggen van de ver
antwoordelijkheid naar de verlader en 
diens dienstverleners en de snelle be
schikbaarheid van informatie in dit 
verband betekent een belangrijkere in- 
formatierelatie tussen partijen in de ke
ten.
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Binnenvaart Innovatiedag 2003
‘Een voortdurend duurzame vervoerswijze’

De sector binnenvaart ging de uitdaging aan de bezoekers van de tweede Binnenvaart Innovatiedag er
van te overtuigen dat vervoer over water in duurzaamheid onovertroffen is. De sector heeft niet alleen 
op het gebied van milieuvriendelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid een reputatie hoog te houden, er 
wordt ook voortdurend door tientallen vindingrijke mensen nagedacht over vernieuwing van de vloot, de 
voortstuwingsmiddelen, de systemen aan boord en de logistieke processen. De Binnenvaart Innovatie
dag 2003 vond op 8 december 2003 in Delft plaats en had als tite l: Voortdurend Duurzaam.

Net zoals bij de succesvolle Innovatie- 
Projectleider dag in 2002, deden achttien sprekers in
Ing. K.J .J .M. zesmaal drie parallelsessies verslag van
van Dijk de progressieve innovatie in de sector

binnenvaart. Staatssecretaris Pieter van 
Geel van het Ministerie van Volkhuis- 
vesting, Ruimtelijke Ordening en M i
lieu opende de dag. Gedurende de hele 
dag werd een Innovatiemarkt gehou
den door bedrijven en instellingen die 
innovatieve producten toelichtten en 
presenteerden.
Ook werd een film gepresenteerd over 
de duurzaamheid van de binnenvaart 
met de mild suggestieve titel ‘Binnen
vaart Duurzaam Beter'. De film werd 
verstrekt op DVD. Tevens bood direc
teur Ton Roos van het Bureau Innova
tie Binnenvaart de staatssecretaris de 
Innovatie Subsidiewijzer Binnenvaart 
2003 aan. M et behulp van deze subsi- 
diewijzer kan de ondernemer - direct of

indirect werkzaam in de binnenvaart - 
op overzichtelijke wijze zijn of haar in
novatieve ideeën toetsen voor stimule- 
ringsubsidie of voor het verkrijgen van 
een bijdrage in de kosten van haalbaar
heidsonderzoeken. Ook de diverse fis
cale regelingen voor verbetering van 
milieueffecten zijn opgenomen in de 
subsidiewijzer.

Organisatie
De Innovatiedag werd evenals vorig 
jaar georganiseerd door Bureau Inno
vatie Binnenvaart (BIB), dat de drie 
clusters in de binnenvaart vertegen - 
woordigt: Koninklijke Schuttevaer,
Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart (C BR B) en het Kantoor 
Binnenvaart. Deze hebben de prakti
sche uitvoering van één en ander 
ondergebracht bij het CBRB, die daar
voor een eigen organisatie heeft: de 
Stichting Projecten Binnenvaart (SPB). 
De Innovatiedag werd ondersteund 
door een aantal organisaties en instel
lingen: de Gemeentelijke Havenbedrij
ven van Rotterdam en Amsterdam, 
H M E, Koninklijke Nederlandse Vere
niging van Technici in de Scheepvaart, 
Nederland Maritiem Land, Novem (de 
Nederlandse organisatie voor energie 
en milieu), Senter, Provincie Zuid- 
Holland, Stichting Marine Equipment 
(SM E), het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat, de Vereniging van Impor
teurs van Verbrandingsmotoren, de 
Vereniging van Nederlandse Scheeps
bouw Industrie, het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer en de Vereniging 
van Milieukundigen (VVM).

Het was niet alleen de presentatie - zo
wel in lezingen als op de Innovatie- 
markt - van wat er allemaal speelt in de 
ondernemende, innovatieve binnen
vaart. Het bleek tevens een dag waarop 
creatieve partijen bij elkaar werden ge
bracht op een ontspannen en vruchtba
re wijze. Bij elkaar waren er die dag 
maar liefst zeshonderd bezoekers. Dit 
is ruim tweehonderd meer dan een jaar 
ervoor, toen ook al van een succes 
mocht worden gesproken. Behalve 
binnenvaartondernemers waren er ook 
scheepsbouwers, veiligheid- en milieu
kundigen, toeleveranciers, verladers, 
subsidieorganisaties, overheden en 
profit/non-profit organisaties die be
trokken zijn bij de binnenvaart in het 
algemeen en innovatie in het bijzonder. 
M et de jaarlijks terugkerende Innova- 
tiedag toont ook het Bureau Innovatie 
Binnenvaart hoe de ontwikkelingen in 
de technische en logistieke innovatie 
worden bevorderd. Resultaten van be
langrijke demonstratieprojecten wer
den bekend gemaakt.

Innovatiebeleid
De achttien voordrachten waren ver
deeld over drie duidelijk te onderschei
den thema's. Het eerste thema had de 
veelzeggende titel ‘M et innovatiebeleid 
naar een duurzame binnenvaart'. Een 
zestal lezingen en presentaties over 
onderzoeken, lopende en toekomstige 
projecten ter bevordering van de de 
performance van de binnenvaart.
Drs. H. Schilperoord, consultant 
Scheepvaart & Milieu bij Royal Hasko- 
ning, presenteerde de resultaten van 
een onderzoek naar de milieuperfor-



mance van de binnenvaart op basis van 
het onderzoek naar de emissie van 
luchtverontreinigende stoffen in de 
binnenvaart, in vergelijking met andere 
transportmodaliteiten. Uit het onder
zoek blijkt de milieuconcurrentiekracht 
van de binnenvaart. Hoe ver buiten b ij
voorbeeld Keulen kun je  aan voeren 
vanaf Rotterdam om de binnenvaart 
nog milieuvriendelijker te laten zijn? 
Ook het Belgische onderzoek van het 
bureau V IT O  naar het brandstofver
bruik bij binnenvaartrederijen kreeg 
een toelichting door Schilperoord.
De Europese projecten Craft en Collec
tive, gericht op modal shift ten gunste 
van de binnenvaart, werden toegelicht 
door ing. G. Dubbeld van Senter/EG- 
Liaison. “Omdat transport over water 
slechts 30% energie verbruikt van ver
gelijkbaar vervoer over de weg, is het 
van belang dat meer goederen over een 
grotere afstand over het water worden 
vervoerd,”aldus Dubbeld. “In feite 
moet de oude beurtvaartschipper weer 
terug, maar nu met stapelbare lading 
rekken, containers en een kraan. Dit 
vraagt om andere binnenschepen en 
snelle laad- en lossystemen. Voor de 
ontwikkeling van concepten en proto
types zijn er de EU-subsidieregelingen 
Craft en Collective.”

Green Award
De Stichting Green Award reikt al 
sinds 1994 een Green Award uit aan 
zeevaartschepen die zich onderschei
den door milieuvriendelijke toepassin
gen. Van een ‘Groen Label' voor de 
binnenvaart is al sinds datzelfde jaar 
sprake, maar het komt niet van de 
grond. J. Fransen, adjunct-directeur 
van de Stichting Green Award, gaf aan 
waar de pijn zit. Het leeft wel in de sec
tor. Op initiatief van het directoraat-

generaal voor het Goederenvervoer op 
het Ministerie van V & W , Rijkswater
staat en het C BRB wordt onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn van de in
voering van een ‘Groen Label' voor de 
binnenvaart.
Soms lijken initiatieven om de voort
stuwing van schepen milieuvriendelij - 
ker te maken, te sneuvelen, maar de 
aanhouder wint. Na een eerste pilot en
kele jaren geleden met innovatief voort
stuwingssysteem Walvisstaart, bleken 
er teveel kinderziekten te bestaan. De 
tijd lijkt rijp voor een doorstart, volgens 
J.A .J.A . Meeuwissen en S.F.Sipkema, 
beiden van Van Voorden, Zaltbommel. 
Volgens hen kan een rendementsverbe- 
tering van ongeveer veertig procent 
worden gerealiseerd, zonder dat er 
sprake is van risico's op bodem en/of 
walcorrosie. Het systeem werd bedacht 
door prof. dr. ir. J.D . van Manen. A n
dere partijen die er naast Van Voorden 
aan meewerken, zijn de Scheepswerf 
Breko in Papendrecht, M A RIN  en 
IH C Holland.
Een nieuw project is Creating, een 
groot Europees onderzoeksproject van 
het Zesde Kaderprogramma van de 
Europese Commissie, ter versterking 
van de performance van de binnen
vaart. Ir. H. Blaauw, senior adviseur 
van Dutch Logistic Development 
(D LD ) en coördinator van SPB, legde 
enigszins verkouden uit hoe de vork in 
de steel zit bij Creating, een project 
waar 29 partijen uit acht Europese lan
den aan deelnemen.
Het initiatief kwam van het C B R B  en 
vooral de kleine en middelgrote werven 
die zijn verenigd bij VNSI. Onderzocht 
wordt hoe de positie van binnenvaart- 
ondernemers in de onderhandeling met 
verladers kan worden versterkt met be
hulp van een te ontwikkelen instru

ment. Uiteindelijk moet dit leiden tot 
modal shift. Belangrijke onderwerpen 
zijn de logistiek (dikke stromen over 
water) en de milieuvoordelen van een 
schip dat zo schoon, veilig en efficiënt 
mogelijk is.
De laatste in de rij van zes presentaties 
in dit kader was de ‘Milieulusten en - 
lasten van de binnenvaart', deze keer 
belicht vanuit de hoek van de milieu
deskundigen. J.J .E .A  van Meel, voor
zitter van de werkgroep Duurzame mo
biliteit van de Vereniging van Milieu
kundigen, hield een verhaal over de 
schone motor, een verbeterde logistiek 
en het meer inzetten van alternatieve 
vervoerswijzen en de gevolgen daarvan 
voor de milieulasten en -lusten. Vanuit 
zijn positie als voorzitter van de werk
groep Duurzame mobiliteit van de 
Vereniging van Milieukundigen be
handelde Van Meel de rol van milieu
lasten in de techniek en een serie de
monstratie- en logistieke projecten.

Technische innovatie
De tweede serie van zes voordrachten 
kreeg als titel: ‘M et technische innova
tie naar een duurzame binnenvaart'. 
Hier kwamen de meer technische as
pecten aan bod.
Het kon niet uitblijven: digitale com
municatie en uitwisseling van gegevens 
is in de scheepvaart een belangrijk in
strument aan het worden voor nog ver
der verbeterde veiligheid en zorgvul
digheid. Het Europese programma 
C O M PRIS en de relatie met ‘security' 
werden toegelicht door ing. C.P.M . 
Willems, senior adviseur bij Advies
dienst Verkeer Vervoer van RW S. 
Centraal stond de verdere implementa
tie van RIS, River Information Ser
vices. RIS is een concept van geharmo
niseerde informatiediensten ter onder
steuning van verkeers- en vervoersma
nagement in de binnenvaart. Ook biedt 
RIS een koppeling tussen binnenvaart 
en andere transportmodaliteiten. 
C O M PRIS (Consortium Operational 
Management Platform River Informa
tion Services) is een onderzoeks- en de
monstratieproject, opgezet in het vijfde 
Kaderprogramma van de Europese 
Commissie. Het onderzoeksprogram
ma moet het bestaande RIS-concept 
verbeteren en implementatie van RIS 
haalbaar maken in de verschillende E u
ropese landen. Cas Willems belichtte 
tevens aspecten van safety and security 
in de binnenvaart in samenhang met
RIS.Er werden achttien voordrachten gehouden



Bananenboot
Een heel ander onderwerp, maar zeker 
zo interessant betreft de ‘Bananen
boot'. Danny Lippens van Dole Euro
pe in Parijs legde uit waarom het Dole - 
één van ‘s werelds grootste bedrijven in 
de sector van fruit en groenten - veel 
aan gelegen is om de Bananenboot te 
introduceren. Dole wil onderzoeken of 
het technisch en economisch haalbaar 
is om wekelijks 2.000 pallets met bana
nen via de binnenvaart van Antwerpen 
naar Duisburg te brengen. Bananen 
zijn afkomstig uit Costa Rica en Hon
duras en komen elke maandag aan met 
een eigen Dole-zeeschip in de haven 
van Antwerpen. De problematiek is 
enerzijds dat bananen op veertien gra
den gekoeld moeten blijven, en dat de 
overslagtijd maximaal drie minuten 
mag bedragen. Gedurende die tijd 
moeten de bananen bovendien gesor
teerd worden. Dit project is één van de 
belangrijke initiatieven genomen door 
het B IB  in 2002.
Mw. ir. N.S. Bagchus, senior adviseur 
Adviesdienst Verkeer en Vervoer van 
V & W /RW S hield een presentatie over 
een verwant onderwerp: de Elektroni
sche rivierloods, het digitaal verstrek
ken van informatie aan de vaarwegge- 
bruikers, te presenteren in Inland EC - 
DIS (dit is de digitale kaart volgens E u
ropese standaard). Het doel van deze 
innovatie is meer ruimte voor de 
scheepvaart te realiseren, zowel in 
breedte als in diepte. Bovendien is de 
betere benutting van de vaarweg be
oogd, evenals efficiënter baggeren. In 
verband met het inwinnen, verwerken 
en distribueren van de informatie, ef
fecten op vaargedrag (veiligheid), juri
dische aspecten en haalbaarheid zijn di
verse onderdelen van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat ingescha
keld bij dit project. Tevens werden de 
mogelijkheden belicht om de brug- 
hoogtemetingen, die door T N O  op 
verzoek van een verzekeraar worden 
ontwikkeld, ter voorkoming van aanva
ringen van de stuurhut te integreren. 
Techniek uit zich in alle soorten en ma
ten. Zeker bij een grootschalige ver
voerswijze als de binnenvaart, gaat het 
vaak om grote experimenten. Zo wordt 
momenteel onderzocht of en hoe grote
re vierbaks duwstellen kunnen worden 
ingezet. Ir. F.H .H .A . Quadvlieg van 
het M A R IN  in Wageningen sprak er
over. “Het varen met grotere duwbak
ken dan de huidige standaardmaat is 
commercieel erg interessant. De

schaalvergroting levert voordelen op. 
Er wordt aangetoond dat ook een groter 
konvooi veilig kan varen op de Waal tot 
aan Duisburg.” Deelnemende partijen 
in dit project zijn Veerhaven, GH R, 
V & W , W L , T U  Delft, V BD , D L D  en 
M A RIN . Het idee is afkomstig van re
derij Veerhaven.
Ook kleinere onderdelen van de 
scheepvaart kunnen worden geïnno
veerd, waardoor het milieu minder 
zwaar wordt belast. Zo presenteerde 
Leo Ham, salesmanager van Tyco In 
tegrated Systems, het eigen product 
Novec 1230. Halon blijkt als drijfgas 
voor de brandblussers schadelijk te zijn 
voor de ozonlaag. Leo Ham gaf een uit
eenzetting van de ontwikkelingen in de 
regelgeving en een overzicht van 
brandblusmiddelen die momenteel be
schikbaar zijn, met als invalshoek het 
milieu. W at zijn de alternatieven voor 
halon? Tyco Integrated Systems en 3M 
hebben Novec 1230 ontwikkeld, dat 
sinds maart 2003 is goedgekeurd. Leo 
liet niet na te benadrukken dat dit pro
duct wel honderd procent milieuvrien
delijk is.
Ook de scheepshuid werd dit jaar - 
evenals vorig jaar - ‘onder handen' ge
nomen, in verband met de aanvarings- 
bestendigheid en uitstroombeperking 
bij grote ladingtanks. Ir. A .M . Vrede- 
veldt, senior wetenschappelijk mede
werker bij T N O , toonde aan dat bots- 
bestendigheid zo kan worden gecon
strueerd dat de veiligheid van de 
binnenvaart bij het vervoer van gevaar
lijke stoffen wordt verhoogd zonder dat 
het de bouw- en exploitatiekosten na
delig beïnvloedt. T o t nog toe is alleen 
de Scheldehuid (een scheepswand ge
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construeerd door de Schelde werf in 
Vlissingen) bekend als een goede ma
nier om dat te realiseren.

