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This paper presents the properties of the ship type ‘hopper
dredger’ and the special treatment of both her intact and
damage stability nowadays. A short historical overview of the
former existing requirements for the dredger’s stability will be
given, together with a description of the background and
development of the new guidelines.

38 Antwerpse haven raakt benauwd
In en rond Antwerpen wordt geworsteld met stagnerend transport en verkeer.
De haven van Antwerpen worstelt ook met de diepteproblematiek van de
Schelde in verband met de toegankelijkheid van en naar zee van steeds grotere
en dieper stekende containerschepen. En dan is er de beperking van ruimte voor
havenuitbreiding wegens de snelle groei van containeroverslag. Een Havenlunch
en -conferentie in Grand Café Horta in Antwerpen, georganiseerd door
Management Producties op 14 maart, gaf beelden rond de problematiek, en rond
de – soms verrassende – oplossingsvisies.

50 Slob vindt draai in jachtbouw
Ze zijn eigenlijk stiekem een jaar ouder, ‘maar
de hal was nog niet klaar,’ zegt directeur ir.
Erwin van Leeuwen van Scheepswerf Slob in
Papendrecht. Dus vierde Slob 24 mei tegelijk
met de opening van de nieuwe
scheepsbouwhal het zestigjarig bestaan. De
verbouwing kostte inclusief alle toebehoren zoals kranen ongeveer zeven
miljoen euro.

54 Scheepsbouw vaart wel bij juiste 
maatvoering

Wie wil dat nou niet? Kortere doorlooptijden gekoppeld
aan een reductie van faalkosten en een aanzienlijke
verbetering in kwaliteit. Scheepsnieuwbouw,
scheepsreparatie en scheepsmodificatie; bij ieder facet
van de scheepsbouw zijn bovenstaande punten te
realiseren met het toepassen van moderne

meettechnieken in combinatie met de kennis deze technieken optimaal in te
zetten.
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Scheepsbouw Nederland 
breekt alle records

Het zal niemand verbazen dat de omzet van de
Nederlandse scheepsbouw in het afgelopen jaar 
flink is gestegen. De scheepsbouw maakt 
wereldwijd een ongekende groei door en ook 
Nederland profiteert daar behoorlijk van. Maar dat 
de omzet in 2007 een absoluut record brak met een
stijging van 23 procent en dat de werkgelegenheid 
steeg met zeventien procent mag toch 
uitzonderlijk heten. Hierover in dit nummer nog 
meer cijfers, zoals Scheepsbouw Nederland die 
presenteerde tijdens haar jaarvergaderingen. 
En niet alleen in de scheepsbouw is het
crescendo, want in de cruisemarkt kan het ook al 
niet op. De roemruchte Holland-Amerika Lijn komt 
met haar nieuwste schip de Eurodam in juli naar 
Rotterdam waar koningin Beatrix het op de 
Wilhelminakade zal dopen. Voor liefhebbers van
deze schepen en van Rotterdamse nostalgie een
must. In dit nummer een impressie van het schip 
en de aangekondigde festiviteiten rond de doop.
In de scheepsbouw wordt ook veel gemeten en 
nauwkeurige, betrouwbare maatvoering is 
essentieel voor efficiënt bouwen. Slechte 
maatvoering leidt immers tot kostbaar herstelwerk 
en tijdverlies. In dit nummer een artikel van 
ingenieursbureau Passe-Partout, waarin 
uitgebreid aandacht voor twee in de scheepsbouw 
toegepaste meettechnieken: het zogenaamde
industrial station en het 3D-laserscannen.
Over sleepvaart lezen we meestal als een nieuw 
schip besteld wordt of in de vaart komt en dan 
vaak alleen de technische gegevens. Er is weinig 
aandacht voor de operationele kant van het 
sleepbedrijf, zoals beheer van de vloot en 
onderhoud. Deze materie, het zogenaamde asset 
management, is onderzocht door Svitzer en 
Traduco op basis van een risicoanalyse. In twee 
artikelen doen zij verslag van dit onderzoek, het 
eerste treft u in dit nummer.
En over sleepvaart gesproken, lees het 

nieuwsbericht over een emissieloze 
havensleepboot.
Een baggerschip en vooral een sleephopperzuiger 
is in diverse opzichten bijzonder. Technisch 
ingewikkeld met de baggerinstallatie, maar ook 
scheepsbouwkundig gecompliceerd omdat de 
lading half vloeibaar is, waardoor stabiliteit grote 
aandacht vraagt. In het licht van nieuwe 
regelgeving schreef Arie de Jager van IHC 
Merwede een uitgebreid artikel over dit 
onderwerp, dat SWZ Maritime in twee delen 
publiceert. In dit nummer het eerste deel.
De redactie is verheugd dat vanuit de afdeling 
Maritieme Techniek van de TU Delft weer een 
afgevaardigde tot de redactie is toegetreden. Van 
nu af aan gaat een bestuurslid van de 
studievereniging William Froude de 
redactievergaderingen bijwonen. Dit jaar is dat 
Marlinde de Jonge. Daarmee hopen we sneller 
artikelen te kunnen betrekken over interessante 
afstudeeropdrachten, promotieonderzoeken en de 
ontwikkelingen in het maritieme onderwijs en 
onderzoek. 
Van verschillende kanten kregen we te horen, dat 
de tekst van de artikelen minder goed leesbaar 
was dan in de vorige lay-out van Schip en Werf de 
Zee. Wij hebben dit ter harte genomen en met 
ingang van dit nummer het lettertype aangepast, 
waardoor de leesbaarheid is verbeterd.
Het volgende nummer verschijnt in de tweede 
helft van augustus met daarin aandacht voor de 
tweejaarlijkse SMM beurs in Hamburg. Verder het 
tweede deel over asset management in de 
sleepvaart, het tweede deel over stabiliteit van 
baggerschepen en een exclusief interview met 
professor Ubald Nienhuis over het project 
Integraal Samenwerken in het Nederlandse 
scheepsbouwcluster.

Ir. Kees Dirkse, hoofdredacteur

Van de redactie
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voor Azimuth Stern Drive. Dit wil zeggen dat de voortstuwing in
de achtersteven gemonteerd is en dat het schroefwater kan
stuwen in elke richting. Het resultaat is een bijzonder
wendbaar schip met uitstekende vaar- en
manoeuvreereigenschappen. De schepen zijn in staat om
zowel vooruit als achteruit varend, met grote trekkracht
zeeschepen te assisteren.
De belangrijkste werkzaamheden zijn het assisteren/slepen van
zeeschepen binnen het havengebied van Amsterdam. Per jaar
worden er meer dan 15.000 assistenties aan zeeschepen
verricht. Daarnaast wordt shortsea towage verricht op de 
Noordzee.
Amsterdam is één van de grootste havens die door Svitzer
wordt bediend en het bedrijf wordt, mede door het hoge niveau

Door C. de Ridder, H. van Waard 
en E. Klok

Asset management en de 
sleepvaart

Svitzer Amsterdam 
Svitzer Amsterdam maakt deel uit van het Deense sleepbedrijf 
Svitzer dat onder andere actief is in haven- en 
terminalsleepdiensten. Overige hoofdactiviteiten zijn berging,
standby & rescue en deep sea towage. Svitzer heeft
vestigingen op alle continenten, in meer dan 45 landen. In
totaal zijn er meer dan 4000 werknemers en de teller voor het 
aantal sleepboten staat ruim boven de 600. Daarnaast heeft het
bedrijf continu een nieuwbouwportefeuille van ruim zestig
schepen in aanbouw.
Svitzer Amsterdam is gevestigd aan de Capriweg op het 
noordwestelijke puntje van de Westhaven. Het bedrijf opereert 
momenteel met tien moderne krachtige slepers en biedt een
24/7-service. Bijna alle slepers zijn van het type ASD, wat staat 

Safety and support at sea, hoe garandeer je dat in een zeehaven waar meer dan 15.000 
assistenties per jaar worden geleverd? Hoe zorg je ervoor dat het onderhoud van de sleepboten 
op het juiste niveau blijft zonder dat de operationele inzet in het geding komt? Svitzer deed in 
samenwerking met Traduco onderzoek naar de relatie tussen operationele inzet en minimaal 
noodzakelijk onderhoud. Hierbij is gebruikgemaakt van een risicoanalyse. Er is ook gekeken 
naar de invloed van regelgeving (ISM-code en klasse) op de inzet van de schepen. In dit artikel, 
bestaande uit twee delen, wordt een uiteenzetting gegeven van de toegevoegde waarde van 
asset management voor de maritieme sector. 

Asset management
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van vakmanschap van de bemanningsleden, door het
moederbedrijf als een motor gezien binnen de modernisering
van het product slepen. Een gegeven waar iedereen binnen de
vestiging met trots naar kijkt.

Traduco
Traduco is het onafhankelijke adviesbureau op het gebied van
asset management. Het adviseert haar klanten op een
kosteneffectieve wijze om te gaan met de (productie)
installaties teneinde een optimaal productieproces te
realiseren. Hierbij gaat het om het optimum tussen kosten
enerzijds en beschikbaarheid, betrouwbaarheid, vaardagen en
benuttingsgraad anderzijds. Vrij vertaald kun je zeggen dat de
onderhoudsbehoefte goed wordt afgestemd op de operationele

behoefte (het varen met de schepen) en dat de kosten hierbij 
een belangrijke rol spelen. In dit gezond spanningsveld waar 
operations en technisch beheer samenwerken, speelt asset 
management een steeds grotere rol. Hierbij gaat het niet alleen 
om het beheer in de operationele fase van de schepen, maar 
ook in de ontwerp-, engineerings- en bouwfase van de 
schepen. In dit artikel wordt uiteengezet hoe Svitzer asset 
management toepast. Het uitgangspunt hierbij is een 
risicoanalyse op de Svitzer Muiden en Svitzer Marken. 

De schepen
De Svitzer Muiden en Svitzer Marken behoren tot de 
zogenoemde ASD M-klasse welke in een serie van tien bij de 
Baltija Shipbuilding Yard te Litouwen gebouwd zijn tussen 2004 
en 2006.

Gegevens Svitzer Muiden
Bouwnummer 707
Callsign PBGX
Imonummer 9292888
Lloyd’s Register 100 A1 TUG. Fire Fighting 1, IWS, LMC, UMS
Lengte 30,3 meter
Breedte 11,5 meter
Diepgang 4,6 meter
Brutotonnage 385 T

De voortstuwing bestaat uit twee Caterpillar MAK-
hoofdmotoren type MAK 6M25, totaal 3600 KW bij 750 tpm op 
twee Rolls Royce US 205/CP roerpropellers (schroefdiameter
2400 mm). Hiermee wordt een trekkracht bereikt van zestig ton 
en een snelheid van 13,7 knopen. Het schip is tevens voorzien 

Cor de Ridder is General Manager van Svitzer Amsterdam. Henk van 
Waard is Regional Technical Manager bij Svitzer Continental Europe 
& The Mediterranean. Erik Klok is consultant bij Traduco.

n Svitzer Marken en

NYK ProcyonNYK Procyon
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van een elektrische boegschroef van 200 kW. De
bunkercapaciteit is 214 m³. Voor de stroomvoorziening aan
boord zijn twee Caterpillar generatorsets 3406 geïnstalleerd 
met een capaciteit van 229 KvA, 400 V, 50 Hz. Voor het
havenbedrijf is er een Caterpillar generatorset 3054 van 68,5 
KVA geplaatst. De ankerspil/sleeplier is van Rolls Royce, type
126 m/t. De sleephaak is van Mampay, type GCX 50 /65, 130 m/t
SWL. Op het hoofddek is een Heila Marine Crane met een
capaciteit van 1440 kg bij 6,5 m geplaatst. De radio-installatie
bestrijkt het GMDSS-gebied A1.

Gegevens Svitzer Marken
Bouwnummer 708
Callsign PHCI
Imonummer 9292890
Lloyd’s Register 100 A1 TUG. Fire Fighting 1, IWS, LMC, UMS
Lengte 30,3 meter
Breedte 11,5 meter
Diepgang 4,6 meter
Brutotonnage 385 T

De voortstuwing bestaat uit twee Caterpillar hoofdmotoren type
3516 B HD, totaal 4200 kW bij 1600 tpm op twee Rolls Royce US
255/ 3530 CP roerpropellers (schroefdiameter 2600 mm). Dit 
geeft een trekkracht van 72 ton en een snelheid van 14,3
knopen. Op het achterdek is een gecombineerde haven/
zeesleepwinch van Rolls Royce geïnstalleerd. De radio-
installatie bestrijkt het GMDSS-gebied A2. De overige 
specificaties zijn zoals beschreven bij de Svitzer Muiden.

Asset management 
In de financiële wereld is asset management al jaren een
begrip en wordt gedefinieerd als ‘het besteden van gelden in
een onderneming, zodanig dat deze een hoog rendement
hebben.’ Asset management en return on investment (ROI)
worden dan ook vaak in een adem genoemd. Als asset
management een financieel begrip is, wat moet een rederij er
dan mee; wat moet een technical manager of superintendent
met asset management? Of sterker nog, wat moet een kapitein,
stuurman of machinist hiermee?
Wanneer ingezoomd wordt op het behalen van een hoog
rendement en we vertalen dat naar de praktijk van bijvoorbeeld
Svitzer, dan staat er niet meer en niet minder dan dat Svitzer
een goede dienstverlening moet leveren in havens als
Amsterdam en daar een goed financieel resultaat mee moet
halen. En diep in ons hart weten we allemaal dat de hele
organisatie hieraan bijdraagt. De Publicly Available
Specification 55 (PAS 55) geeft dit heel duidelijk weer. In de
PAS 55 wordt de relatie gelegd tussen het fysieke asset, de
schepen bijvoorbeeld, en de voorwaarden die het mogelijk
maken om de schepen in bedrijf te houden, zijnde:

financiën;
mensen;
informatie;
maatschappij.