DEMOnstratieprojecten
De titel van de derde serie van zes toe
spraken had de veelzeggende naam 
‘DEMOnstratieprojecten resultaten, 
nu en binnenkort', waarbij de letters 
D E M O  niet per ongeluk kapitaal zijn 
geschreven. Vrijwel alle hier gepresen
teerde onderwerpen hadden direct of 
indirect te maken met een serie (de- 
monstratie)projecten die door Novem 
werden gesteund onder de naam D E 
M O.
Daaronder valt bijvoorbeeld de intro
ductie van de SCR-katalysator in de 
binnenvaart. De eindresultaten van de 
DEM O-projecten SC R  katalysator (in 
nieuwbouwschip) en de voor- en nage
schakelde techniek (op een bestaand 
schip) werden toegelicht door prof. dr. 
ir. Douwe Stapersma van het Konink
lijk Instituut voor de Marine (KIM). 
Het K IM  heeft in opdracht van Ver
keer en Waterstaat aan boord van de 
nieuwe chemicaliëntanker Synthese 11 
van rederij Wijgula gemeten welke ge
volgen de toepassing van de door Sie
mens ontwikkelde katalysator heeft op 
de N O x-uitstoot van een binnenschip. 
Het andere DEM O-project met de ka
talysator betrof de voor- en nagescha
kelde techniek aan boord van de sleep
boot En Avant 4 van rederij Muller. 
Op de sleepboot werd door EC N  ge
meten. Zowel op de En Avant als op de 
Synthese 11 bleek de katalysator uitste
kend te functioneren in het reduceren 
van de uitstoot van stikstofoxiden.
Dr. ir. F. Willems, Groep Diesel Emis-



sion Control bij T N O  Automotive, 
vertelde over plasmaondersteunde re
ductie van stikstofoxiden en roet als 
vervanging voor de SCR-katalysator. 
Plasmaondersteunde uitlaatgasnabe
handeling op binnenschepen heeft de 
potentie om emissies N O x en roetdeel
tjes in één compact systeem significant 
te reduceren, aldus de onderzoeker van 
TN O . “Er is geen additionele infra
structuur nodig en de werking is moge
lijk bij relatief lage uitlaatgastempera- 
turen.” Hij wees op de verschillen met 
een SCR-katalysator. Hij gaf tevens 
een overzicht van de stand van zaken 
van het T N O  plasma project en pre
senteerde de eerste resultaten die met 
een kleine dieselmotor zijn behaald. 
Tenslotte ging hij in op de relatie van 
deze resultaten tot mogelijke emissiere
ductie bij binnenvaartschepen.
Een heel ander project is eveneens afge
rond. Vorig jaar werd het project op 
zich geïntroduceerd met de A-Tem po- 
maat. J.P .L . Groels liet dit jaar zien dat 
door installatie van een A-tempomaat 
voor bepaalde categorieën schepen een 
reductie van kosten in euro's/ton/km 
wordt gerealiseerd door een verlaging

van het brandstofverbruik. Dat leidt te
vens tot een verlaging van de uitstoot 
van schadelijke stoffen.
Elektronische kaarten en communica- 
tieprogramma's kunnen worden geïn
tegreerd met de A-Tempomaat. Deel
nemers aan dit project waren Vopak 
Barging, ThyssenKrupp Veerhaven en 
Techno Fysica BV. Ir. H. P.J. de Wilde 
van het ECN  (Energieonderzoek Cen
trum Nederland) sprak over fijnstof. 
Fijnstof is zeer slecht voor de volksge
zondheid en het heeft prioriteit gekre
gen de uitstoot ervan te reduceren. 
Daarom ging De Wilde's lezing over de 
‘Beheersing roetemissies scheepsdiesels 
met SJAC technologie'. Deze robuuste 
technologie is gebaseerd op stoomin- 
jectie in uitlaatgas voor afvangst van 
gezondheidsschadelijke (zeer) fijne 
roetdeeltjes. Stoom wordt energieneu- 
traal uit uitlaatgaswarmte gewonnen. 
De Wilde is zelf de bedenker van deze 
innovatie voor de binnenvaart. Tijdens 
de presentatie toonde hij een labschaal- 
model van de technologie. Hij spreekt 
zelf van ‘een doorbraak'.
Het komende jaar zal de Z-Drive wor
den ingebouwd in één van de grootste

binnenschepen op de Rijn. Momenteel 
wordt het casco voor de 10.000 tons 
tanker van de vof Jade over de oceanen 
van China naar Nederland gebracht. 
De Z-Drive - scheepsaandrijving door 
middel van twee contraroterende 
schroeven - is een vinding van Veth 
Motoren in Papendrecht. De toepas
sing ervan op zo'n groot schip kan grote 
milieuvoordelen opleveren door brand- 
stofbesparing en een hoger rendement. 
Eric Veth presenteerde de aandrijving. 
De lange rij van sprekers werd afgeslo
ten door Rienk de Vries van Texels E i
gen Stoomvaart Onderneming. De 
T E SO  heeft een nieuw, milieuvriende
lijk schip besteld voor de veerdienst 
tussen Den Helder en Texel. De Vries 
is projectmanager nieuwbouw bij T E - 
SO. Hij deed in zijn presentatie verslag 
van de keuze van T E SO  om een schip 
met een geheel ander voortstuwings- 
concept te laten bouwen, dat minder 
energie verbruikt en toch meer passa
giers kan vervoeren. Een sterke vereen
voudiging van het systeem aan boord 
en voor de sector een project om van te 
smullen als opstap voor de nieuwe 
brandstoftechnologie.

Ing. K.J.J.M. 
van Dijk was 
projectleider van 
de Binnenvaart 
Innovatiedag 
2003 en M. 
Gonlag is journa
list
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Honderd jaar binnentankvaart
In gesprek met twee ervaringsdeskundigen

Vijftig procent van het bulkvervoer gaat over de binnenwateren. Daarmee is de binnenvaart een serieus 
alternatief voor vervoer over weg, spoor en via pijpleidingen. Zeker als het gaat om het vervoer van ge
vaarlijke stoffen door binnenvaarttankers, zo blijkt uit een gesprek met Pierre Kreuze (voormalig direc
teur rederij Vopak) en Klaas den Braven (senior adviseur binnenvaart bij de Scheepvaart Inspectie).

“Een koelkast van nu kun je  niet met 
een koelkast van dertig jaar geleden 
vergelijken. Hetzelfde geldt voor een 
binnenvaarttanker”, zegt Klaas den 
Braven (57). “In 1903 ging de eerste 
binnenvaarttanker varen, nu varen er in 
W est-Europa 1600 en die zijn wat de 
stand van de techniek betreft lichtjaren 
van de eerste technieken verwijderd. 
Vroeger was een schip ongeveer vijf
honderd ton inlaadvermogen, nu spre
ken we over tien- tot twaalfduizend ton. 
Er is ontzettend veel gebeurd op het ge
bied van navigatie en bescherming van 
mensen en milieu.”
De senior adviseur binnenvaart bij de 
Scheepvaart Inspectie Den Braven zit 
bijna vijfentwintig jaar in het vak en 
heeft een aantal ontwikkelingen aan 
den lijve ondervonden. Het steeds gro
ter worden van de schepen bijvoor
beeld en het computergestuurd laden,

we dat de afstand tussen de buitenhuid 
en de ladingtank ten minste een meter 
breed moest zijn en de bodem ten min
ste zeventig centimeter hoog. Een dub
bele wand van zo'n tien a twintig centi
meter breed was onvoldoende, anders 
zou de lading er bij een lichte aanvaring 
alsnog uit kunnen stromen.”

Ontwerp dubbelwandige tanker
“Bij een binnenvaarttanker kun je  twee 
dubbele wanden lek varen, zonder dat 
het schip zinkt of meer dan vijftien pro
cent slagzij maakt,” vertelt Pierre 
Kreuze (60). Hij was tot voor kort alge
meen directeur van Vopak Barging E u
rope, een rederij gespecialiseerd in che
mietransporten. In de jaren tachtig 
werkte hij nog bij Gebroeders Broere, 
later Pakhoed en in die tijd was hij 
nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van de eerste dubbelwandige tanker.

‘De eerste dubbelwandige tanker 
vaarde pas na tien jaar vergaderen’

innovaties die zorgen voor lagere 
kosten en meer efficiency. De meest 
spectaculaire innovatie op het gebied 
van veiligheid was toch wel de invoe
ring van de eerste dubbelwandige tan
ker halverwege de jaren tachtig, vindt 
hij: “Een aantal gevaarlijke stoffen 
mocht nog niet per binnenvaarttanker 
worden vervoerd. Om dat toch te kun
nen doen, is er een eisenpakket samen
gesteld. De Scheepvaart Inspectie con
troleert immers de constructie en uit
rusting van een schip. Als voorwaarde 
voor een dubbelwandige tanker stelden

“Bij het ontwerp van de eerste dubbel
wandige binnenvaarttanker is goed ge
keken naar de chemicaliëntankers in de 
zeescheepsvaart. De eerste tanker, de 
Dordrecht 36, was in feite een omge
bouwd zeeschip. Niemand wilde eraan, 
concurrenten waren bang dat het niet 
zou werken en bouwden nog enkelwan
dige tankers. W e moesten eerst tien 
jaar praten in de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart, voordat we tot de 
bouw konden overgaan. Het ging om 
een nogal grote investering en andere 
rederijen waren niet echt bereid om het

risico te nemen. Ook wij wilden niet 
gaan bouwen voordat het in de wetge
ving goed geregeld zou zijn en er een of
ficiële certificering zou komen door een 
erkend classificatiebureau als Lloyd's 
Register.”
De certificering, zowel door Lloyd's 
Register als door de Scheepvaart In 
spectie, kwam er en het eerste schip 
werd uiteindelijk - met een aantal aan
passingen - het concept waar ook de 
ontwerpen van latere dubbelwandige 
tankers op zijn geënt. “W e hebben in 
feite een nieuwe standaard gezet,” zegt 
Klaas den Braven. Pierre Kreuze is 
trots op zijn aandeel in die standaard, 
maar maakt tegelijk duidelijk dat er wat 
hem betreft wel heel lang moest worden 
gepraat, voordat er echt tot actie kon 
worden overgegaan. “Voordat de eerste 
dubbelwandige tanker ging varen, is er 
tien jaar vergaderd. De druk van de pu
blieke opinie bleek sterk, men zag tan
kers als zeer gevaarlijk. Burgemeesters 
van steden als Dordrecht en Nijmegen 
maakten bezwaar en eisten brandweer- 
boten. Die boten kregen ze ook.”
“De media hebben het gevaar nog ver
der overdreven,” meent Den Braven. 
“Er werd gedaan alsof het om ‘drijven
de bommen' ging. Dat was echt onzin, 
gebaseerd op meningen van mensen die 
er niet echt verstand van hadden. W e 
kunnen eerder spreken van ‘rijdende 
bommen', vooral omdat de intensiteit 
van het verkeer de kans op ongelukken 
vergroot.”

Veiligheid
Innovaties op het gebied van de binnen
vaarttankers zijn in de afgelopen decen
nia vooral gestuurd door de wens het 
vervoer over water zo veilig mogelijk te



maken. “Dat klopt,” zegt Kreuze, die 
nu ruim veertig jaar in het vak zit. “Na 
een aantal ongelukken en bijna-onge- 
lukken was het nodig om de regels aan 
te passen en te verbeteren. Maar het 
ging niet alleen om de veiligheid van de 
omgeving, ook om de veiligheid en het 
welzijn van de mensen aan boord.” 
Pierre Kreuze, zoon van een binnen
vaartschipper, herinnert zich dat tot ver

opener, waardoor het schip zijn lading 
verliest. Vandaar dat we onderzoeken of 
we in de toekomst de dubbelwandige 
tanker niet ook voor niet-gevaarlijke 
stoffen verplicht moeten stellen. Smeer
olie en slaolie zijn geen gevaarlijke stof
fen, maar je  wilt ze niet in het milieu na 
een aanvaring.”
De binnenvaarttankers kampten jaren
lang met een onveilig imago. Zijn de

‘Binnenvaarttankers kampten 
met onveilig imago’

in de jaren zeventig tijdens het laden en 
lossen geen open licht en vuur mocht 
worden gebruikt. “Dat betekende niet 
koken, maar ook geen verwarming. Die 
gezinnen zaten vaak uren in de kou. 
Een stuurhut vond men in die tijd al 
een luxe, pas toen er meer apparatuur 
aan boord kwam is dat beter geregeld.” 
Al vanaf 1948 was men bezig met vei
ligheid van de binnenvaartschepen, 
nog voordat de innovatie een enorme 
vlucht nam. “Vóór 1948 wachtte men 
nog tot er een ongeluk gebeurde voor
dat de regels werden aangescherpt, 
daarna is er een rivier- en meldsysteem 
gekomen. Vanaf 1973 zijn er gasleidin
gen ingevoerd, zodat er minder dam
pen naar buiten konden treden. In 1987 
kwam de eerste dubbelwandige tanker, 
dat was een enorme verbetering voor 
wat de risicobeheersing betreft. Het gaf 
schepen daarnaast de mogelijkheid om 
meerdere partijen tegelijk te vervoe
ren.” De aandacht voor veiligheid was 
groot, maar pas in 1993 is er een goede 
algemene regeling, de A D N R  (Accord 
Dangerous Goods Roads), van kracht 
geworden. Den Braven vult aan: “Die 
wetgeving is in januari 2003 nog aange
past. Regelgeving voor het wegvervoer 
en het vervoer over water zijn nu gelijk 
getrokken. De eisen verschilden wat de
tails betreft, maar dat zorgde voor het 
nodige papierwerk bij bijvoorbeeld con
tainervervoer.” Naast veiligheid is er de 
laatste decennia ook de nodige aandacht 
gekomen voor het milieu en zijn de ei
sen verder aangescherpt. Kreuze: “Er 
zijn risicoanalyses gemaakt om te zien 
waar de zwakke plekken van een tanker 
zich bevinden en wat er zou gebeuren 
als het ene schip het andere in de flank 
zou raken.” Den Braven: “Het anker 
bleek vooral bij enkelwandige tankers 
een zwakke plek: als je  daarmee ergens 
langs schuurt, fungeert het als een blik

veiligheidseisen daardoor niet nodeloos 
streng geweest in de afgelopen eeuw? 
Kreuze schudt zijn hoofd. “De wetge
ving is streng, maar niet té. Veiligheid 
is eigenlijk een continu proces, na ieder 
incident zijn de regels aangescherpt en 
dat is goed ook.” Den Braven: “De ei
sen voor vervoer over water zijn niet 
strenger dan voor transport over weg en 
rail.”
Onderzoek bevestigt dat het onveilige 
imago niet terecht is; juist het drukste 
binnenvaartpunt van Europa - de split
sing Merwede, Oude Maas en de 
Noord - is na uitgebreide risico-analy- 
ses niet onveilig gebleken. “Nieuwe ge
varen zoals die van terrorisme liggen op 
de loer, maar ook daar worden serieuze 
risicoanalyses op uitgevoerd,” meent 
Kreuze, die ondanks zijn prepensioen 
nog in verschillende besturen zit en 
door het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat nog geregeld om advies 
wordt gevraagd als het om veiligheid 
gaat.