Het gaat te ver om al deze aspecten hier volledig uit te diepen.
In deze artikelen worden dan ook alleen de meest belangrijke
aspecten nader toegelicht namelijk life cycle costing (LCC), life
cycle management (LCM) en de rol van risicomanagement.
Waar het in essentie bij de PAS 55 om draait, is de integrale
relatie tussen deze vier voorwaarden om het mogelijk te maken
de schepen een zo hoog mogelijk rendement te laten behalen.
Dat wil zeggen dat er een goed evenwicht is tussen de vraag
van operations (de inzet van schepen casu quo walinstallaties)
en de TD die voor het nodige onderhoud dient te zorgen.

Asset management en onderhoud 
Terug naar de vraag welke rol de TD en de bemanning spelen
binnen asset management. Beide zijn gefocust op het
onderhouden en/of opereren/varen van de schepen. Wanneer
er een break down ontstaat en het schip voor de kant komt of
zelfs naar de werf moet, worden alle zeilen bijgezet om het
schip weer zo snel mogelijk in de vaart te krijgen. Kosten nog
moeite worden gespaard. De vraag of het wel of niet nodig is
om die kosten te maken, wordt op dat moment niet gesteld.
Maar wat gebeurt er als het economisch minder gaat? Is er
dan nog wel voldoende geld voor onderhoud? Krijgen de

•
•
•
•

Sandra Blanca



Jaargang 18 • juni 2008 7

Asset management

technical manager en superintendent dan het benodigde
budget om de schepen te onderhouden? Met andere woorden,
kan het onderhoud, ook in die situatie, wel op het juiste niveau
blijven ten opzichte van de gewenste inzet in de havens? Krijgt
de TD het schip voor onderhoud als het er weer tijd voor is, of
gaat operations voor en moet onderhoud wachten? Binnen
asset management wordt dat evenwicht gezocht en bewaakt.
En binnen dat evenwicht speelt het onderhoudsbudget ook een
rol. Het onderhoudsbudget maakt deel uit van het tarief dat bij
de klant in rekening wordt gebracht. Hier blijkt dan ook de
relatie te liggen tussen de TD, bemanning en het asset
management. Doen we het juiste onderhoud, op het juiste
moment, met de juiste middelen en mensen?

ISM-Code
De ISM-code heeft als doelstelling een standaard vast te
stellen voor veilige operationele omstandigheden met respect
voor het milieu. De IMO heeft deze standaard vastgelegd in een
regelgeving en een van de punten is ISM-code part A article 10
en dit is een belangrijk aspect in asset management.

10. Maintenance of the Ship and Equipment
10.1 The company should establish procedures to ensure that 
the ship is maintained in conformity with the provisions of the 
relevant rules and regulations and with any additional 
requirements which may be established by the company.
10.2 In meeting these requirements the company should ensure 
that: 

Inspections are held at appropriate intervals. 
Any non-conformity is reported with its possible cause, if 
known. 
Appropriate corrective action is taken. 
Records of these activities are maintained. 

10.3 The company should establish procedures in SMS to 
identify equipment and technical systems, the sudden 
operational failure of which may result in hazardous situations.
The SMS should provide for specific measures aimed at 
promoting the reliability of such equipment or systems. These 
measures should include the regular testing of stand-by 
arrangements and equipment or technical systems that are not 
in continuous use.
10.4 The inspections mentioned in 10.2 as well as the measures 
referred to in 10.3 should be integrated in the ship’s operational 
maintenance routine.
De ISM-code beschrijft alleen wat er geregeld moet worden en
heeft als doelstelling het beheersen van operationele risico’s.
In de keuze voor uitvoering is de reder vrij. Classificatie

•
•

•
•

bureaus bepalen namens de vlaggenstaat de verdere 
regelgeving. Rond deze regelgeving is ook een interessante 
ontwikkeling waar te nemen, daar komen we in het volgende 
artikel op terug. 

ISM en asset management toegepast bij Svitzer
Een van de kenmerken voor regelgeving is het beheersen van 
operationele verantwoordelijkheden om een veilige 
bedrijfsvoering te waarborgen, de milieuaspecten te 
respecteren en waarnodig te verbeteren zoals door de IMO
vastgelegd in de ISM-code. 
Binnen asset management wordt naast veiligheid, ARBO en 
milieu ook gekeken naar zaken als operationele 
beschikbaarheid van schepen en uitstraling naar de 
maatschappij in de vorm van bijvoorbeeld reputatie. Een 
andere parameter zijn de technische kosten die een incident 
met zich meebrengt; wat kost het om de installatie weer te 
repareren? Asset management kijkt dus over de volle breedte 
van een organisatie, de mens, milieuaspecten, de 
productieaspecten (vaardagen) en de technische aspecten. 
Deze aspecten worden samengebracht in een risicoanalyse. 
Door het uitvoeren van de risicoanalyse is het mogelijk 
geweest om opvolging te geven aan ISM-code artikel 10.3: het 
vaststellen van kritische installaties met bijbehorende 
procedures, voor veiligheid en milieu, maar ook vanuit 
technisch en operationeel oogpunt. 
Een tweede output van de risicoanalyse is het 
onderhoudsconcept. Hierin staat omschreven welk onderhoud 
en welke inspecties gedaan moeten worden, wanneer dit moet 
gebeuren, door wie en wat de kosten daarvan zijn.

In deel 2 van dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op het
onderhoudsconcept en hoe de kosten vertaald worden
naar Life Cycle Costs.

Waterford
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2007 beste jaar ooit voor scheepsbouwcluster

Het Nederlandse scheepsbouwcluster was in
2007 goed voor een omzet van 7,6 miljard euro
(+ 23 procent) en een werkgelegenheid van
ruim 35.000 FTE (+ zeventien procent). De
scheepswerven (nieuwbouw en reparatie) en
de maritieme toeleveringsindustrie
presteerden beide zeer goed. Grootste
uitdaging is momenteel het vinden van
technisch personeel op alle niveaus.
Daarnaast moet de overheid het
internationale level playing field te bewaken.
Het jaar 2007 brak alle records. Gemeten in
orderintake werd Nederland de grootste
scheepsbouwer van Europa, zowel in aantal
vaartuigen als tonnage. In opgeleverde
schepen en orderportefeuille hoorde
Nederland bij de top drie. Nederland lijkt meer
te profiteren van de aangetrokken
scheepsbouwmarkten dan de Europese
concurrenten, wat vooral te danken is aan

specialisatie. 
In totaal zijn er in 2007 273 zeegaande 
schepen opgeleverd. De orderintake steeg 
naar 4,12 miljard euro (2,47 miljard euro in 
2006). Het exportaandeel bedraagt 74 procent.
De omzet van de circa 750 Nederlandse 
maritieme toeleveranciers steeg met circa 
twintig procent (2005-2006: 36 procent) naar 
circa 4,9 miljard euro. De werkgelegenheid 
steeg met veertien procent (2005-2006: acht 
procent). De totale werkgelegenheid in de 
maritieme toelevering bedroeg eind 2007 
circa 16.200 voltijds arbeidsplaatsen.
De omzet van zeescheepsreparatie en
-onderhoud bedroeg 664 miljoen euro (2006: 
525 miljoen euro). De werkgelegenheid 
bedroeg 2100 FTE’s (2006: 1750). De sector 
profiteerde mede van het toegenomen aantal 
grote offshoreconversies en 
bouwopdrachten. 

In 2007 ontvingen de werven in de kleine
scheepsbouw opdrachten voor circa honderd
schepen met een geschatte totale waarde
van 590 miljoen euro (2006: 78 stuks, 350
miljoen euro). Opgeleverd werden 149
schepen ter waarde van circa 920 miljoen
euro (2006: 110 stuks, 485 miljoen euro). De
orderportefeuille per 31 december 2007
bedroeg eveneens 149 schepen, met een
totale waarde van circa 906 miljoen euro
(2006: 115 stuks, 490 miljoen euro).
De orderintake in de grote jachtbouw bedroeg
in 2006 1,1 miljard euro, in 2007 was dit 2,3
miljard euro. Het orderboek steeg ook
opmerkelijk snel; van 2 naar 3,5 miljard euro.
De cijfers werden gepresenteerd tijdens de
ledenvergaderingen van Scheepsbouw
Nederland.

Nieuwe website voor maritieme historie

Onlangs heeft de Stichting Maritiem-
Historische Databank (Marhisdata) haar
website www.marhisdata.nl opengesteld voor
bezoekers. De stichting stelt zich ten doel alle
zeeschepen die sinds 1813, het ontstaan van
het huidige Koninkrijk der Nederlanden,
hebben gevaren onder Nederlandse vlag,
inclusief de schepen met thuishaven in de
(voormalige) overzeese gebiedsdelen in een
centrale database vast te leggen.
Marhisdata werd in 2005 opgericht door een
groep ervaren scheepvaartkundige
documentalisten die zich zorgen maakt over
de continuïteit van hun jarenlang
opgebouwde kennis over de schepen die deel
hebben uitgemaakt van de eens zo grote
koopvaardijvloot. Voor de financiering ervan
zijn zij gesponsord door een aantal bedrijven
en fondsen.
Op dit moment zijn de volledige gegevens van
ongeveer 4500 kustvaartuigen uit de periode

1900-heden geregistreerd, evenals de 
basisgegevens van nog circa 3500 schepen. 
Door onderzoek, het in de vaart komen van 
nieuwe schepen of mutaties, vinden echter 
wekelijks aanvullingen en wijzigingen plaats, 
terwijl ook met de gegevensinvoer van de 
grote handelsvaart een begin is gemaakt. 
Veel schepen uit vooral de negentiende eeuw 
zijn of volkomen onbekend gebleven of 
onvoldoende in kaart gebracht; de 
gegevensbestanden bij particuliere 
documentalisten betreffen vaak alleen de 
mechanisch aangedreven schepen. Mede 
daarom zijn veel gegevens van de naar 
schatting 27.500 tot 30.000 schepen nog niet in 
de database opgeslagen. Inmiddels zijn door 
Marhisdata al honderden, tot dusverre 
onbekende (zeil-)schepen in archieven 
opgespoord. Het zal duidelijk zijn dat dit 
onderzoek, evenals de invoer en controle van 
gegevens, nog vele jaren inzet van 

vrijwilligers van de stichting vraagt.
Uitbreiding van de groep medewerkers heeft
dan ook hoge prioriteit.
Een aantal basisgegevens uit de database
wordt aan bezoekers kosteloos ter
beschikking gesteld. Indien men de volledige
gegevens van een schip wil, of een specifieke
vraag heeft, wordt een geringe vergoeding in
rekening gebracht.
Een ander ‘product’ van het onderzoek zijn de
Kronieken. Alle berichten in de dagbladen uit
de periode 1813-1909 over aanvaringen,
strandingen, opleveringen en andere
wetenswaardigheden worden opgetekend en
daarna per jaar in een Kroniek gebundeld.
Deze zijn eveneens tegen een vergoeding
verkrijgbaar.
Meer informatie: Stichting Maritiem-
Historische Databank, www.marhisdata.nl, e-
mail: marhisdata@gmail.com
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RVS-onderdelen. Meer informatie:  
www.moonen.com

Nieuwe ontwikkelingen Delftship

Probabilistische lekstabiliteit

Begin mei is de nieuwe lekstabiliteitsmodule
geïntroduceerd van het ontwerppakket
Delftship. In de module zijn zowel de oude als
nieuwe eisen opgenomen zoals die gelden
voor schepen waarvan de kiel na 1 januari
2009 wordt gelegd.
Hierdoor krijgt de ontwerper snel inzicht in de
nieuwe methode. Het programma genereert
automatisch de schadegevallen van zelf te
kiezen indelingsscenario’s, van grof tot zeer

fijn, zodat bijvoorbeeld alle sprongen in de 
interne geometrie worden meegenomen. Bij 
de nieuwe regels is het aantal mogelijke 
schadegevallen groter en moeten er drie in 
plaats van twee diepgangen worden 
doorgerekend. Door optimalisatietechnieken 
bedraagt de rekentijd op een gemiddelde 
laptop ruim 20.000 unieke schadegevallen per 
uur. Dit betekent in de praktijk een index-
berekening tussen de vier en 45 minuten 
afhankelijk van de grootte, gekozen indeling 
en symmetrie van het schip. Deze hoge 
snelheid maakt optimalisatie van de indeling 
beter mogelijk. Om zowel ontwerper als 
controlerende instanties een goed inzicht te 
geven in de gehanteerde methode, heeft 
Delftship veel aandacht geschonken aan de 
visuele presentatie van de schadegevallen en 
uitkomsten zodat interpretatieverschillen bij 
de keuring worden vermeden. 

Delftload
Half mei leverde Delftship ook de eerste twee 

exemplaren van het nieuwe beladings-
programma Delftload op aan Werkendam
Shipping Company. Er is veel aandacht
besteed aan grafische weergave, rapportage
en bedieningsgemak. Het programma heeft
modules voor de invoer van tankinhouden,
containers en voor het 3D genereren en
invoeren van grote ladingstukken. Delftload
genereert automatisch het windsilhouet van
de ingevoerde containers en ladingstukken.
Voor meer informatie: www.delftship.net of e-
mail: info@delftship.net.