Innovaties
Hoewel de ontwikkeling van dubbel
wandige tankers een belangrijk wapen
feit is geweest in honderd jaar binnen- 
tankvaart, gaan de ontwikkelingen 
door, benadrukken zowel Kreuze als 
Den Braven. “De schepen zijn veel gro
ter geworden. W aren ze tot de jaren 
tachtig nog maximaal 110 meter lang, 
nu zijn ze al 135 meter. O f het nog gro
ter kan, is niet ondenkbaar. De rand
voorwaarden worden natuurlijk be
paald door de breedte van de rivieren, 
kanalen en sluizen. Daarnaast is er nog 
winst te boeken op het gebied van car- 
gohandeling, controlesystemen en
elektronische draadsystemen,” legt 
Pierre Kreuze uit. Den Braven: “Er 
worden ook steeds meer binnenvaart
schepen ontwikkeld die speciaal zijn

toegesneden op de lading die ze vervoe
ren, dat is ook heel bijzonder.”
W ie initieert dit soort innovaties? “Dat 
gaat gelijk op; bedrijfsleven en overheid 
stimuleren ontwikkelingen samen en 
we kijken goed naar wat er in de zee
vaart gebeurt,” antwoordt Kreuze. “In 
Nederland hebben we altijd een mee
denkende en flexibele overheid gehad. 
Als je  bij de bouw van een nieuw ont
werp een probleem tegenkwam, kon je 
met de overheid overleggen hoe je  dat 
op kon lossen. Meer dan eens werden 
oplossingen goed gekeurd via bijzonde
re bepalingen. Hierdoor is Nederland 
in staat geweest technisch zeer com
plexe schepen af te leveren.”

Toekomst
W at de toekomst betreft maakt hij zich 
enigszins zorgen. “Een overheidsinstel
ling als de Scheepvaart Inspectie is aan 
het bezuinigen, hierdoor lopen we het 
gevaar dat zorgvuldig opgebouwde 
kennis verdwijnt. Nederland voert een 
risicovolle koers: als we niet meer van 
overheidswege betrokken zijn bij nieu
we regelgeving, dan verdwijnt de slag
vaardigheid en loopt ons land het risico 
haar uitstekende positie in de Rijnvaart 
te verliezen.” Klaas den Braven deelt de 
zorgen van Pierre. “Dat de Inspectie 
bezuinigt, heeft deels te maken met een 
terugtredende overheid en dat is te be
grijpen. Ik denk dat het bedrijfsleven 
best zelf zijn broek kan ophouden, 
maar als je  bezuinigt op de Inspectie, 
moet je  er wel iets tegenover stellen. 
Anders loopt de ontwikkeling van 
nieuwe binnenvaarttankers, die de af
gelopen honderd jaar zo'n vlucht heeft 
genomen, gevaar.”

Irene Start is 
freelance journa
list.

G eschiedenis regelgeving binnenvaart
1868 Acte van Mannheim
1965 Reglement Radardiploma op de Rijn
1970/1983 R.P.R.
1976 R.O .S.R.
1976 Reglement Rijnschipperspatenten
1993 A D N R  (Accord européen relatif au 

transport international des marchan
dises Dangereuses par voi de Navi
gation intérieure)



Gevaarlijke stoffen
Waarom een ladingslijst voor binnenvaarttankers?

Op elke binnenvaarttanker die gevaarlijke stoffen vervoert, moet een geldige stoffenlijst aanwezig zijn. 
Precies zoals bij zeegaande schepen het geval is. Op deze lijs t staan alle gevaarlijke stoffen aangegeven 
die het schip mag vervoeren, met daarbij de condities waaronder dit dient te gebeuren.

Ing. H. Kaptein 
is Senior Surve
yor bij Lloyd's 
Register Rotter
dam

Vaak wordt door schippers of reders de 
vraag gesteld: ‘Waarom moet ik een 
stoffenlijst aan boord hebben?' Het 
eenvoudigste antwoord hierop zou 
kunnen luiden: ‘Omdat dit wordt voor
geschreven door het A D N R ' (het re
glement voor het vervoer van gevaar
lijke stoffen in de binnenvaart). Behalve 
deze reden zijn er echter nog een aantal 
andere belangrijke redenen toe te voe
gen.
Naast het A D N R  stellen ook de klasse
bureaus het hebben van een stoffenlijst 
verplicht. De klassebureaus doen dit 
niet zonder reden. Zij willen voorko
men dat er stoffen in het schip worden 
vervoerd die de tanks of het ladings- 
systeem van het schip zouden kunnen 
aantasten en daarmee de veiligheid van 
het schip in gevaar zouden kunnen 
brengen.
Bovendien wordt het uitgeven van een 
betrouwbare stoffenlijst steeds meer 
gezien als een vorm van dienstverlening 
aan de klant. Een ander punt is dat het 
met de huidige complexiteit van de re
gelgeving niet meer zo eenvoudig is om 
even snel te bepalen of een stof wel of 
niet vervoerd kan worden.

Wel of niet een stof vervoeren?
Dit hangt af van de volgende aspecten:
• Het scheepstype
• De bijzondere uitrusting van het 

schip
• Overgangsbepalingen van het 

A D N R
• De toegepaste materialen, waaron

der ook de coatings, in het lading- 
systeem

De bovenstaande ogenschijnlijk simpe
le criteria leiden in de praktijk tot een 
oneindig aantal mogelijkheden. Zo zijn 
de typen G  (Gas), C (Chemicaliën) en

N (‘Normale') tankers onder te verde
len in totaal twaalf subtypen. Elk schip 
kan daarnaast bijzondere uitrustings
stukken hebben die van invloed zijn op 
de uiteindelijke lijst. Zo zijn onder meer 
de verschillende monsternamesyste
men, het al dan niet hebben van een 
verwarmde gasverzamelleiding en 
vlamkerende inrichtingen, de wijze van 
drukmeting, het hebben van een dek- 
sproei-inrichting en de uitvoering van 
de eventuele ladingverwarmingsinstal- 
latie maatgevend voor de uiteindelijke 
lijst. Ook spelen de eigenschappen van 
de elektrische installatie in- en buiten 
de ladingzone een rol. Hiernaast gelden 
nog vele andere parameters. Voor veel 
van deze items kent het A D N R  over
gangsbepalingen waardoor de juiste 
interpretatie er niet altijd eenvoudiger 
op wordt.
T o t slot zijn de toegepaste tankmateria
len en coatings van invloed. Het zal 
duidelijk zijn dat een schip met roest
vrij stalen tanks andere producten kan 
vervoeren dan een schip met tanks ver
vaardigd uit normaal scheeps- 
bouwstaal.
In totaal gaat het in de ADNR-stoffen- 
lijst om ongeveer 585 potentiële stof
fen. Daarnaast zijn er nog de zoge
naamde ‘Bijzondere Machtigen'. Deze 
worden verstrekt door de diverse over
heden. Kort gezegd zijn dit toestem
mingen tot vervoer van ‘nieuwe' stoffen 
die tot op dat moment nog niet onder 
het A D N R  vervoerd mogen worden. 
De klassebureaus houden deze Bijzon
dere Machtigingen nauwlettend bij en 
verwerken deze bij verschijning direct 
in de databases van hun programma's.

De toekomst
De meeste klassebureaus zijn in
middels in staat om reders en eigenaren

snel te bedienen met het verstrekken 
van stoffenlijsten. In de vergadering 
van de werkgroep gevaarlijke stoffen 
van de Centrale Rijnvaart Commissie 
in Straatsburg is na eerdere verzoeken 
van Lloyd's Register de status van de 
elektronische versie van de stoffenlijst 
gelijkgesteld aan die van de papieren 
versie. D it heeft een nog snellere 
dienstverlening tot gevolg. In dit geval 
kan een schipper, na één telefoontje, 
een nieuwe lijst nog dezelfde dag via e
mail aan boord hebben. De lijst is her
kenbaar als een beveiligd document en 
kan eventueel aan boord geprint wor
den. W at Lloyd's Register betreft, is 
het de bedoeling om de papieren versie 
in de toekomst in principe achterwege 
te laten. D it laat onverlet dat iemand 
die prijs stelt op een papieren lijst altijd 
bediend zal blijven worden.
Uit het bovenstaande kan worden ge
concludeerd dat met het verstrekken 
van stoffenlijsten de klassebureaus - 
naast hun controlerende functie - te
vens hun rol van dienstverlener in de 
maritieme wereld onderstrepen, een rol 
die meer en meer voor de klassebureaus 
lijkt te zijn weggelegd.

Het programma van de stoffenlijst op 
de volgende pagina geeft de essentiële 
informatie van de stoffen weer en bere
kent voor elke stof automatisch de toe- 
gestane vullingsgraad van de tanks op 
basis van de stofgegevens, het ontwerp 
en soortelijk gewicht van de lading- 
tanks. Daarnaast geeft de kolom ‘Noti
ties' alle relevante aanvullende eisen 
weer van kolom 20 van de A D N R- 
stoffenlijst, alsmede informatie met be
trekking tot de materiaalverdraagzaam- 
heid van de in de ladingtanks toege
paste materialen en coatings.
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22EW ISUHfcXbNËJM 3 Fl II 95 PPr EX. A 3
J26Ö ISOFORONDIAMINE 8 C7 III 97 PPh EP. EX, A 17; 34; 101
23ÜÜ ISOPROPENYLBENZEEN 3 Fl m 97 PPh EX, A 16; 101
2309 OCTADIENEN

^1,7-OCTAOlECN)
3 Fl ii 97 PP, EX, A

2311 FEMETIPINEN d.1 Tl m 95 PPr EP. TOX. A 6:+7°C:17
2312 FENOL, GESMOLTEN *,1 Tl ii 95 PPr ËP. ÉX.

TOX, A
7; 17; TÜ1

2312 FEMOL.GESMOi.TEN 6.1 Tt ii 95 PP. EP, TOX. A 7; 17; 
20:+67nĈ  
101

2320 TETRAETHY'LEENPENTAMI
NE

f l C7 in 97 PP. EP 34:101

2323 TR Ifc'F HYLFOSF IET 3 F1 in 97 PP. EX. A 101
2324 TRHS08UTYLEEN 3 F1 ai 97 PP. EX, A
2325 1.3.5r-TRIMETHYL BENZEEN 3 F 1 tl) 97 PP. EX. A
2333 ALLYLACë TAAT 3 FTl ii 95 PP. ËP. ËX 

TOX, A
101

234Ö blttylac r y la te n , 
Gë STABFLISë ERD
(n-BUTYLACRYLAATr
GESTABILISEERD)

3 F1 ut 05 PP. EX. A 3: 5r 101

2350 au l'YLME l HYLETHER 3 F1 ii 97 PP. EX, A
235Ê 2-CH LOORPRQPAAN 3 FT i 95 PP, EX. A 23; 101
2357 CYCLOIIEXYLAMIN E a c n II S7 PP. EP. EX. A 34
2362 1.1 DICH LOORETHAAN 3 Fl H S5 PP. EX, A 23; 101
2370 HEXEEN-1 3 Fl Fl 07 PPr EX, A
2331 BMNL WG/WVUH0Q4312 

OIWIÈTHYL3ULFIDE
3 Fl n 95 A. EX, PP 101

23&2 DlMËTHYLHYDFiAZINË,
SYMMETRISCH

6.1 TF1 1 55 FPr ÈP, EX. 
TOX, A

23ÖÏ DiPROPYLAMiNE 3 FC w 95 PP, EP, EX. A 23;1ü1
23ÉJ7 ^METHYLBUTAAM-2-ÜN 3 Fl u 9? PP. EX. A
2390 METHYL-tert-BUTYL ETHER 3 n V 97 PP, EX, A
2.104 PROPIONITRIL 3 FTl II 95 PP, EP, EXn 

TOX, A
2414 THIOFEEN 3 Fl 11 &y PP. EX. A

Voorbeeld van een pagina van de stoffenlijst zoals uitgegeven door Lloyd’s Register.



Verstelbare stuurhuizen
Ontwerpeisen en criteria Lloyd’s Register

Verstelbare stuurhuizen zijn inmiddels gemeengoed op binnenvaartschepen. Ze worden toegepast om 
voldoende zicht te creëren tijdens de vaart, maar ook om voldoende doorvaart onder bruggen te bieden 
door de stuurhut te laten zakken. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de constructieve aspecten 
van een verstelbaar stuurhuis in de binnenvaart.

In het algemeen worden verstelbare 
stuurhuizen als een tweetrapsconstruc- 
tie uitgevoerd (drie kolomdelen), maar 
een enkele keer is ook een drietrapsuit- 
voering gemaakt. Op tankers zijn twee 
kolomdelen gemeengoed. De gewich
ten van de stuurhutten zelf kunnen va
riëren van tien tot drieëntwintig ton.
Zo nu en dan komen verstelbare stuur
huizen in het nieuws, bijvoorbeeld om
dat er een aanvaring heeft plaatsgevon
den met de stuurhut en een brug. D it 
blijkt vaak het gevolg te zijn van men
selijk falen. Er is al wat gezegd en ge
schreven over verstelbare stuurhuizen, 
de constructieve uitvoering ervan, 
eventuele regelgeving ten aanzien van

veiligheid en constructie en hoe aanva
ringen met bruggen te voorkomen [zie
1, 2, 3].
De meeste aspecten zouden moeten 
vallen onder de verantwoording van de 
nationale autoriteiten, maar een classi
ficatiebureau kan zich ook niet onttrek
ken aan haar verantwoordelijkheden. 
Lloyd's Register (LR) ziet een verstel
baar stuurhuis als integraal onderdeel 
van de scheepsconstructie. Verder is de 
stuurhut een plaats voor opvarenden en 
vindt de besturing van het schip plaats 
vanuit de stuurhut.
Daarom dienen de verstelbare stuur
huizen van L R  geklasseerde schepen en 
van schepen gebouwd onder LR-keur

een bepaald keuringstraject te onder
gaan.

Keuring
Hoewel er strikt genomen geen regels 
zijn in de Rules and Regulations for the 
Classification of Inland Waterways 
Ships (IW W  Rules), heeft Lloyd's R e
gister in de loop der jaren toch een pak
ket aan ontwerpeisen en criteria samen
gesteld om verstelbare stuurhuizen 
voor binnenvaartschepen te kunnen 
beoordelen. In het navolgende wordt 
vooral de tekeningenkeur behandeld.

Bij het beoordelen van de constructie 
bekijkt L R  de kolommen, de stuurhut 
en de integratie met de omliggende 
scheepsconstructie. D e onderbouw van 
de stuurhut moet sterk genoeg zijn om 
de belasting vanuit de stuurhut te dra
gen (eigengewicht van onderbouw, ap
paratuur en opvarenden en de belasting 
vanuit het dak). D e kolommen op hun 
beurt moeten sterk genoeg zijn om een 
bepaalde windbelasting plus een kracht 
ten gevolge van een rolhoek op te kun
nen nemen. Daarnaast wordt ook de si
tuatie van een aanvaring bekeken 
(schip tegen schip). In dit geval mogen 
de toelaatbare spanningen groter zijn, 
omdat het voornamelijk van belang is 
dat de constructie blijft staan.
D e dwarsscheepse rolkracht volgt uit 
de dwarsscheepse component van de 
zwaartekracht bij een gegeven rolhoek. 
D e langsscheepse kracht bij aanvaring 
volgt uit een aangenomen vertraging. 
De reactiekracht R1 (zie figuur) zal ui
teraard hoger zijn dan in de dwars
scheepse situatie.
Een ander aspect bij de beoordeling van 
een verstelbaar stuurhuis is de kolom-

Constructietekening
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beplating van de middenkolom. Naar
mate het aantal kolommen groter wordt 
en de gewichten van de kolomdelen en 
stuurhut toenemen, nemen de belastin
gen toe. Hiermee wordt het plaatveld 
van de middenkolom ter plaatse van 
waar R1 aangrijpt eerder op knik belast. 
D e beoordeling van de buitenste kolom 
en de middenkolom volstaat tevens als 
beoordeling van de rest van de kolom
men, omdat de krachten tussen deze 
kolomdelen het grootst zijn, terwijl de 
overige kolomdelen dezelfde construc
tieve uitvoering hebben.

Ontwerpbelastingen en criteria
In  de bovenstaande tabel worden de 
ontwerpbelastingen en criteria weerge
geven.

Naast de kolomdelen en de stuurhut is 
de hefcilinder een belangrijk onderdeel 
in de constructie. Voor de hefcilinder 
wordt een capaciteit vereist van mini
maal 1,2 maal het statische gewicht van 
de te dragen delen inclusief opvaren
den. Tevens moet de hefcilinder wor
den geleverd met een LR-certificaat.

Estuaire vaart
Soms komt het voor dat een binnen
vaartschip met verstelbaar stuurhuis 
ook ontworpen is om buitengaats te va
ren (estuary services). De rolkrachten 
zullen in dat geval hoger zijn. De 
dwarsscheepse versnelling van ieder 
onderdeel van het verstelbare stuurhuis 
zal bepaald moeten worden. Hiertoe 
kunnen modelproeven worden ge

bruikt of anders kan de slingerperiode 
worden bepaald met benaderingsfor- 
mules, zodat met een bepaalde rolhoek 
de dwarsversnelling kan worden bere
kend. Toelaatbare spanningen voor 
estuaire vaart zijn respectievelijk 0,75 
en 0,43 maal de vloeispanning voor axi
ale respectievelijk schuifspanningen.
Er kunnen nog aanvullende eisen wor
den gesteld, zoals het verticaal borgen 
van de kolommen. Deze eisen worden 
meestal geformuleerd in overleg met de 
nationale autoriteiten in relatie tot het 
vaargebied en de te verwachten om
standigheden tijdens de vaart.

Verwijzingen
[1] ‘Onderzoek naar veiligheidsaspec
ten van hefbare stuurhuizen in de 
binnenvaart', Raad voor de Transport
veiligheid, Den Haag, november 2001.
[2] ‘Jaarverslag 2002, waarin opgeno
men het verslag van de 153e algemene 
ledenvergadering gehouden te Dor
drecht op 23 en 24 mei 2002. Thema: 
Veiligheid Koninklijke Schuttevaer, 
Rotterdam
[3] Memo ‘Themabijeenkomst hefba
re stuurhuizen', C BR B, 10 januari
2003
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Tabel 1 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december 2003

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N cgt N cgt N gt cgt N cgt

1 Zuid-Korea [1] 49 1.232.163 73 2.73S.330 783 44.7S1.S11 26.368.183 + 21 + 1.602.947
2 Japan [2] 69 1.288.277 137 2.638.S43 8S3 3S.9SS.711 19.076.112 + 89 + 1.716.3S3
3 China [3] 17 209.SS9 74 1.S72.988 S76 1S.340.872 9.326.873 + 131 + 2.263.740
4 Duitsland [6] 17 238.976 21 3S2.69S 86 1.988.639 1.777.9S7 + S + 16S.S99
S Italië [4] 4 60.77S S 47.970 7S 1.S24.490 1.721.900 + 9 - 17.437
6 Polen [S] 7 123.304 10 187.13S 101 2.2S8.426 1.704.770 - 1 + 64.236
7 Kroatië [7] 2 S1.834 2 41.600 SS 1.378.060 1.061.364 - 2 - S7.048
8 Taiwan [8] 2 S4.703 0 0 38 1.8SS.6S6 1.038.436 - 2 - 39.91S
9 Ver. Staten [9] S 16.020 0 0 8S 9S0.616 83S.173 - 1 - 46.072

10 Roemenië [11] 7 6S.877 S S0.136 88 7S7.28S 814.278 + 4 + 66.S20
11 Spanje [10] 13 174.119 4 21.2S0 113 S77.360 671.972 - 7 - 207.9S9
12 Nederland [13] 5 18.785 1 3.375 153 317.879 514.142 - 15 - 34.367
13 Turkije [17] 6 38.S41 8 SS.S24 8S 301.0S0 483.SSS + 6 + 44.S99
14 Rusland [14] 6 44.238 3 26.400 66 373.632 462.0S7 0 - 40.286
1S Finland [12] 1 172.849 1 10.000 7 382.600 460.190 0 - 161.S9S
16 Denemarken [1S] 1 60.772 0 0 10 62S.9S0 410.74S - 2 - S0.77S
17 Oekraïne [16] S 39.S47 0 0 37 401.3S6 406.0S9 - S - 43.229
18 Brazilië [19] 0 0 1 7.040 4S 232.76S 348.743 + 9 + 42.140
19 Philippijnen [20] 1 1S.029 4 60.800 24 672.292 340.826 + 3 + 44.976
20 Frankrijk [18] 1 18S.660 0 0 22 2S0.918 276.7S1 0 - 74.119

Tabel 2 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december 2003

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N cgt N cgt N gt cgt N cgt

LNG-tankers 2 14S.039 10 706.800 6S 6.4SS.716 4.8S6.099 - 8 + S74.294
LPG-tankers 9 1S7.28S 7 167.911 37 993.638 817.1S8 - 2 + 36.676
Chemicaliëntankers 30 396.20S 33 474.489 362 6.63S.692 S.736.2S6 - 16 + 22S.687
Olietankers (crude) 27 861.149 31 942.097 320 2S.724.123 10.224.499 - 21 + 4S1.803
Productentankers 20 324.706 47 908.839 311 8.182.241 S.822.420 - 30 + 660.S61
Tankers overig 1 6.400 0 0 7 36.940 S9.373 - 4 - 78.280
Droge bulkschepen 19 3S2.308 80 1.36S.099 631 2S.079.68S 11.214.849 - 66 + 1.161.73S
Droge bulk, zelflossend 0 0 1 12.1S2 1 17.360 12.1S2 - 1 + 12.1S2
Droge bulk, overig 4 S4.770 3 71.940 10 370.200 197.7S0 - 2 - 1.672
Vrachtschepen 16 130.018 21 177.474 29S 2.2S6.2S1 2.387.49S - 26 + 2S0.076
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 6 47.800 88.430 - 1 + 17.020
Containerschepen 37 872.910 87 2.S6S.673 S83 27.429.442 18.647.979 - 77 + 2.21S.931
Koelschepen 1 21.87S 1 2.S83 6 61.760 79.9S8 - 0 - 19.292
Ro-ro vrachtschepen 9 21S.72S 1S 360.SSS 11S 4.913.929 3.071.9S0 - S + 3S.229
Pass./ro-ro vr.schepen 4 61.464 3 23.100 82 789.884 89S.S49 - 6 + 23.309
Cruiseschepen 3 370.461 1 4.800 26 1.93S.S41 2.468.376 - 4 - 362.118
Overige pass.schepen 3 6.9S4 S 13.920 64 S1.10S 218.430 - 11 + 20.838
Overige droge lading 0 0 0 0 S 70.238 64.963 - 0 + 1.0SS
Subtotaal ladingschepen 185 3.977.269 345 7.797.432 2.926 111.051.545 66.863.686 - 256 + 5.225.004
Visserij vangschepen 12 42.733 4 12.220 229 168.9S0 S38.731 - 1 - 11.07S
Overige visserijschepen 4 8.990 0 0 7 4.223 17.69S - 6 - 1S.S30
Offshore bevoorrading 13 82.989 8 S2.S20 162 343.977 991.089 - 18 + 114.S11
Overig offshore 2 10.160 0 0 14 221.043 3S4.328 - 0 + 132.821
Research 2 3.000 0 0 13 97.317 174.308 - 3 + 468
Slepen/duwen 2S 37.62S 4 18.22S 23S 9S.26S 421.241 - 19 - 4.060
Baggeren 3 70.09S 0 0 18 9S.70S 181.300 - 3 - 72.79S
Overig 12 18.9S0 S 26.300 71 113.602 264.372 - 14 - 3S.442
Subtotaal bedrijfsvaartuigen 73 274.542 21 109.265 749 1.140.082 2.943.064 - 28 + 108.898
Totaal generaal 258 4.251.811 366 7.906.697 3.675 112.191.627 69.806.750

-
228 + 5.333.902



Het vierde kwartaal van vorig jaar heeft op
nieuw een forse toename van de wereldor- 
derportefeuille te zien gegeven. Het order
boek had per 31 december 2003 een om
vang van 3675 schepen met 69.806.750 cgt 
en 112.191.627 gt; dat is 228 schepen, 
5.333.902 cgt (8,3%) en 9.061.539 gt (8,8%) 
meer dan eind vorig kwartaal.

De opleveringen lagen op ongeveer het
zelfde niveau als in het voorgaande kwar
taal, met: 258 schepen, 4.251.811 cgt en 
6.439.532 gt; dat is 6 schepen meer, maar 
599.699 cgt (12,3%) en 1.886.446 gt 
(22,6%) minder dan in het voorgaande 
kwartaal.

Nieuwe opdrachten lagen opnieuw op een 
hoog niveau, maar waren toch aanzienlijk 
minder dan in het voorgaande kwartaal. 
De opdrachten betroffen 366 schepen, met 
in totaal 7.906.697 cgt en 12.920.911 gt; dat 
is 135 schepen, 4.248.295 cgt (35,0%) en 
6.938.171 gt (34,9%) minder dan in het 
voorgaande kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd's moet 
ruim 43% van de orderportefeuille (30,4 
miljoen cgt) in 2004 worden opgeleverd, 
circa 30% (21,4 miljoen cgt) in 2005 en de 
rest (18,0 miljoen cgt) in 2006 of later.

De voornaamste winnaars qua omvang 
van de orderporte-feuille waren opnieuw 
Zuid-Korea, Japan en China, met respec
tievelijk 1,6, 1,7 en 2,2 miljoen cgt. Verder 
ging alleen Duitsland er meer dan
100.000 cgt op vooruit. Er waren twee 
landen die er meer dan 100.000 cgt op 
achteruit gingen: Spanje en Finland.

De cijfers voor de ‘Top 20’ scheepsbouw-

landen worden in tabel 1 gegeven.
Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschillende 
scheepstypen.

Nederland
Het vierde kwartaal was voor de Neder
landse scheepsbouw opnieuw zeer mager, 
met weinig opleveringen en nog minder 
opdrachten.

Ons land neemt met 514.142 cgt op de 
wereldranglijst de 12e (13e) plaats in (tus
sen haakjes de positie in het vorige kwar
taal). Naar gt gemeten staat Nederland met 
317.879 gt op de 17e plaats (onveranderd) 
en naar het aantal schepen in opdracht met 
153 stuks op de 4e plaats (onveranderd).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Neder
land met 18.785 cgt de 21e (16e) plaats in, 
met 9.705 gt de 21e (17e) plaats en naar 
aantal schepen met 5 stuks op een gedeel
de 12e/15e plaats (8e/9e).

Het aantal nieuwe opdrachten was slechts
1 stuks, met 3.375 cgt en 2.500 gt. Het be
treft een door Marin Ship Management 
aan Ferus Smit in opdracht gegeven 
vrachtschip van 4775 tdw, bouwnummer 
356. Hiermee staat ons land op de 21e 
(23e) plaats naar cgt, op de 18e (19e) naar 
gt en op een gedeelde 16e t/m 22e 
(13e/15e) plaats qua aantal schepen.

Tabel 3 geeft nadere details voor ons land.

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van de 
opgeleverde schepen en ontvangen op
drachten gedurende het kwartaal en van 
de orderportefeuille per einde kwartaal, 
alsmede van de verschillen in de order

portefeuille ten opzichte van het vorige 
kwartaal (in aantallen schepen en com
pensated gross tonnage, orderportefeuille 
bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het beschouwde 
kwartaal en [tussen haakjes] in het voor
gaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Vergelijking 2 0 0 3  - 2 0 0 2
Wanneer we de cijfers per einde 2003 verge
lijken met die per einde 2002, dan blijkt dat 
de omvang van het wereldorderboek in het 
afgelopen jaar enorm is toegenomen en wel 
met 880 schepen, 21.360.576 cgt (+ 44%) en 
37.267.478 gt (+ bijna 50%). Onderstaand 
lijstje geeft de belangrijkste winnaars en ver
liezers (>100.000 cgt + of -) weer.

Zuid-Korea
Japan
China
Taiwan
Duitsland
Polen
Iran
Roemenië
Denemarken
Noord-Korea

Nederland
Verenigde Staten
Noorwegen
Italië
Spanje
Singapore
Frankrijk

Een opvallende nieuwkomer in dit lijstje 
is Iran. Verder spreekt het voor zich.

+ 11.152.780
+ 6.024.045
+ 3.388.807
+ 624.858
+ 470.768
+ 341.085
+ 131.486
+ 117.944
+ 108.653
+ 107.973

- 116.174
- 133.659
- 161.625
- 190.079
- 210.863
- 231.888
- 315.429

Tabel 3 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december 2003

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N cgt N cgt N gt cgt N cgt

LNG-tankers 0 0 0 0 1 1.450 2.973 0 - 71
Productentankers 1 6.880 0 0 4 12.500 21.540 - 2 - 13.760
Vrachtschepen 2 8.880 1 3.375 36 137.635 178.257 - 4 - 13.586
Containerschepen 0 0 0 0 5 38.300 40.260 0 0
Ro-ro vrachtschepen 0 0 0 0 1 1.019 1.529 + 1 + 1.529
Pass./Ro-ro vr.schepen 0 0 0 0 1 3.000 4.950 0 - 194
Passagiersschepen 0 0 0 0 2 2.000 8.000 - 1 - 3.000
Overige droge lading 0 0 0 0 2 30.138 30.138 0 0
Subtotaal ladingschepen 3 15.760 1 3.375 52 226.042 287.647 - 6 - 29.082
Bedrijfsvaartuigen 2 3.025 0 0 101 91.837 226.495 - 9 - 5.285

Totaal 5 i8.785 i 3.375 i53 3i7.879 5i4.i42 -  i5 -  34.367



Jaarcijfers 2 0 0 3
Het totaliseren van de kwartaalcijfers over 
het gehele jaar voor opgeleverde schepen 
en nieuwe opdrachten, levert de volgende 
informatie op:

Opleveringen
In 2003 werden in totaal 1178 schepen 
met 20.333.066 cgt en 33.079.359 gt op
geleverd.
Er zijn elf landen die meer dan een kwart 
miljoen cgt hebben geproduceerd:

Zuid-Korea 6.675.882 = 32,83 y
Japan 6.601.888 = 32,47 y
China 1.741.615 = 8,57 y
Duitsland 820.266 = 4,03 y
Italië 583.507 = 2,87 y
Frankrijk 394.897 = 1,94 y
Spanje 373.863 = 1,84 y
Taiwan 327.511 = 1,61 y
Polen 311.838 = 1,53 y
Finland 279.873 = 1,38 y
Roemenië 274.372 = 1,35 y

Daarna volgen de Verenigde Staten, D e
nemarken, Filippijnen, Kroatië, Neder
land, Turkije, Noorwegen en Rusland 
met elk meer dan 100.000 cgt.

Ons land staat met 191.328 cgt op de 16e 
plaats, naar gt met 137.646 gt eveneens op 
de 16e plaats en naar aantal schepen met

34 stuks op de met Turkije gedeelde 
7e/8e plaats. Het betrof, met de tonnages 
in cgt:

13 Vrachtschepen 79.879
15 Bedrijfsvaartuigen 44.363
1 Pass./Roro vr.schip 32.184
4 Productentankers 26.902
1 Overige tanker 8.000

Opdrachten
In 2003 werden in totaal 1637 schepen 
met 36.611.467 cgt en 62.466.508 gt be
steld, vooral qua tonnage aanzienlijk meer 
dan in het vorige jaar. Er zijn acht landen 
die meer dan 250.000 cgt aan nieuwe op
drachten hebben geboekt:

Zuid-Korea 17.111.092 = 46,74 y
Japan 10.792.278 = 29,48 y
China 3.693.393 = 10,09 y
Duitsland 1.109.522 = 3,03 y
Taiwan 826.906 = 2,26 y
Polen 469.208 = 1,28 y
Italië 337.676 = 0,92 y
Denemarken 314.145 = 0,86 y

Daarna volgen: Kroatië, Turkije, Roeme
nië, Finland, Spanje, Nederland en Rus
land, met ieder meer dan 100.000 cgt.