Damage stability

Delftload

Moonen breidt productiefaciliteiten uit

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar
grotere motorjachten heeft Moonen Shipyards
onlangs een 63 meter lange productiehal aan
de Lek in Groot-Ammers in gebruik genomen.
Daar worden nieuwe jachten vanaf 45 meter
gebouwd en refits uitgevoerd van grotere
jachten. Er komen dertig tot vijftig mensen te
werken, inclusief onderaannemers.
Als eerste wordt in de nieuwe hal het eerste
37,8 meter Moonen 124 jacht Snow White
afgebouwd. Dit wordt in het voorjaar van 2009
te water gelaten en is Moonens grootste
‘pocket-size’ superjacht.
Moonen blijft in ’s-Hertogenbosch jachten tot
35 meter bouwen en tevens ontwerp,
engineering, inkoop en betimmering voor
beide locaties verzorgen.
Door de uitbreiding is Moonen hard op zoek

naar personeel, zowel voor de werf als voor 
haar dochterbedrijf Inoferro, producent van 
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Offshore Ship Designers ontwerpt vrijwel 
emissieloze havensleepboot

WorldWise Marine Engineering uit IJmuiden,
partner in Offshore Ship Designers, heeft op
de International Tug & Salvage Convention in
Singapore het concept voor een waterstof
aangedreven havensleepboot gelanceerd die
zeer weinig schadelijke uitlaatgassen
produceert.
‘Deze sleepboot is in staat om zonder enige
uitlaatgassen op stand-by te liggen en door
havengebieden te varen, terwijl er over het
gehele operationele traject sprake is van een
vermindering van de uitstoot van SOx, NOx en
fijnstof met meer dan negentig procent en van
CO2 met dertig tot veertig procent vergeleken
met een conventionele havensleepboot,’
aldus Michiel Wijsmuller, directeur van
Offshore Ship Designers.
WorldWise Marine Engineering werkt voor dit
project samen met sleepbedrijven Iskes uit
IJmuiden en Smit uit Rotterdam, die naar
verwachting de eerste nieuwbouworders
zullen plaatsen.
Het schip is uitgerust met brandstofcellen en

kunststoftanks, waarin de waterstof onder 
een druk van 430 bar wordt opgeslagen. De 
brandstofcellen leveren samen met accu’s 
voldoende vermogen voor de sleepboot 
tijdens wachttijden en het varen naar en van 
te assisteren zeeschepen. Alleen voor grote 
trekkracht bij een aan- of afmeerassistentie, 
worden dieselgeneratoren ingeschakeld. 85 
Procent van de tijd is het vermogen van de 
brandstofcellen voldoende en is er geen 
emissie.
De Proton Exchange Membrane (PEM) 
brandstofcellen die NedStack Fuel Cell 
Technology uit Arnhem ontwikkelde, leveren 
een ‘Bron tot Voortstuwing’-rendement van 34 
procent, wat aanzienlijk beter is dan dat van 
dieselmotoren. Daarnaast kan er energie 
worden teruggewonnen bij het vieren van de 
sleeplier en door één van de roerpropellers 
als de sleepboot als achterboot het zeeschip 
afremt of stuurt.
Uitstoot van schadelijke uitlaatgassen 
afkomstig van de dieselmotoren wordt 

beperkt door twee tot vier generatorsets,
zodat iedere motor steeds bij vrijwel optimale
belasting draait. Hierdoor daalt het
brandstofverbruik en vooral ook de uitstoot
van roetdeeltjes.
De waterstof hybride sleepboot is een
zogenaamde ASD-boot met 360 graden
draaibare roerpropellers en uitgerust met één
sleeplier, die zowel over de boeg als over het
achterschip gebruikt kan worden. Verder
heeft het schip een 300 kW Voith inline
ophaalbare boegschroef, die geheel door de
brandstofcellen en de accu’s wordt
aangedreven.
De sleepboot heeft een lengte van 30,2 meter,
een breedte van 10,7 meter en twee
roerpropellers van 1300 kW elk. Vier
generatorsets van 650 kW voorzien in het
benodigde vermogen als de volle trekkracht
van vijftig ton geleverd moet worden.
Meer informatie: Michiel Wijsmuller,
wijsmuller@worldwisemarine.com.

Productieplatform gereed voor vertrek naar Tunesië

Heerema Vlissingen, één van de drie
fabricagewerven van Heerema Fabrication
Group (HFG), heeft het Hasdrubal olie- en
gasplatform vanaf de constructiekade op een
bak geladen voor transport naar de Golf van
Gabes, voor de kust van Tunesië.
Vanaf juni vorig jaar is bij Heerema in
Vlissingen gewerkt aan het 2450 ton wegende
Hasdrubal platform van BG Tunisia. In gewicht
zeker geen ‘heavy weight’ maar in uitvoering
op vele fronten een uitdagend project,
waaraan circa 300.000 manuren zijn besteed.
De topside heeft vijf dekken, weegt 1450 ton
en meet 46 x 30 x 29 meter. Het onderstel
(jacket) weegt 1000 ton en heeft een lengtett
van zeventig meter. Naast de fabricage, heeft

Heerema ook de verantwoordelijkheid 
voor het gehele ontwerp, het 
transport naar Tunesië, de offshore- 
installatie en het bedrijfsklaar 
opleveren op 1 januari 2009. 
Daarnaast zal Heerema het personeel 
van BG Tunisia op locatie trainen en 
dat is voor een constructiewerf in 
Europa uniek te noemen.
Het Hasdrubal platform komt in zestig 
meter diep water te staan, 110 
kilometer voor de kust van Tunesië. 
ETAP en BG Tunisia ontwikkelen het 
Hasdrubal veld, dat naar verwachting 
in 2009 operationeel is.
Meer informatie: www.heerema.com 

Laadoperatie van Hasdrubal topside vanaf constructiekade Heerema

Vlissingen (HFG)
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Het Maritiem Innovatie Programma op stoom

Minister van Economische Zaken mevrouw
Van der Hoeven lanceerde vorige zomer het
Maritiem Innovatie Programma. Dit is
inmiddels goed van start gegaan. In 2007 zijn
door SenterNovem tenders gehouden voor
onderzoek en ontwikkelingsprojecten en voor
haalbaarheidsprojecten van MKB-bedrijven.
Voor Maritiem en Offshore
samenwerkingsonderzoek waren 22
voorstellen ingediend en is 5,546 miljoen euro
subsidie toegewezen aan twaalf
projectvoorstellen (zie tabel 1 voor een
overzicht daarvan). Verder zijn negen van de
21 ingediende kleine haalbaarheidsprojecten
toegewezen met een totaal budget van circa
1,1 miljoen euro.

Tenders 2008
Op dit moment is er weer een tender geopend
met een budget van 4 miljoen euro voor
onderzoek en ontwikkeling, die sluit op 15
september 2008. Kansrijke onderwerpen voor
deze tender zijn:

Nieuwe materialen en 
constructietechnologie.
Nieuwe systemen en methoden voor 
offshore-installatie in extreme condities en 
voor LNG-systemen.
Ontwerp- en analysetechnologie voor cost 
based design: betere benutting van 
maritieme en offshore systemen (life cycle 
benadering, werk- en leefbaarheid, 
onderhoud, training en risicobeheersing).
Fundamentele onderzoeken, onder andere 
betreffende invloed van extreme 
(omgevings-) condities op maritieme en 
offshore-constructies en operaties, 
inclusief invloed op mensen. 

Ook voor het MKB is er tot eind oktober weer
de mogelijkheid om kleine projecten in te
dienen, met een totaal beschikbaar budget
van 0,5 miljoen euro.
De ingediende voorstellen dienen te passen in
de doelstelling van het Maritiem Innovatie

•

•

•

•

Programma. Dit is beschreven in de 
Strategische Agenda’s voor Maritieme 
Maakindustrie en Offshore Service industrie, 
te downloaden van www.nedmip.nl

Governance
De aansturing van het Maritiem Innovatie 
Programma vindt plaats in samenwerking 
tussen industrie en kennisinstellingen. De 
‘Maritime Innovation Council’ onder 
voorzitterschap van Ir. J.J.C.M. van 
Dooremalen bewaakt de voortgang van het 
programma. De dagelijkse aansturing is de 
taak van het Programmabureau dat geleid 
wordt door Drs. A.B. Aalbers. 
Contactinformatie is te vinden op 

bovengenoemde website.
Om de betrokkenheid van het MKB bij dit
innovatieprogramma te stimuleren, is een
MKB-coördinator aan het programmabureau
verbonden (de heer D. Anink) en zijn vier
innovatieconsulenten bij de direct betrokken
brancheverenigingen (HME, VNSI, HISWA en
IRO) aangesteld. De innovatieconsulenten
kunnen MKB-bedrijven helpen bij het indienen
van projectvoorstellen en het vormen van
samenwerkingsverbanden.
Tot slot roepen wij een ieder op actief aan de
volgende tender deel te nemen, ook nu het
voor de wind gaat in de sector, onder het
motto ‘Je moet het dak repareren als het
droog is’.

Titel Bedrijf Contact
Scheepswerf Damen B.V. Ir P.F. van Terwisga

VOMAS (Vermoeiingsontwerp- Scheepswerf Damen B.V. Ir P.F. van Terwisga
methodiek voor snelle aluminium  
schepen)
Dredging with a LightHouse IHC Merwede Parts&Systems B.V. Ir Bugdayci
Ontwikkeling van LNG ship- Gutteling B.V. Ir S. Verwey
to-ship transfer system voor  
herhaaldelijk gebruik
Advanced Pipe Laying Technology Heerema Marine Contractors Ir F. Lange
Visnavis (Plaatsbepaling onder FUGRO Intersite B.V. Ir A. Lubbes
water)
Innovero (Vernieuwing scheeps- Schelde Marinebouw B.V. Ir J.Q.H. Broekhuijsen
ontwerpproces)
FPSO for stranded gas- SBM Offshore N.V. Ir. W. van Wijngaarden
research on critical components
Smart Dredger (Dynamic dredging IHC Merwede Systems B.V. Ir. C. de Keizer
control capabilities)
Dynamic Operation in Dredging & IHC Merwede Engineering Ir P. Koert en
Offshore (Computer simulation of Services B.V. Ir R. van de Ketterij (MTI)
dredging in waves)
Nieuwe modulaire productie- Platex Plaat&Constructiewerken B.V. Ir G. Beukema
methode van stuurhuizen voor 
patrouillevaartuigen
Project Mar 07017 Wärtsila Propulsion Netherlands B.V. Ir T. van Beek
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Veiligheid containerschepen
Over een jaar hoopt Marin het
onderzoek gereed te krijgen
waarom regelmatig containers
overboord gaan. De 
containerreders hebben daaraan 
niet van harte meegewerkt. Zij
bagatelliseren het probleem want 
het zou maar gaan over een 
uiterst gering aantal. Het verlies
van tientallen containers langs de
West-Europese kust bracht de 
kwestie toch aan het rollen, 
temeer omdat er sprake was van
falende twistlocks en s
onvoldoende vastsjorren. Eind 
2007 concludeerde de Engelse
Maritime Accident Investigation
Board (MAIB) dat er dringend
behoefte was aan een ‘code of 
best practice’ voor de stuwage
van containers na het bezwijken 
van een stack op de feederk
Annabella als gevolg van onjuiste 
computerberekeningen. Daarna 
besloten de World Shipping
Council, een lobbygroep van
containerreders in de VS, en de 
International Chamber of Shipping

(ICS) een expertgroep zo’n code te laten opstellen. Deze groep
moet kijken naar de uitwisseling van informatie hierover tussen alle 
partijen, maar niet naar technische zaken als uitrusting en
scheepsontwerp. In het rapport over het scheuren van de MSC 
Napoli in het Kanaal in januari 2007 – vervolgens op een Engels
strand gezet en uiteindelijk total loss verklaard – scherpt de MAIB
de kritiek aan met de opmerking dat ‘speed and quick turnarounds 
appear to have become the focus of the (container) industry at the 
expense of the safe operation of the vessel.’ Het schip van 4419 teu
was een van de eerste door Samsung gebouwde post-Panamax
schepen, gebaseerd op het ontwerp van een kleiner schip. Door
een ontwerpfout (langsscheepse bespanting voor en
dwarsscheepse onder de machinekamer) knikte het schip vlak voor
de machinekamer tijdens slecht weer. Het toegestane 
buigingsmoment werd vermoedelijk overschreden door met een
snelheid van circa zeventien knopen op te blijven boksen in zware
zeegang bij windkracht tien tot elf zonder voldoende rekening te
houden met het extra gewicht (circa 1250 ton) van onjuist
gedeclareerde lading. Na gelijklastig vertrek uit Antwerpen was op 
de Westerschelde wel ballastwater naar achteren getrimd om net 
binnen het toegestane buigingsmoment te blijven. Er waren
aanwijzingen dat al eerder structurele reparaties waren verricht bij
het breekpunt zonder het klassebureau daarover in te lichten.
Bovendien voer het schip zonder werkende regulateur waardoor
regeling van het toerental vanaf de brug onmogelijk was. Nader
onderzoek toonde aan dat er nog een twaalftal schepen varen met
een overeenkomstig ontwerp. De MAIB concludeert dat de
containerreders zich er onvoldoende van bewust zijn dat de
sterktelimieten van de klassebureaus zijn gebaseerd op de 

Lentekriebels 
In deze maanden krijgen vele instanties en organisaties de lentekriebels. Oude dossiers 
worden opgepakt en afgerond. Zo kwam IMO tot de visionaire beslissing de scheepvaart 
vanaf 2020 te verplichten dieselolie te verstoken en in zwavelcontrolegebieden – nu nog 
alleen de Noord- en Oostzee – zelfs gasolie vanaf 2015. Het Engelse MAIB voltooide een 
kritisch rapport over onvoldoende zorg door reders voor de veiligheid van containerschepen; 
een voorstel bereikte IMO voor strengere veiligheidsregels in Antarctische wateren; 
Frankrijk wil piraterij heftiger bestrijden en het Europees Parlement en de Ministerraden 
hernamen hun gebakkelei over zaken als baggerslib uit havens en de twee laatste voorstellen 
uit het Erika-pakket. Ondertussen blijft het bedrijfsleven doorgaan met overnames, 
consolidaties, afschrijvingen op dubieuze leningen, enzovoort. 