M et 167.176 cgt staat Nederland op de 14e 
plaats, met 115.626 gt op de 16e plaats en

qua aantal schepen met 44 stuks op de 5e 
plaats. Het betrof, met de tonnages in cgt:

15 Vrachtschepen 78.522
23 Bedrijfsvaartuigen 51.794
2 Containerschepen 19.200
3 Productentankers 14.660
1 Passagiersschip 3.000

Naar scheepstype
Naar scheepstype zijn de opleveringen 
respectievelijk opdrachten als volgt over 
de voornaamste typen (meer dan 1 mil
joen cgt) verdeeld:

Opgeleverd werden:

137 Ruwe olie tankers 4.542.318
156 Containerschepen 4.037.727
136 Droge bulkschepen 2.509.555
150 Chemicaliëntankers 2.155.933
87 Productentankers 1.280.102
13 Cruiseschepen 1.150.761

Besteld werden:

382 Containerschepen 13.262.278
179 Ruwe olie tankers 5.940.516
330 Droge bulkschepen 5.762.398
151 Productentankers 3.003.069
179 Chemicaliëntankers 2.775.891
61 Ro-ro vrachtschepen 1.886.287
16 LNG-tankers 1.149.150
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lading
Praktijkmiddag

Veiligheid en 
Bescherming
2 november 2004

Op dinsdag 2 november 2004  organiseert Gevaarlijke Lading een informatieve en informele bijeen
komst voor haar abonnees. Het thema 'Veiligheid en Bescherming' staat tijdens deze middag centraal.

Wie betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke goederen heeft te maken met het aspect veiligheid en 
bescherming van onder andere werknemers. Tijdens de Praktijkmiddag zullen diverse mogelijkheden 
op het gebied van veiligheid en bescherming gepresenteerd worden.

Korte interactieve sessies bieden u de mogelijkheid om zelf kennis te maken met de verschillende 
toepassingen op het gebied van veiligheid en bescherming. De middag zal worden afgesloten met een 
informele borrel waarop u van gedachten kunt wisselen met vakcollega's.

Abonnees van Gevaarlijke Lading kunnen gratis deelnemen aan deze middag. Niet-abonnees betalen 
slechts €  95,-. Wordt u nu abonnee, dan kunt u gratis deelnemen aan de Praktijkmiddag.

De Praktijkmiddag zal wederom plaatsvinden in het Erasmus Expo Congres Centrum te Rotterdam.
Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom. Het programma start om 13.30 uur met een plenaire lezing. 
De sprekers worden binnenkort bekend gemaakt. W ilt u verzekerd zijn van deelname? Schrijft u zich 
dan nu in! U kunt gebruik maken van het onderstaande (fax)formulier.

Voor informatie over deelname en/of sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Bianca 
Schutte, 010-289 40 53, bschutte@mbp.nl.

Antwoordformulier faxnummer 010-289 40 76 Gevaarlijke Lading Praktijkmiddag

\ /  JA, ik schrijf mij in voor de Gevaarlijke Lading Praktijkmiddag 
'Veiligheid en Bescherming' op 2 november 2004.

O  Ik ben abonnee van Gevaarlijke Lading en kan GRATIS deelnemen.
O  Ik word nu abonnee van Gevaarlijke Lading tot wederopzegging (jaarabonnement €  66,45). 

Tevens kan ik gratis deelnemen aan de Gevaarlijke Lading Praktijkmiddag op 2 november 2004. 
Ik bespaar maar liefst €  95,00.

O  Ik ben geen abonnee van Gevaarlijke Lading maar kom wel naar de Praktijkmiddag.
Ik betaal slechts €  95,00.

Bedrijf : ...................................................................................................................................................... M /V

Naam : ............................................................................................................................................................

Functie : ............................................................................................................................................................

Adres : ............................................................................................................................................................

Postcode : ....................................................... Plaats : ..................................................................................

Telefoon : ....................................................... E-mail : ..................................................................................

Datum : ....................................................... Handtekening :

Dit form ulier kunt u sturen naar: Gevaarlijke Lad ing, Antw oordnum m er 9 0 4 5 3 ,  3 0 0 9  V B  Rotterdam  of (sn eller) faxen  naar : 0 1 0 - 2 8 9  4 0  7 6 . Genoemde prijzen zijn excl. 

BTW , incl. dranken. U kunt tot drie w eken  voor aanvan g annuleren. Hiervoor w ordt €  5 5 ,-  aan annuleringskosten in rekening gebracht. Na d eze tijd bent u het volledige 

bedrag verschuld igd, behalve als u abonnee bent van  Gevaarlijke Lading. Indien u abonnee bent van Gevaarlijke Lading zijn  de adm inistratiekosten bij annulering €  25,-.
U kunt uw  plaats natuurlijk altijd door een vervanger laten innem en. De uitgever behoudt het recht om  bij een tekort aan inschrijvingen de Praktijkm iddag te annuleren.
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P r o d u c t i n f o

Furuno launches Inmarsat-C Ship Security Alert System

T o meet the requirements for 
Ship Security Alert Systems 
(SSAS) specified in the 
amendments to SOLAS, 
chapter X I, Annex 6 (Decem
ber 2002), Furuno launches 
several alternative Inmarsat-C 
based SSAS solutions. In case 
of an attack by pirates or terror
ists, the SSAS transmits a secu
rity alert to shore. The systems 
are designed to transmit with
out making the intruders aware 
of the sent message.
For new and retrofit installa
tions, Furuno launches the 
F E L C O M  16 SSAS and the 
F E L C O M  15 with an SSAS 
add-on. The FE L C O M  16 is 
introduced as Class-2 In
marsat M ini-C transceiver, 
while the FE L C O M  15 is the 
fully GMDSS-approved In- 
marsat-C system.

Felcom 16 SSAS 
FE L C O M  16 SSAS is a dedi
cated security system with a 
compact antenna unit IC-116, 
hosting the transceiver, GPS 
and software, together with 
the communication box IC- 
216. Up to three alert buttons 
plus one test button can be 
connected to the FE L C O M  
16 SSAS Mini-C. The multi
packet transmission enables 
simultaneous report to the 
shipowners' offices, as well as to 
an authority or any other recipi
ent of choice. Tracking is avail
able either by polling or auto
matically at specified time in
tervals. The built in 12-channel 
GPS transmits data such as po
sition, speed and course.

Felcom 15 with SSAS add-on 
Both for retrofit purpose and

for newbuildings, the 
G M D SS approved Inmarsat- 
C FE L C O M  15 can be used 
together with an SSAS black 
box. Fully GM D SS compliant 
equipment is thereby ob
tained, while at the same time, 
the vessel is equipped with, 
and fulfilling the SSAS re
quirements.
Together with new combined 
INN-C/SSAS software, the 
FE L C O M  15 can also be used 
as Security System with up to 
3 alert buttons plus a test but
ton.
The F E L C O M  15 SSAS is 
suitable for customers who 
wish to combine the SSAS ca
pability together with 
G M D SS IN M -C . Updating 
of an existing FE L C O M  15 is 
also possible.
For shipowners with older

type Inmarsat-C equipment, 
Furuno also offers an upgrade 
package for the FE L C O M  15 
predecessor, FE L C O M  12.

For more information:
Furuno European Branch Of- 
fice,Hammerholmen 44-48, 
D K-2650 Hvidovre, D en
mark
Tel.: +45 36 77 4012 
Fax: +45 36 77 8558 
E-mail: mail@furunoebo.com 
Website: www.furuno.co.jp
or www. furuno.com

Cirkelzaagmachines voor aluminium

Van Hoorn Machining pre
senteerde voor het eerst in 
Nederland tijdens de Techni- 
Show 2004 twee nieuwe half- 
automatische cirkelzaagma- 
chines van Kasto Maschinen
bau GmbH & Co. KG , name
lijk de U10 en de U12. De 
U 10 en de U12 maken beiden 
onderdeel uit van een zeven - 
delige serie die uiteenloopt van 
M 10 tot A13 ofwel een hand

bediend model tot een volau
tomatisch PLC-gestuurd mo
del. De nieuwe serie cirkel- 
zaagmachines is speciaal ont
wikkeld voor verstekzagen van 
aluminium en kunststof pro
ducten, zoals buizen en profie
len. Producten die veelal wor
den toegepast in de metaalver
werkende industrie en bij ma
chinefabrieken. Bij alle model
len wordt gewerkt met hard- 
metalen cirkelzaagbladen.
Het vooraf selecteren van de 
juiste vertanding maakt nabe
werken overbodig en zorgt er
voor dat de profielen of buizen 
direct gereed zijn voor verdere 
verwerking. Voor het zagen 
van geanodiseerde, gelakte of 
gepoedercoate producten zijn 
speciale hardmetalen zaagbla
den leverbaar, zodat de pro
ducten direct van het uit
gangsmateriaal vervaardigd 
kunnen worden. De U10 en 
de U12 zijn beide te gebruiken 
voor het maken van 90° zaag

sneden, en voor verstekzagen. 
Zo heeft de U10 een horizon
tale verstekmogelijkheid van 
-45° tot +45° en een verticale 
verstekmogelijkheid tot +45°. 
De U12 daarentegen heeft uit
sluitend een horizontale ver
stekmogelijkheid van 0° tot 
180°. Bij dit laatstgenoemde 
model is het mogelijk om de 
achterbrug van de machine te 
verplaatsen voor het maken 
van langssneden zaagsnedes. 
De U10 is een conventionele 
kiepzaag die standaard is uit
gerust met twee pneumatisch 
aangedreven horizontale klem- 
cilinders. Een verticale klem- 
cilinder is voor dit model opti
oneel leverbaar. Bij de U12 
komt het zaagblad onderuit de 
zaagtafel en worden standaard 
pneumatisch aangedreven ho
rizontale en verticale klemci- 
linders meegeleverd. Doordat 
zowel de U 10 als de U12 be
schikt over een hydropneuma- 
tisch aangedreven zaagvoe-

ding is de voedingssnelheid 
traploos instelbaar en wordt 
de retourslag van het zaagblad 
automatisch ingezet. Verder 
worden ook neventijden en 
materiaalaanvoertijden hier
door sterk gereduceerd. De 
U10 en de U12 worden stan
daard geleverd met een micro- 
doseersysteem, een aanslui- 
tingopening met een diameter 
van 80 mm voor aansluiting 
van een afzuigsysteem, een 
luchtpistool, een hardmetalen 
zaagblad, alsmede een ge
bruiksaanwijzing conform 
D IN  EN  292.

Voor meer informatie:
Van Hoorn Machining
De heer J. van Hoorn
De Run 4338
5503 LN  Veldhoven
Tel.: 040-2540907
Fax: 040-2546788
E-mail: info@vanhoornma-
chining.nl

mailto:mail@furunoebo.com
http://www.furuno.co.jp


New IMO test simulates bilge water treatment under ‘real life’ conditions

W ith effect from January 1, 
2005, bilge water treatment 
systems installed in new
buildings and retrofitted on 
existing ships must fulfil
tougher demands to gain
IM O  approval. W hile the 
limit for the oil content in 
bilge water pumped over
board remains the same at 15 
ppm, an additional step is be
ing added to the IM O  test 
procedure. T he extra step, in
volving emulsions, is designed 
to ensure that bilge water 
treatment systems perform ef
ficiently under ‘real life' oper
ating conditions.
The additional IM O  test uses a 
mixture of an oil-in-fresh water 
emulsion to simulate actual 
bilge water. The mixture con
tains H FO , D O , surfactants

and iron oxide. All systems 
should be designed to meet 
real-life working conditions. 
Alfa Laval's EcoStream is an 
efficient, reliable system, based 
on the company's core technol
ogy, centrifugal separation and 
offering continuous operation. 
Alfa Laval is in the process of 
getting the new IM O  approval 
for this product.
Like static sedimentation 
tanks, centrifugal separation 
technology employs the force 
of gravity to clean the bilge 
water. However, the G  force 
used is about 4,000 times 
greater and, thus, cleaning is 
much more efficient and 
faster. Thanks to its advanced 
design, unlike conventional 
bilge water systems for manu
al batch operation, EcoStream

continues working efficiently 
under the toughest conditions. 
It is designed for automatic, 
single-stage operation and 
handles oil shocks, varying 
feed composition and rough 
seas with no loss of efficiency. 
W hile the system can treat 
bilge water mechanically 
down to values well below to
day's IM O  requirements, sta
ble, tough emulsions may 
need a further treatment 
phase. T o  obtain optimal de- 
oiling for such emulsions, feed 
conditioning chemicals can be 
added before the feed pump. 
But the EcoStream is designed 
to work without chemicals and 
therefore the dosing unit for 
chemicals is not standard. 
EcoStream requires very few 
man-hours compared to solu

tions utilizing fil
ters and settling 
tanks. W ith mini
mum sludge pro
duction (two- 
thirds less than 
flocculation) and 
no filter cartridge 
changes, Eco
Stream is a cost- 
effective solution.

For further information:
Alfa Laval Tumba AB 
Marine &  Diesel Equipment 
Johan Maack
Marketing Communications 
SE-147 80 Tumba, Sweden 
Tel.: +46-8 530 650 00 
Fax: +46-8 530 345 55 
E-mail: johan.maack@alfala- 
val.com
Website: www.alfalaval.com

Thermische indicators

Thermo labels zijn nieuw in het programma van T  Service. Het 
productprogramma bevat een breed scala aan thermische indica
toren. Overbelasting en einde van de levensduurcyclus van appa
ratuur worden vaak gekenmerkt door een temperatuursstijging. 
Thermo label maakt deze temperatuursstijging eenduidig zicht
baar. D e labels zijn zelfklevend en gemakkelijk aan te brengen. 
Enkele belangrijke punten zijn: temperatuurbereik loopt van 
40°C  tot 450°C , zowel leverbaar als reversibel en irreversibel la
bel en combinaties hiervan en een levensduur tot acht jaar.
De reversibele types geven de actuele temperatuur aan. De irre
versibele types geven een bereikte temperatuur aan. Tijdens een 
geplande stop, bij stilstand of als een installatie spanningsloos is, 
wordt de bereikte temperatuur getoond.
Diverse types zijn geseald in een hittebestendige folie en hebben 
hierdoor goede weerstand tegen water, olie en diverse chemica
liën. Voor toepassingen waarbij de veiligheidsafstand belangrijk 
is, zoals draaiende machines of hoge voltages, zijn er indicators 
die op afstand duidelijke informatie geven. Maar ook voor kleine 
componenten zijn er indicators met een afmeting tot 5x5mm.

Voor meer informatie:
T  Service 
Postbus 181 
6590 A D  Gennep 
Tel.: 0485-542626 
Fax: 0485-542444 
E-mail:
indicator@tservice.nl

Aqua Signal veiligheidsstralers

Theunissen Technical Trading BV (T T T ) te 
Malden levert sinds kort zogenaamde 
‘stralers' van Aqua Signal om te voldoen aan 
de eisen zoals vastgelegd in de ISPS code 
(International Ship and Port Facility Security 
Code). Deze geeft zeer strikt aan dat per 1 juli
2004 het verplicht is dat alle bestaande pas
sagiersschepen en alle cargoschepen van 500 
G T  en meer voorzien zijn van extra verlichting rondom het schip. De bedoeling 
is dat het schip tijdens het verblijf in de haven van voldoende licht is voorzien, 
dit als extra bescherming tegen terroristen. Het betreft hier voornamelijk de wa
terzijde van het schip. De kade waaraan het schip ligt is normaal gesproken al
tijd ruimschoots verlicht. De oplossing van Aqua Signal is om het schip tijdelijk 
te verlichten aan de waterzijde. Hiertoe wordt één straler met 25 meter kabel aan 
een stopcontact gelegd; de volgende stralers worden door middel van door- 
lussen hieraan gekoppeld. D it betekent dus dat er om de circa 25 meter een 
straler aan de railing kan worden gehangen. Zodra het schip weer uitvaart, 
moeten de lampen weer binnen gehaald worden. Het voordeel hiervan is dat 
men de lampen steeds aan de waterzijde van het schip kan ophangen, er wordt 
namelijk gewerkt met losse lampen. De straler die hiervoor wordt gebruikt is 
een 500W  straler met hieraan gemonteerd een RVS beugel, twee kabelwartels 
met aan één zijde een 25 meter (ölflex) kabel en aan de andere zijde één meter ka
bel met een stekker.

Voor meer informatie:
Theunissen Technical Trading BV 
De heer Henk Volmerink 
Tel.: 024-3584455 
Fax: 024-3582166 

E-mail: h.volmerink@tttbv.nl 
Website: www.tttbv.nl

http://www.alfalaval.com
mailto:indicator@tservice.nl
mailto:h.volmerink@tttbv.nl
http://www.tttbv.nl


I m #  Holland Marine 
Equipment

ABB Marine & Turbocharging 
Absorb’it Environmental Technology BV 
Aggreko Nederland BV 
Ahoy’ Rotterdam NV *
Ajax Brandbeveiliging BV 
Alewijnse Holding BV 
Alewijnse Marine Technology BV 
Alewijnse Marine BV 
Alewijnse Noord BV 
Alfa Laval Benelux BV 
Alphatron Marine BV 
Alumar BV 
AMW  Marine BV 
Arbode Maritiem BV 
Atradius *
Baars & Bloemhoff Marine Products
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Beele Engineering BV
Bell Licht
Bloksma BV
Bosch Rexroth BV
BOT Groningen BV
Centraalstaal BV
Chartworx Holland BV
Colourship BV
Conoship International BV
Coops en Nieborg BV
Corrosion & Water-Control BV
CP Heat Exchanger Technologies BV
Croon Elektrotechniek BV
Damen Shiprepair Rotterdam BV
Damen Shipyards Gorinchem *
Datema Delfzijl BV 
Da Vinci College *
DENO COMPRESSORS 
Discom BV
Draka Marine & Offshore Cables 
Droste Elektro BV 
Drumarkon BV
Dutch Romanian Marine Consultants BV 
Duvalco BV
Econosto Nederland BV Maritiem 
Eefting Engineering 
Eekels elektrotechniek BV 
Elinex Trading & Consulting BV 
eL-Tec Elektrotechnologie 
Euronorm Aandrijftechniek 
Europe China Development Corp. *
FG Governors & Engine Parts BV 
Flender Bruinhof Marine 
Gebhard Electro BV 
Geveke Motoren BV 
Van de Giessen Straalbuizen 
Van de Graaf BV
Greenship BV Treatment Technology 
Grenco BV
GTI Marine & Offshore 
GTI Seton Pijpleidingen 
Den Haan Rotterdam BV 
Havenbedrijf Rotterdam NV *
HDC Marvelconsult BV
Helmers Accommodatie en Interieur BV

Hertel Marine Services
Hi-Tech Smeertechniek
Holland Marine Services Amsterdam BV
Holvrieka Nirota BV
HRP Thruster Systems BV
HYCOS Hydraulics & Control Systems
Hytop BV
IHC Holland NV Lagersmit 
Imtech Marine & Offshore BV 
Information Display Technology BV 
International Paint (Nederland) BV 
Intertech BV 
IRO *
Johnson Pump BV
Kelvin Hughes Nederland BV
Ketting Handel BV
Klima Thermo-Tech BV
Kongsberg Maritime Ship Systems BV
Koninklijke Marine *
Kooren Shipbuilding and Trading BV 
Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV 
Kroon BV
Lankhorst Touwfabrieken BV 
Leading Edge *
Lemans Nederland BV 
Van Lessen en Punt Holding BV 
Loggers BV 
Logic Vision BV
Mampaey Offshore Industries BV 
Maprom Engineering BV 
MARIN *
Marine Service Noord 
Marktechnical BV 
Materiaal Metingen Europe BV 
MaxCargo BV 
Merrem & la Porte BV 
Metalix BV
Motrac Hydrauliek BV 
Navylle BV 
Ned-Deck Marine BV 
NewThex BV 
NRF BV
Nicoverken Marine Services BV
Nijhuis Pompen BV
Northrop Grumman Sperry Marine BV
Novatug BV
N.R. Koeling BV
Machinefabriek G. v.d. Ploeg BV
Pols Aggregaten BV
Praxis Automation Technology
Progress Technique BV
Promac BV
Proofload
Radio Holland Netherlands BV 
Redwise Maritime Services BV 
Rexroth Hydraudyne BV 
Ridderinkhof BV 
ROC Kop van Noord-Holland 
Roden Staal BV 
Roodhart Marine Services BV 
Rotor BV
Rubber Design BV

Sandfirden Technics BV
Scheepvaart en Transportcollege (STC)
Schelde Gears BV
Schelde Marine Services
Scheldepoort Repair & Conversion Yard *
Serdijn Ship Repair BV
Ship's Equipment Centre
Siemens Nederland NV
SIGMA Coatings BV, Marine Divisie
SIMRAD BV
Smit Gas Systems
Teken- en adviesbureau Star
SAM Electronics Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork-Kwant
Stork Services BV (Maritime)
Superyacht Spares 
Techno Fysica BV 
Theunissen Technical Trading BV 
Thofex BV 
TNO Bouw *
BV Twentsche Kabel Fabriek
BV Technisch Bureau Uittenbogaart
VAF Instruments BV
Van Voorden Gieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Vecom Metal Treatment Technology BV
Verebus Engineering BV
Verhaar Omega BV
Veth Motoren BV
Volharding Shipyards *
Vuyk Engineering Rotterdam BV 
Wârtsilâ Nederland BV 
Wârtsilâ Propulsion Netherlands BV 
Wehama BV Cranes & Equipment 
Winel BV 
Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 
Woodward Governor Nederland BV 
Xantic
York-inham refrigeration BV

* Geassocieerd lid

N ie u w e  leden
Gebhard Electro BV 
Machinefabriek G. v.d. Ploeg BV

Holland M arin e  Equipm ent
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Maaskade 119
Rotterdam
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
T: (010) 44 44 333
F: (010) 21 30 700
E: info@hme.nl
I: www.hme.nl

mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
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Holland Marine 
Equipment

Een branche in beweging

Imtech Marine & Offshore wint 
Maritime Innovation Award 2004
• M in is te r Karla Peijs re ikte  op 19 april de 

M aritim e Innovation Award 2004 uit aan 
d irecteur G oo f Hamers van Imtech Marine & 

O ffshore BV voor haar ‘U niM ACS B lueline’ . 

Imtech Marine & O ffshore heeft deze vereen

voudigde Digital Integrated Bridge in 2003 op 

de markt gebracht. Het systeem is geschikt 

voo r kleinere en reguliere scheepvaart met 
de voordelen van geïntegreerde info rm atie

presentatie  en is concurre rend in prijs ten 

opzich te  van conventioneel u itgevoerde 

bruggen. Daarbij is installatie aan boord en 

onderhoud door de modulaire opbouw  en 

prefabricering in hoge mate vereenvoudigd. 
De andere genom ineerden waren Datem a 

Delfzijl met de ChartPlanner en Imtech met 

de Shoremaster. Tevens werd op deze dag 

de ee rs te  prijs van de O ntw e rpw edstrijd  

Ballastloos Schip (een in itia tie f van Neder

land Maritiem Land) uitgereikt aan Clemens 
van der Nat en Eelco van R ietbergen van 

B luewater Energy Services BV.

Eerdere winnaars van de Maritime Innovation 

Award zijn Rubber Design BV met NoReTex 

(2001), H o lvrieka-N iro ta  BV  met Flexibele 

Tankmodules (2002) en Novatug B V  met 
Carrousel Tug (2002).

Maritiem e Vaardag 2004
• Op vrijdag 25 juni v ind t de ‘M aritiem e 

Vaardag 2 0 0 4 ’ plaats. D it jaar is gekozen 

vo o r Harlingen als thu ishaven, maar het 
groo tste  gedeelte van het programma vindt 

plaats op de W addenzee en Terschelling. 

Voor het eerst zijn de zeilen ingewisseld voor 

diesel: de historische sleepboot ‘Holland’ en 

een tweede historisch vaartuig zullen worden 

ingezet. Om toch de handen te  laten 
wapperen zullen er op Terschelling sloepen 

klaarliggen vo o r de strijd  om de Tsjerk 

H iddeszbokaal. De ‘M aritiem e V aardag’ is 

een industriee l ne tw erkevenem ent dat 

openstaat voo r HME-leden en hun partners 

en een beperkt aantal verenigingsgasten.
Contactpersoon PR: Linda te Veldhuis ( lv@hme.nl)

Workshop 
‘Maritiem e Subsidies'
• Op donderdag 22 april organiseerde Holland 

M arine Equipm ent in sam enwerking met 
Reed Business een herhaling van de

w orkshop  ‘M aritiem e S ubs id ie s ’ . Aan de 

hand van de door beide partijen ontw ikkelde 

M odule  M aritiem  (onderdeel van E lsevier 

SubsidieTotaal) werd ingegaan op de moge
lijkheden voo r financiering van onder meer 

innovatie tra jecten  en exportac tiv ite iten . 

M eer informatie over de Module Maritiem is 

te vinden op www.m aritiem esubsidies.n l.

Studie ‘Autonome Systemen'
• A utonom e system en hebben com ponenten 

die over kunstmatige intelligentie beschikken 

en onderling met elkaar communiceren zon

der dat daar aparte aansturing voor nodig is. 

Om d it concept op alle schepen verder te 

on tw ikke len is input van het bedrijfs leven 

gew enst. D aartoe voeren HME en dee lne

mende bedrijven met steun van N M L een 

haalbaarhe idsstudie uit, waarin w ord t 

uitgezocht voo r w elke systemen aan boord 

de toepassing van autonom e system en 

in te ressan t is. Gezien de kennis die er 
nu reeds is en de kansen om deze verder te 

on tw ikke len , kan Nederland hierin w e llich t 

een be langrijke rol gaan spelen. In de 

C O M PO SITIE  w orkshop  “ A utonom e 

systemen van toepassing op alle schepen” 

op donderdag 10 juni krijgt u de mogelijkheid 
om te  beoordelen o f d it p ro jec t voo r uw 

bedrijf van belang is en o f u in deze haalbaar

heidsstudie w ilt participeren om samen met 

andere bedrijven betrokken te  zijn bij deze 

nieuwe ontw ikkeling. De workshop dient als 

een ee rs te  aanzet voo r een gezam enlijke 
actie  die kan leiden to t een nieuwe 

onderscheidende com petentie en interessan

te exportmogelijkheden.

Contactpersoon Innovatie: Jacqueline van der Vaart

( dm@hme.nl)

Internationale zaken
• Van 10 t/m  15 mei vond de maritieme missie 

naar M oskou en St. P etersburg plaats. 

Tijdens deze m issie w erden sem inars, 

bedrijfsbezoeken en matchm akingprogram - 

ma’s gehouden.

• De eerstvolgende grote China-activite it is de 

uitgaande missie naar Shanghai, Guangzhou 

en Dalian (13 t /m  24 juni), w elke in 

samenwerking met de EVD w ord t georgani

seerd. Aanslu itend staat de m ogelijkheid 
open om deel te nemen aan Shiport China in

Dalian (22-25 juni). Tijdens deze missie zullen 

verscheidene bedrijfsbezoeken, symposia en 

matchmakingprogramma’s plaatsvinden.

•  Van 7 t/m  11 juni zal er een paviljoen worden 

georganiseerd op Posidonia, Piraeus en van 

28 sep tem ber t /m  2 o k to be r op S M M  

Hamburg. Tijdens S M M  zal het C onsulaat 

Generaal in samenwerking met HME en de 

Koninklijke Marine een receptie organiseren 
aan boord van de Hr.Ms. Tromp.

•  In april is het m arktonderzoek naar de 

m aritieme activ ite iten  in V ietnam  van start 

gegaan. A fhankelijk van de resultaten zal er 

w orden beoordeeld  o f een m aritiem e 
handelsmissie naar Vietnam haalbaar is in het 

laatste kwartaal van 2004.

Contactpersoon Export: Joska Voerman (jv@hme.nl)

Contactpersoon China: Nadine The ( nt@hme.nl)

Marine Propulsion Conference
• Op 28 en 29 april vond de inte rnationale 

M arine Propulsion C onference, w elke jaa r

lijks door het blad The M o to rsh ip  w ord t 

georganiseerd, plaats. Holland M arine 

Equipment was dit jaar officieel supporter van 

deze con feren tie . S prekers van voo raan
staande bedrijven gingen in op de vele 

on tw ikke lingen in voo rts tuw ingssystem en, 

motoren en regelgeving.

Geluid en trillingen
• Op 11 en 12 mei 2004 vond de tw eede 

sessie van de in te rnationa le  w orkshop 

‘Sound and V ib ra tion  on B oa rd ’ plaats. 

W ederom  w erden de deelnem ers in 

sam enwerking met M ARIN , T N O -C M C  en 

TNO-TPD ingewijd in ontstaan, gevolgen en 

voorkom ing/reductie  van geluid en trillingen 
aan boord.

Contactpersoon Opleidingen: Nick Wessels ( nw@hme.nl)

Een branche in beweging
• De verenig ing Holland M arine Equipment 

behartig t de belangen van de Nederlandse 
maritieme industrie door versterking van het 

kwaliteitsimago, stimulering van innovatie en 

bundeling van knowhow. Indien u nog niet 

bent aangesloten, vraag dan M artin Bloem 

naar de voordelen van uw lidmaatschap.