Door Menso de Jong
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toepassing van goed zeemanschap en zorgvuldige navigatie. Dat 
werpt een ander licht op de latere, geruststellende verklaring van 
IACS dat bijna alle containerschepen structureel veilig zijn.
Terwijl vele droge bulkreders, in navolging van de tankerreders,
meer aandacht geven aan een veilige vaart, zouden de 
containerreders voornamelijk lippendienst hieraan bewijzen. Als
enige kreeg de gezagvoerder van de Napoli een compliment van de
MAIB omdat de evacuatie van de bemanning per reddingboot
feilloos was verlopen. Daarentegen is er van rederszijde nauwelijks
onderzoek naar de dynamische krachten op een snel
containerschip in zeegang, waarnaast er geen regels zijn voor de
installatie van voelers op deze schepen voor het meten van 
rompspanningen. Terwijl de VS honderd procent scanning van 
importcontainers kunnen invoeren, willen de meeste
containerreders niets weten van gewichtscontrole, zoals onlangs 
ook bepleit door Jos Konings van Marin. Het zou te veel tijd en geld 
kosten en evenmin veel oplossen zolang er geen afspraken zijn wie 
fi nancieel verantwoordelijk is voor extra gewicht. Toch zou het de
reders sieren als zij een permanente, technische commissie 
instellen voor doorlopend onderzoek van veiligheidsaspecten op
hun schepen. Een voorbeeld is het Inter Line Safety Committee,
opgezet door afschepers van chemische lading en logistieke 
dienstverleners, waarin veiligheid, beveiliging, gezondheid en
milieu bij gevaarlijke lading worden besproken voor de gehele
vervoersketen.

Hoopgevende ontwikkelingen 
De lente veroorzaakt niet alleen onplezierige maar vooral ook 
aangename kriebels. Het Aids to Navigation Fund voor de Straat

van Malakka werd offi cieel opgericht met toezeggingen van 3,6 
miljoen dollar van de drie kuststaten en enkele gulle gevers, 
waaronder de initiatiefnemer Nippon Foundation met 1,4 miljoen 
dollar, de Middle East Navigation Aids Service met één miljoen
dollar en Griekenland met eveneens één miljoen via IMO. ICS,
BIMCO, Intertanko en Intercargo zouden nog nadenken over een
bijdrage, evenals Japan en China als grootste gebruikers van de
route. Het fonds is opgericht om fi nancieel bij te dragen aan
onderhoud en uitbreiding van de navigatiesystemen door de
kuststaten gezien het grote belang van een veilige vaart door de 
straat voor de internationale scheepvaart. 
De Straat van Malakka zou in 2007 vrij zijn geweest van piraterij 
dankzij de gezamenlijke patrouilles van de marine en luchtmacht 
van de kuststaten, ingesteld na de invoering van een extra premie 
voor molestrisico’s. Dit was de Franse premier Fillon kennelijk
ontgaan want hij riep onlangs op tot een internationale strijdmacht
om piraterij in Somalië en de Straat van Malakka te bestrijden. Dit
gebeurde na het vrijlaten van het cruiseschip Le Ponant en haar 
bemanning. Met inzet van helikopters, met toestemming van
Somalië, werden zes piraten overmeesterd voor berechting in
Frankrijk. Zeker al veertig jaar praat men zonder veel resultaat over
bestrijding van piraterij. Wel gaat de Veiligheidsraad er nu over 
‘praten’. Ondertussen kunnen reders niets anders doen dan losgeld
betalen om hun schepen en bemanningen vrij te krijgen. Het 
Engelse Foreign Offi ce zou zelfs aanbevelen geen piraten gevangen
te nemen omdat die zich wellicht kunnen beroepen op hun 
mensenrechten, met name bij terugsturing naar Somalië.
Ondertussen bestoken de VS met hun vliegtuigen wel vermeende
terroristen in Somalië. 

Menso de Jong was jarenlang agent in het Verre Oosten voor 
diverse scheepvaartmaatschappijen. Hij is nu freelance 
journalist en vaste medewerker van SWZ Maritime
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maakte op 16 mei na de tewaterlating van de
Crestway bekend dat er twee snijkopzuigers
besteld worden bij IHC Merwede. De
opdracht voor de verlenging van de Queen of
the Netherlands (bouwjaar 1998, imo 9164031)
tot een megahopper van 35.500 m³, is verstrekt
aan Keppel Shipyard Ltd. in Singapore en
neemt vanaf november ongeveer vier
maanden in beslag. De megahopper W.D.
Fairway (bouwjaar 1997, imo 9132454) wordt
toch hersteld.

Derde FCS 5009
Naviera Integral heeft op 6 mei bij Damen 
Shipyards een derde Fast Crew Supplier 5009 
besteld. Eerder leverde de werf de Doña 
Diana (bouwnummer 547201, imo 9460112) en 
de Don Osiris R.R. (bouwnummer 547202, imo 
9461582) op aan de Mexicaanse rederij.

Boskalis
Peter Berdowski, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster, 

Sea Bravo
Op 7 mei tekende Seacontractors, Vlissingen,
een contract met Damen Shipyards,
Hardinxveld, voor de bouw en oplevering van
een Shoalbuster 3209, de eerste van dit type.
Deze werkboot, de Sea Bravo (bouwnummer
1595) wordt in november opgeleverd. Na de in
februari in de vaart gebrachte Sea Alfa, is dit
de tweede Shoalbuster in de vloot van
Seacontractors.

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

Boskalis Westminster en voorzitter van de
Raad van Bestuur van Rabobank Nederland.
De Crestway is de tweede van twee middel-
grote hoppers van 5600 m³ die Boskalis bij IHC
Merwede laat bouwen. De identieke Shoreway
(bouwnummer 1250, imo 9420344) liep 17 april
in Sliedrecht van de helling. Hoewel de
Shoreway een maand eerder te water werd
gelaten, wordt de Crestway toch eerder
opgeleverd als gevolg van niet gelijktijdige
levering van essentiële componenten. Evenals
de Shoreway wordt de Crestway ook onder
Luxemburgse vlag in de vaart gebracht (zie ook
SWZ mei 2008, pagina 6).