Contactpersoon Branche: Martin Bloem ( mb@hme.nl)

mailto:lv@hme.nl
http://www.maritiemesubsidies.nl
mailto:dm@hme.nl
mailto:jv@hme.nl
mailto:nt@hme.nl
mailto:nw@hme.nl
mailto:mb@hme.nl


L i t e r a t u u r

SWZ-05-04-01_______
Market efficiency in the 
second-hand market for 
bulk ships
Adland, A.O . ; Koekebakker,
5.
Maritime Economics and L o
gistics (CB 9671), 200403, vol.
6, no. 1, pg-1, nrpg-15, gr-5, 
ta-3, EN G
According to the Efficient 
Market Hypothesis (EMH), 
the use of technical trading 
rules, where buy and sell deci
sions are based on past price 
patterns, should not consis
tently yield an economically 
significant excess profit. This 
paper evaluates the validity of 
the EM H  in the second-hand 
market for bulk ships based on 
the out-of-sample perfor
mance of technical trading 
rules. The authors evaluate a 
large number of different pa- 
rameterisations of three of the 
simplest and most popular 
trading rules in the financial 
markets: filter rules, moving 
averages, and support and re
sistance levels. The empirical 
results suggest that trading 
rules are generally not capable 
of producing excess wealth 
over the buy-and-hold bench
mark when accounting for 
transaction costs and the po
tential price slippage in an 
illiquid market. The results in 
this paper therefore support 
the validity of the EM H  in the 
second-hand markets for bulk 
vessels.
0240310;0240400;0110202 

SWZ-05-04-02_______
State- and output-feedback 
robust path-following con
trollers for underactuated 
ships using Serret-Frenet 
frame
Do, K.D. ; Pan, J.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200404, vol. 31, no. 6, pg- 
587, nrpg-27, gr-14, dr-2, 
EN G

This paper develops state- 
and output-feedback con
trollers that force an underac
tuated surface ship to follow a 
predefined path at a constant 
forward speed controlled by 
the main thruster system un
der the presence of environ
mental disturbances induced 
by wave, wind and ocean-cur
rent. The proposed controllers 
are designed using Lya
punov's direct method and the 
popular backstepping. The 
unmeasured sway and yaw ve
locities are estimated by intro
ducing a new nonlinear pas
sive observer. A  stability 
result for nonlinear cascade 
systems with nonvanishing 
uncertainties is introduced to 
analyze closed-loop stability. 
Numerical simulations using 
the real data of a monohull 
ship are provided to illustrate 
the effectiveness of the pro
posed methodology for path 
following of underactuated 
ships.
0150515;0160630 

SWZ-05-04-03_______
Effect of angle of attack 
profiles in flapping foil 
propulsion
Hover, F.S. ; Haugsdal, O. ; 
Triantafyllou, M.S.
Journal of Fluids and Struc
tures (CB 7184), 200401, vol. 
19, no. 1, pg-37, nrpg-11, 
gr-14, ta-2, dr-1, ph-2, EN G  
Propulsive performance of a 
harmonically heaving and 
pitching foil is degraded by a 
breakdown in the angle of at
tack profile, at high nondi
mensional frequencies. The 
authors build upon the 
method employed by Read et 
al. (2003) to invert the key 
kinematic nonlinearity, and 
compare directly the perfor
mance obtained with four spe
cific angle of attack profiles. 
These profiles are: that due to 
simple harmonic motion in

both heave and pitch motion, 
a square wave, a symmetric 
sawtooth wave, and a cosine 
function. The cosine angle of 
attack achieves a significant 
improvement over the other 
three cases, in the sense of 
high thrust values with rea
sonable efficiency. The high
est thrust coefficients, howev
er, are generally found in the 
sawtooth profile. Flow visual
ization confirms the partial or 
complete recovery of a reverse 
von Karman wake by all three 
controlled profiles, concurrent 
with the enhanced force and 
efficiency at high frequencies. 
0150130

SWZ-05-04-04_______
An experimental study of 
the longitudinal motion con
trol of a fully submerged hy
drofoil model in following 
seas
Kim, S.H. ; Yamato, H.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200404, vol. 31, no. 6, pg- 
523, nrpg-15, gr-10, ta-1, 
dr-5, ph-1, EN G  
The sea keeping performance 
of a fully submerged hydrofoil 
craft suffers in following seas. 
It is well-known that the slug
gishness of the hydrofoil con
trol system is due to the orbital 
motion of the waves. This pa
per presents results of a wave- 
tank study of such a control 
system applied to a hydrofoil 
in following seas. The varia
tion of the foil's lift and angle 
of attack in regular waves are 
first studied. Then, the exper
imental model and its control 
system are re-designed, based 
on the data gathered in the 
first phase of the study. The 
re-design of the control sys
tem is based on regulator and 
Kalman filtering. Results ob
tained from tank tests of the 
re-designed system in follow
ing seas show that the slug
gishness of the control system

originated from the orbital 
motion of the waves.
0160630;0112104

SWZ-05-04-05_______
The changes in maritime 
navigation and the compe
tences of navigators
Kopacz, Z. ; Morgas, W . ; U r
banski, J.
Journal of Navigation (CB 
0346), 200401, vol. 57, no. 1, 
pg-73, nrpg-11, ta-4, dr-2, 
EN G
This paper discusses the 
changes in maritime naviga
tion and their consequences. 
The authors show the changes 
taking place in the ship's navi
gation process and in develop
ment of the Maritime Naviga
tion Safety and Efficiency 
System (MNSES). The rela
tions between these two 
processes are examined. As a 
result, a probable scope of the 
competencies required by fu
ture navigators is proposed. 
0210000;0250592

SWZ-05-04-06_______
An alternative approach to 
efficiency measurement of 
seaports
Park, R.K. ; De, P.
Maritime Economics and L o 
gistics (CB 9671), 200403, vol.
6, no. 1, pg-53, nrpg-17, ta- 
8, dr-1, EN G
A whole series of changes in 
world economic order in the 
last decade such as globalisa
tion of production and con
sumption, and structural 
changes in inter-port rela
tions, port-hinterland rela
tionships and logistics have 
strengthened the role of ports 
as nodes in the global trans
port system. In such an envi
ronment, port production eco
nomics plays an important 
role in port management con
siderations. This paper re
views approaches to perfor
mance measurement and



provides an examination of 
the applicability of alternative 
(four-stage) Data Envelop
ment Analysis to seaport effi
ciency measurement. The 
study finds that alternative 
D EA  is a potentially powerful 
approach to the evaluation of 
the overall efficiency of sea
ports.
0430330 ; 0430340 

SWZ-05-04-07_______
GMDSS false alerts: a per
sistent problem for the 
safety of navigation at sea
Tzannatos, E.S.
Journal of Navigation (CB 
0346), 200401, vol. 57, no. 1, 
pg-153, nrpg-7, gr-1, ta-1, 
dr-1, EN G
G M D SS alerting was intro
duced in order to automate the 
call for search and rescue of a 
ship in distress, through the 
utilization of the most modern 
terrestrial and celestial com
munication systems. Howev
er, the GM D SS suffers from 
the inefficiencies associated 
with equipment design, oper
ator competence and, most 
importantly, with those rele
vant to the equipment-opera
tor interface. The GM D SS in
efficiencies are frequently 
manifested in the form of false 
alerts, which apart from using 
resources, degrade the overall 
effectiveness of the SA R oper
ation. In this paper, the 
GM D SS post-full-implemen- 
tation record of false alerts re
ceived by the Greek M R C C  is 
presented and analyzed. 
0211415

SWZ-05-04-08_______
Design and operation of 
controllable pitch pro
pellers for dredging vessels 
Beek, T . van ; Voermans, A. ; 
Wesselink, A.
C E D A  Dredgings Days 2003; 
Specialist Dredging Tech
niques, Inspiring (CB A699), 
200311, pg-33, nrpg-15, gr- 
14, ta-2, dr-4, ph-2, EN G  
This paper highlights design 
aspects of CP installation for

dredgers. This includes hy
drodynamic design optimisa
tion in view of the mission 
profile, full scale observations 
and practical experience. The 
layout of the concept in com
bination with the main ma
chinery is discussed and how 
the overall performance can be 
improved. References are in
cluded.
0111602 ; 0160412 ; 0410611 

SWZ-05-04-09_______
Development of dimensional 
variation simulation and 
analysis tool for the ship
building industry
Spicknall, M .H. ; Kumar, R. 
Journal of Ship Production 
(CB 6728), 200311, vol. 19, 
no. 4, pg-207, nrpg-10, gr-1, 
ta-1, dr-10, EN G  
This paper discusses the 
progress to date of the Office 
of Naval Research-supported 
development of a dimensional 
variation simulation and 
analysis tool for the shipbuild
ing industry. The paper de
scribes needs identification, 
specification and software de
velopment, functionality en
hancements, industry feed
back to date, and future 
development and commer
cialization plans.
0120210 ; 0320414

SWZ-05-04-10_______
Development of CAD/CFD/- 
optimizer-integrated hull- 
form design system
Tahara, Y . ; Sugimoto, S. ; 
Murayama, S. ; Katsui, T . 
Journal of the Kansai Society 
of Naval Architects (CB 
9696), 200309, no. 240, pg-29, 
nrpg-8, gr-5, ta-1, dr-10, 
EN G
This paper concerns develop
ment of a CAD/CFD/opti- 
mizer-integrated hull-form 
design System. The CAD, 
C FD , and optimizer modules 
are functionally independent 
and basically replaceable. 
Main objective of the present 
study is system development 
and demonstration of the ca

pability, which justifies use of 
relatively simple flow and 
free-surface models, static 
sinkage and trim, and simpli
fied design constraints. The 
CA D  and C FD  methods used 
in the present study are NA
PA  and a Rankine-source 
panel method, respectively. 
Currently, two nonlinear opti
mization algorithms are im 
plemented, i.e., the successive 
quadratic programming 
(SQ P) and the genetic algo
rithm (G A ); and results are 
presented for the former in 
this paper.
0120210 ; 0120320

SWZ-05-04-11_______
Ship product modelling
Whitfield, R .I. ; Duffy, 
A .H .B. ; Meehan, J. ; W u, Z. 
Journal of Ship Production 
(CB 6728), 200311, vol. 19, 
no. 4, pg-230, nrpg-16, ta-1, 
dr-15, EN G
This paper is a fundamental 
review of ship product model
ling techniques with a focus 
on determining the state of the 
art, to identify any shortcom
ings and propose future direc
tions. The review addresses 
ship product data representa
tions, product modelling tech
niques and integration issues, 
and life phase issues. The 
most significant development 
has been the construction of 
the ship Standard for the E x
change of Product Data 
(STEP) application protocols. 
However, difficulty has been 
observed with respect to the 
general uptake of the stan
dards, in particular with the 
application to legacy systems, 
often resulting in embellish
ments to the standards and 
limiting the ability to further 
exchange the product data. 
0120210;0320414

SWZ-05-04-12_______
Practical estimation me
thod of the design loads for 
primary structural mem
bers of bulk carriers 
Zhu, T . ; Shigemi, T .

Marine Structures: Design, 
Construction &  Safety (CB 
7462), 200310, vol. 16, no. 7, 
pg-489, nrpg-27, gr-38, ta-3, 
dr-5, EN G
The authors have developed 
practical estimation methods 
of the design sea states, the de
sign regular waves and the de
sign loads having transparent 
and consistent backgrounds to 
the actual loads acting on pri
mary structural members of 
tankers. In this paper, it is 
firstly confirmed that the pro
posed methods for tanker 
structures can also be applied 
to the primary structural 
members of bulk carriers. 
Furthermore, the necessary 
modifications are carried out 
considering the specific struc
tural types and loading condi
tions of bulk carriers in order 
to improve the estimating ac
curacy of the proposed design 
loads. Finally, comparisons 
between the results obtained 
by the structural analysis of a 
hold model applying the pro
posed design loads and long
term values of stresses by the 
most advanced direct struc
tural analyses for different 
loading conditions, are intro - 
duced and discussed in detail. 
0120330 ; 0140200 ; 0110201
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Nieuwe overeenkomst 
KNVTS en Stichting 
SW Z
Een nieuwe overeenkomst in
zake de redactievoering van dit 
blad is op 7 april jl. ten kantore 
van de K N V TS getekend. Dit 
gebeurde naar aanleiding van 
het nieuwe contract met de uit
gever Media Business Press, 
dat op 1 januari van dit jaar is 
ingegaan. Het belangrijkste 
gegeven is dat de K N V TS nu 
integraal zorgdraagt voor de 
uitvoering van de redactie van 
het blad. De Stichting SW Z 
draagt daarvoor de middelen 
aan en ziet toe op de kwaliteit 
van het product.

KNVTS Schip van het 
Jaar Prijs 2 0 0 4
Ook in dit jaar konden sche

pen worden genomineerd voor 
de K N V TS Schip van het Jaar 
Prijs. Op 15 Mei 2004 zal de 
prijs worden uitgereikt door 
de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, drs. K. Peijs.

De beoordelingscommissie 
heeft na uitvoerig beraad be
sloten de volgende schepen te 
nomineren:
• Uit de categorie Binnenvaart 
M.s. Vlissingen, een mega 
bunkerschip dat is gebouwd 
door Damen Shipyards Ber- 
gum en is bestemd voor de 
Verenigde Tankrederij B.V. 
Het schip is 135 meter lang, 
heeft een diepgang van 4,15 
meter en is met 21,50 het 
breedste binnenvaartschip ter 
wereld. Het vaartuig is ge
bouwd om grote container
schepen die Europoort en 
Antwerpen aandoen, met olie 
te bevoorraden. Veel aandacht 
is besteed aan de veiligheid. 
De manoeuvreerbaarheid is 
groot. Ook is het schip uitge
rust met bijzondere trossen 
van carbon kevlar.

• Uit de categorie Specials 
M.s. J .F .J . de Nul, een self 
propelled cutter suction dred
ger. Cutter dredgers met een 
eigen voortstuwing worden 
niet veel toegepast.
Het schip is een multifunctio
neel platform dat in staat is 
om tal van werkzaamheden 
uit te voeren in extreme om
gevingscondities, te weten

van -20 graden tot +45 
graden.
Baggerwerkzaamheden kun
nen worden uitgevoerd tot een 
diepte van 35 meter in kalme 
zee, maar ook in zwaardere 
omstandigheden. Het schip 
wordt verder gekenmerkt door 
drie grote spudpalen die met 
een gewicht van 230 ton de 
cutterzuiger gepositioneerd 
houden tijdens werkzaamhe
den. Er werd een schaalver
groting gerealiseerd van 35 
procent ten opzichte van de 
daarvoor grootste zelfvarende 
cutterzuiger.

Ballotage

V oorgesteld en gepasseerd 
voor het JU N IO R  L ID 
M A A T S C H A P

A.P. Goedbloed
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Rotterdam
L. Pincoffsplein 18
3071 A T  R O T T E R D A M
Voorgesteld door J. Pinkster
Afdeling Rotterdam

A .J. v.d. Zegen de Beer 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Emmalaan 9
4532 A B T E R N EU Z EN  
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Zeeland

V oorgesteld en gepasseerd 
voor het G E W O O N  L ID 
M A A T S C H A P

M . Bunte
Marine Chief Engineer-Ex- 
xon Mobil Marine Lubricants 
Capelseweg 45
2907 X A  C A P EL L E  A/D 
IJSSEL
Voorgesteld door F.B. Horjus 
Afdeling Rotterdam

A. Dekker
Tekenaar-IHC Gusto 
Engineering Schiedam 
Rietgors 31 
2953 GA
A LBLA SSERD A M  
Voorgesteld door E. Bijtelaar 
Afdeling Rotterdam

M .C. Jeronimus
Sales Engineer-Diesel Marine
Int. Zwolle
Slichtland 5
9302 GH R O D EN
Voorgesteld door E .J. de Jong
Afdeling Noord

L.H . Luinge
Student TU -D elft en werk
zaam bij Spliethoff Amsterdam 
1e Jacob van Campenstraat 
13-1R
1072 BB A M STE R D A M  
Voorgesteld door S.A. 
Zeegers-de Manck 
Afdeling Amsterdam

F. van Schaick
General Manager Mark van 
Schaick BV-Schiedam 
Nieuwe Waterwegstraat 7 
3115 H E SCH IED A M  
Voorgesteld door M. van 
Schaick
Afdeling Rotterdam 

R. Schipper
W TK -Theodora Tankers
Services-Dordrecht
Berlage-erf 18
3315 JJ  D O R D R E C H T
Voorgesteld door A.K.
Salakory
Afdeling Rotterdam

Voor m eer informatie:

KNVTS
Mathenesserlaan 185 
3014 HA Rotterdam 
Tel.: 010-2410094 
Fax: 010-2410095 
E-mail:
secretaris.knvts@planet.nl

mailto:secretaris.knvts@planet.nl


Scheepsbouwactiedag
Werkgevers, werknemers en 
vakbonden hebben op 6 april 
jl. geprotesteerd tegen het 
scheepsbouwbeleid van m i
nister Brinkhorst. Ongeveer 
4.000 personen demonstreer
den op het Malieveld in Den 
Haag. Vervolgens werd in een 
optocht naar de Tweede Ka
mer gelopen, waar een petitie 
aan Brinkhorst werd overhan
digd.
Begin april heeft een VNSI- 
delegatie overleg gevoerd met 
de minister. Hij beloofde zijn 
uiterste best te doen om 
binnen het kabinet geld voor 
de sector vrij te maken.

De petitie is na te lezen op 
www.vnsi.nl

Technische regelgeving
Op de hoogte blijven van de

VNSI
De Vereniging Neder
landse Scheepsbouw In 
dustrie (VNSI) behartigt 
de belangen van de 
Nederlandse maritieme 
maakindustrie. Zo onder
steunt VNSI haar leden 
op het gebied van onder
wijs, arbo en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub
sidies. Daarnaast werkt 
VNSI intensief samen 
met organisaties die actief 
zijn in de branche. Spe
ciaal voor ondernemingen 
die niet het werfbedrijf 
uitoefenen, maar wel be
langen hebben in de 
scheepsbouwindustrie, 
bestaat het geassocieerde 
lidmaatschap. Lid of ge
associeerd lid zijn van 
VNSI heeft voordelen. Zo 
heeft VNSI met een aan
tal organisaties contracten 
afgesloten die hun diensten 
tegen gereduceerde tarie
ven aanbieden. Voor meer 
informatie: www.vnsi.nl

internationale maritieme re
gelgeving? Dat kan via een 
door VNSI samengestelde cd- 
rom. Hierop staan verschillen
de documenten over de laatste 
ontwikkelingen. Ook wijzi
gingen in de nationale wetge
ving worden vermeld. Daar
naast bevat de cd-rom de acti
viteiten van IMO-subgroepen 
Ship Design and Equipment, 
Fire Protection, Safety and 
Load Lines Fishing Vessels, 
Environment Protection Com
mittee en Safety Committee. 
De cd-rom is voor (geassoci-

eerde) leden op te vragen bij 
VNSI.

Voorjaarsledenver- 
gadering VNSI
De voorj aarsledenvergade
ring van VNSI vindt op 13 
mei 2004 plaats bij Damen 
Shipyards Gorinchem. 
Tijdens de ledenvergadering 
wordt onder meer het VNSI- 
jaarverslag 2003 uitgereikt.

Meer informatie: VNSI, tel.: 
079 353 11 65 of kijk op: 
www.vnsi.nl

Innovatie in de 
Nederlandse scheeps
bouw
De redactie van het VNSI- 
magazine heeft een aantal in
novatieve schepen geselec
teerd die het afgelopen jaar in 
Nederland zijn gebouwd. De 
schepen die onder meer wor
den beschreven: J.F .J . de Nul, 
Adour, Prinses Maxima, 
Amevi en Pioneer Knutsen. 
W ie geïnteresseerd is in een 
exemplaar van dit magazine 
kan een e-mail sturen naar: in- 
fo@vnsi.nl.

Verkoop met

Passie!
Uw advertentie in Schip en 

Werf de Zee?
Bel Media Sales Support 

voor een advies op maat!

010 -  289 40 66

media sales
support

Media Sales Support
Ramon de Freitas
Postbus 8632 - 3009 AP Rotterdam  
T (010) 289 40  66 - F (010) 289 40 61 
E rde fre itas@ m ediasalessupport.n l

http://www.vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
mailto:fo@vnsi.nl
mailto:rdefreitas@mediasalessupport.nl
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M a r i t i m e  S e a r c h

3D-Survey

Ingenieursbureau Passe-Partout 
B .V .
Postbus 263 
2800 A G  Gouda 
Tel. 0182 - 53 83 60 
Fax 0182 - 57 12 28 
www.passe-partout.nl

Aggregaten

D B R  Projects B V
Rivierdijk 452
3372 B W  Hardinxveld
E-mail: sales@dbr-hardinxveld.com

Arbeidsbemiddeling

Plaats of zoek vacatures op 
www.maritiemevacaturebank.nl
Dé website waar vraag naar en aanbod 
van mensen in de maritieme bedrijfstak 
elkaar kunnen vinden 
www.maritiemevacaturebank.nl 
info@maritiemevacaturebank.nl

Audiovisuele Produkties

Westholland Video / Groep W H V G
Hollewandsweg 20
8014 BH  Zwolle
Tel. 038 - 423 95 83
Fax 038 - 423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings- 
en bedrijfsfilms

Automatisering

A
yxantic

Xantic Benelux (Form er Station 12 & 
Spectec)
Schenkkade 1GG 
2S9S A S Den Haag 
Tel. G?G - 343 33 SG 
Fax G?G - 343 33 SG 
E-mail: info.nl@xantic.net

Constructiepakketten

M etalix B.V .
Postbus 4
2960 A A  Kinderdijk 
Tel.: 078- 6910627 
Fax 078-6914520 
E-mail: info@metalix.nl 
www.metalix.nl

Dieselmotoren 
onderhouds en reparatie 
apparatuur

HDM
DE HAAS DIES EL M O TO R EN  BV

D e Haas Dieselmotoren B V  H .D .M .
Govert van W ijnkade 3
3144 E D  Maassluis
Tel.: 010-5912611
Fax 010- 5929155
E-mail: info@dehaasdiesel.nl
www.dehaasdiesel.nl

Thofex B V  / Chris M arine
Daniël Pichotstraat 10 
3115 JB  Schiedam 
Tel. 010 - 412 02 90 
Fax 010 - 413 54 69 
E-mail: thofex@hetnet.nl 
www.thofex.nl

DP werkschepen en 
FPSO

Loodswezen Maritieme Training

60Smaritime çonyultfinls

M aritim e Consultants
Irisstraat 23 
2G1S AS Haarlem 
Tel. G23-S344G4B 
Fax G23-S344GS1 
E-mail:
rob@bos-maritime-consultants.com

Elektrotechnische 
installaties en nautische 
apparatuur

I /I lewijnse
Alewijnse M arine B V
Energieweg 46c 
6541 C X  Nijmegen 
Postbus 6973 
6503 G L  Nijmegen 
Tel. 024 - 371 63 11 
Fax 024 - 371 63 10 
E-mail: am@alewijnse.nl 
W ebsite: www.alewijnse.nl

Hefkolom/Sectiebouw

Coops en Nieborg B V
Postbus 226
9600 A E  Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: info@coops-nieborg.nl

M ulti Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 - 3 - 710 58 10 
Fax 00 32 - 3 - 710 58 11 
E-mail: info@multi.be

ISM- Systemen, 
-trainingen en manuals

Top (Training Organisatie 
Personeel) B V
Biezen 118 
2771 C N  Boskoop 
Tel. 0172 - 23 60 70 
Fax 0172 - 46 28 38 
E-mail: info@top-advies.nl 
www.top-advies.nl

Lastechniek

fff ©
Miller.

Products B VITW  W elding Prod
Edisonstraat 1G
3261 L D  Oud-Beijerland
Tel. G1B6 - 64 14 44
Fax G1B6 - 64 GB BG
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7 , 3195 N D  Pernis- 
Rotterdam
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 A V  Rotterdam 
tel.: +31 (0)10 400 05 00 
fax: +31 (0)10 411 55 88 
e-mail: info@loodswezen.nl 
www.loodswezen.nl

Management Solutions

xantic
Xantic Benelux (Form er Station 12 & 
Spectec)
Schenkkade 100 
2595 A S Den Haag 
Tel. 070 - 343 33 50 
Fax 070 - 343 33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

Maritiem Projectbureau

f“INT
LOWLAND
INTERNATIONAL

Lowland International B .V .
Postbus 3036 
2130 K A  Hoofddorp 
Tel. 023 - 557 01 01 
Fax 023 - 563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.lowland.com

Maritieme
Dienstverlening

H ubel M arine B V  
Vlierbaan 40
2908 L R  Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 - 458 73 38 
Fax 010 - 458 76 62 
E-mail: erik@hubelmarine.com

Takm arine B .V .
Govert van W ijnkade 37
3144 E G  Maassluis
Tel. 010 - 592 19 66
Fax 010 - 592 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Maritieme
Toeleveranciers

Nicoverken M arine Services B V
Regoutstraat 1
312S BH  Schiedam
Tel. G1G - 23B G9 99
Fax G1G - 23B G9 BB
Email: marine@nicoverken.nl

ïïTï*

M aritiem  Trainingscentrum  B V
Beerweg 101 
3199 L C  Maasvlakte 
Tel. 0181 - 36 23 94 
Fax 0181 - 36 29 81 
Email: info@m tc-nl.org 
Maritiem Instituut IJmuiden

Nova Contract Opleiding &
Training
Kanaalstraat 7 
1975 B A  IJmuiden 
T el. 0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.ncot.nl

Milieu en Veiligheid

Absorbit B .V .
Küppersweg 15 
2031 EA Haarlem 
Tel. 023 - 553 99 99 
Fax 023 - 553 99 90 
E-mail: info@absorbit.nl 
www.absorbit.nl

Naval Architects 
Consulting Engineers

Groenendijk &  Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 G D  Rotterdam 
Tel. 010 - 413 08 52 
Fax 010 - 413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

Onafhankelijk Coatings & 
Corrosie Onderzoek

C O T
Zijlweg 340-342 
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-5319544 
Fax 023-5277229 
E-m ail:spoel@cot-nl.com

Safety Training

M aritiem  Trainingscentrum  B V
Beerweg 101 
3199 L C  Maasvlakte 
Tel. 0181 - 36 23 94 
Fax 0181 - 36 29 81 
Email: info@m tc-nl.org

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

Allship M arine Projects
Bobeldijk 3S
164? C E  Berkhout
T el. G229 - SS 12 GS / SS 13 G6
Fax G229 - SS 12 92
E-mail:
allship.marine.projects@tiscali.nl
www.allship.nl

http://www.passe-partout.nl
mailto:sales@dbr-hardinxveld.com
http://www.maritiemevacaturebank.nl
http://www.maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@maritiemevacaturebank.nl
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mailto:spoel@cot-nl.com
mailto:info@mtc-nl.org
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http://www.allship.nl


Scheepsluiken/
luikenkranen

Coops en Nieborg B V
Postbus 226
9600 A E  Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-
nieborg.nl

Roden Staal b.v.
Postbus 4
9300 A A  R O D E N
Tel. verkoop: 050 - 367 75 00
Fax: 050 - 501 67 25
E-mail: info@rodenstaal.nl
www.rodenstaal.nl

Scheepsregistratie

Hubel M arine B V
Vlierbaan 40
2908 L R  Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 - 458 73 38 
Fax 010 - 458 76 62 
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

Scheepsreparatie

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH  Schiedam
Tel. 010 - 238 09 99
Fax 010 - 238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Schroefasafdichtingen

M aprom  Engineering B V
Maxwellstraat 22 
3316 G P  Dordrecht 
Tel. 078 - 618 08 77 
Fax 078 - 618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

Schroefaskoker-
afdichtingen

Technisch Bureau Uittenbogaart 
B V
Brugwachter 13, 3034 K D  Rotterdam 
Tel. 010 - 411 46 14 
Fax 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

Staal - ijzer Gieterij

(S)WTK aan de wal

C 'Al lard
Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail; info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

Super Jachten

BOS.rsrrtinw nrinsu lanln

M aritim e Consultants
Irisstraat 23 
2015 AS Haarlem 
Tel. 023-5344048 
Fax 023-5344051 
E-mail:
rob@bos-maritime-consultants.com

Voor al uw maritieme 
zaken

Innotiv Co-Making
Munsterstraat 20a 
7418 E V  Deventer 
Postbus 72 
7400 A B  Deventer 
Tel. 0570 - 50 21 70 
Fax 0570 - 50 21 71 
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

M achine Support B V
Kaartenmakerstraat 7
2984 C B  Ridderkerk
Tel. 0180 - 48 38 28
Fax 0180 - 48 38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com

Veiligheid

M aritiem  Trainingscentrum  B V
Beerweg 101 
3199 L C  Maasvlakte 
Tel. 0181 - 36 23 94 
Fax 0181 - 36 29 81 
Email: info@m tc-nl.org

Vertaalbureau’s

Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
S R T  Vertalingen
Postbus 8203
3301 C E  Dordrecht
Tel. 078 - 617 91 17
Fax 078 - 618 68 02
E-mail: srtdel@compuserve.com

s er
Lloyd's Register
W eena Zuid 170 
3012 N C  Rotterdam 
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88

Waardevolle adressen

Holland M arine Equipm ent, Vereni
ging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 D B Rotterdam
Tel. 010 - 444 43 33
Fax 010 - 213 07 00
E-mail info@ hm e.nl, www.hme.nl

Nesec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60 
2514 A E  Den Haag 
Tel. 070 - 392 52 50 
Fax 070 - 392 37 35

Werktuigkundige
Probleemanalyse

Technofysica
Zuideinde 80
2991 L K  Barendrecht
Tel. 0180 - 62 02 11
Fax 0180 - 62 07 05
E-mail: info@technofysica.nl

Colofon
‘Schip en Werf de Zee’ is het orgaan van de 
Stichting 'Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied KN VTS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut 
M ARIN , de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van het Klvl en de Federatie van 
Werknemers in de Zeevaart F W Z
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Dubbele acht

een veilige keuze, snel te leggen 
en weer los te maken
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'  Karaaksteek
intensief te belasten, maar altijd 

makkelijk los te krijgen

! $
Platte knoop

snel en betrouwbaar voor 
het eenvoudige werk

Schootsteek
meest algemeen bruikbaar, 
zowel te land als te water
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Zoeteliefjes

sterke verbinding die duurzaam  
zwaar werk aankan

Op onze flexibiliteit
kunt u varen

De maritieme sector is een vak apart voor een apart soort specialisten. Gekwalificeerde krachten van alle natio
naliteiten, die motivatie en inzet knopen aan jarenlange ervaring. Mensen die van wanten weten in koopvaardij, 
passagiervaart en bagger. Van dfe mensen hebben wij kennis. Onze ruime branche-expertise geeft u de zekerheid 

dat uw klus geklaard wordt. Altijd. Overal. Met behoud van uw flexibiliteit. Extra zekerheid is dat u via de 

Verklaring van Goed Betalings Gedrag bent gevrijw aard van de Inleners aansprakelijkheid. Buitenlandse zee
varenden zijn verplicht verzekerd bij Zeerisico '67. Dus bel ons meteen. Onze gediplomeerde intercedenten helpen 

u graag van individuele plaatsingen to t complete bemanningen!

Bemanning in bezit van NL-VBB • Stichting Flexkeur Erkend Uitzendbureau • ISO-gecertificeerd • KNVR geassocieerd 

Lid NBBU en SVU • Aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds voor de Koopvaardij

Eurosailor BV, Postbus 5737, 3008 AS Rotterdam • tel. (010) 4866299 fax (010) 2909544 • www.eurosailor.nl • info@eurosailor.nl

http://www.eurosailor.nl
mailto:info@eurosailor.nl


OpenPlan

Willem Moelker
Engineer Surveyor, Rotterdam 
Email: willem.moelker@lr.org

New ships. New futures. New plans.
Open minds.

The success o f every ship, its operating efficiency and its business 
performance, starts in its plans. That's why the Lloyd's Register 
Group combines local expertise with global technical resources 
to find solutions that will minimise constructional difficulties 
and operational downtime from the outset.

Flexible, friendly and knowledgeable, our plan approval specialists 
guide builders around the world through all the twists and turns of 
the approval process, providing owners and operators with truly 
integrated, reliable solutions that streamline the complexities of 
the design and construction process. We're open-minded and 
responsive. Together, we'll help deliver the ship you need to 
meet the future you plan.

Joyd's fegrster

Lloyd's Register EMEA 
W eena-Zuid 170, 3012 NC 
Rotterdam, The Netherlands

Tel: +31 10 2018 465 
Fax: +31 10 2140 190 
Email: rot-marine@lr.org

www.lr.org/
accountmanager

Services are  provided by members 
o f th e  Lloyd's Register Group.

Building better business

mailto:willem.moelker@lr.org
mailto:rot-marine@lr.org
http://www.lr.org/