Alesia
Op 22 mei is bij Bodewes Shipyards, Werf
Jachtwijk in Hoogezand, de Alesia
(bouwnummer 770, imo 9433339) voor
Reederei Strahlmann dwarsscheeps te water
gelaten. Het voorschip en de opbouw werden
gebouwd in Polen. Deze secties zijn op de
ponton Wagenborg Barge I, gesleept door de
mslb. Waterman, op 10 april uit Stettin
vertrokken. Drie dagen later kwam het
transport in Delfzijl aan. Het voorschip werd
op 14 april direct na aankomst op de helling
geplaatst, waar het achterschip al gereed lag.
De Alesia is de eerste van een nieuwe serie
7400 tonners die Bodewes bouwt.

van de serie wordt de Laganborg 
(bouwnummer 837, imo 9407419), die in 
december moet worden opgeleverd. De 
belangrijkste gegevens van de L-serie: 
afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 122,1 
(116,04) x 14,4 x 8,1 (6,5) meter; tonnages: 4618 
bt, 2929 nt, 7350 dwt; voortstuwing: MaK-
hoofdmotor, type 9M25C, 2970 kW, snelheid 13 
knopen. 

Crestway
Op 16 mei is bij IHC Merwede in Kinderdijk de 
5600 m³ sleephopperzuiger Crestway 
(bouwnummer 1251, imo 9420332) gedoopt en 
te water gelaten. De doopplechtigheid werd 
verricht door mevrouw M. Heemskerk-Valk, 
echtgenote van Drs. H. Heemskerk, lid van de 
Raad van Commissarissen van Koninklijke 

Loireborg

Bij Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl is op
13 mei de Loireborg te water gelaten. De doop
werd verricht door mevrouw Jellie van de
Graaff, echtgenote van René van de Graaff,
senior relationship manager bij de Rabobank.
De Loireborg (bouwnummer 836, imo 9399404)
is de derde van een serie van vier 1A
ijsversterkte 7350 tonners die de werf voor
Wagenborg bouwt. De eerste was de
Lauwersborg (bouwnummer 834, imo
9399387), opgeleverd op 26 september 2007,
de tweede is de Lingeborg (bouwnummer 835,
imo 9399399), waarvan de oplevering
plaatsvond op 25 april. De Loireborg moet
begin juli in de vaart komen. Het laatste schip

Tewaterlatingen

Loireborg (foto H. Zuur)

Crestway (foto SWZM/G.J. de Boer)
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Blue Sea 

na een korte doopceremonie de Blue Sea
(bouwnummer 317, imo 9361110) te water
gelaten. Doopvrouwe was Minke Willemsen,
echtgenote van een van de eigenaren van
Tristar Shipping, Kollumerzwaag. Het schip
krijgt als thuishaven Lemmer en kan wereld-
wijd worden ingezet voor het vervoer van
diverse soorten droge lading zoals projectla-
dingen, bulkladingen, bosproducten, staal, et
cetera. Tevens is het schip geschikt voor het
vervoer van containers. Het ruim (209.600 cft)
van het schip is box shaped en voorzien van d
verplaatsbare graanschotten ter verkrijging
van een optimale ruimindeling voor het
vervoer van gecombineerde droge lading-
soorten. De Blue Sea wordt afgebouwd in
Lemmer aan de afbouwkade van de gemeente
Lemsterland en wordt begin juli opgeleverd.
De Blue Sea is het vijftiende schip in deze
succesvolle serie van 4500 ton droge

ladingschepen en tot dusver het laatste schip 
van dit type.
Belangrijke gegevens: afmetingen: L o.a. (l.l.) 
x B x H (dg) = 89,99 (84,99) x 14 x 7,15 (5,68) 
meter; tonnages: 2999 bt, 4500 dwt; 
voortstuwing: MaK-hoofdmotor, type 6M25, 
1820 kW bij 750 tpm; snelheid: 12 knopen.

Well Enhancer
Op 31 mei vond bij IHC Krimpen Shipyard in 
Krimpen aan den IJssel de doop en 
tewaterlating plaats van de Well Enhancer 

(bouwnummer 715, imo 9421996). De
doopceremonie werd verricht door
Nikki Morrice, echtgenote van Bill
Morrice, Vice-President van de Helix
Global Well Ops business unit. Het
offshore- en duikwerkschip wordt
gebouwd in opdracht van Helix
Energy Solutions Group Inc. De Well
Enhancer moet eind december
worden opgeleverd.

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en 
bekend schrijver van maritieme boeken

Het offshore constructievaartuig en flexibele
pijpenlegger Seven Seas (bouwnummer 710,
imo 9384760) werd op 26 april gedoopt aan de
kade bij Huisman Itrec in Schiedam. De
doopplechtigheid werd verricht door Anabela
Fonseca, directielid van Sonangol, de
nationale oliemaatschappij van Angola. De
Seven Seas is de vierde van een serie van
zeven nieuwe schepen die binnen twee jaar
aan de Subsea 7 vloot worden toegevoegd. Zij
vertegenwoordigen een waarde van circa 200
miljoen dollar en zijn onderdeel van een totale
investering van meer dan een miljard dollar in
nieuw materieel tussen 2006 en 2008. De
Seven Seas is de tweede pijpenlegger die IHC
Merwede bouwt voor Subsea 7. De Seven
Seas werd op 1 juni 2007 in Hardinxveld te
water gelaten en afgebouwd. Voor inbouw

Opleveringen

Seven Seas

Blue Sea (foto H. Zuur)

Well Enhancer (foto SWZM/G.J. de Boer)

Seven Seas (Flying Focus)
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van de pijpenleginstallatie en het plaatsen
van de dekkranen werd het schip verhaald
naar Huisman Itrec in Schiedam. Het eerste
schip, de Seven Oceans (bouwnummer 709,
imo 9358826), werkt momenteel in de Golf van
Mexico voor het Chevron Blind Faith-project
(zie SWZ september 2007, pagina 18). Kort
voor de doopplechtigheid werd bekend
gemaakt dat Subsea 7 Inc. een vierde
pijpenlegger voor een bedrag van 190 miljoen
dollar heeft besteld bij IHC Merwede
(bouwnummer 719) met oplevering in het
derde kwartaal van 2010. Inmiddels is bij IHC
Merwede in Hardinxveld de Seven Atlantic
(bouwnummer 713, imo 9419125) in aanbouw
waarvan de tewaterlating is gepland voor 18
juli en de oplevering voor eind maart 2009.
Gegevens: afmetingen: L o.a. x B x H (dg)=
153,24 x 28,4 x 12,5 (7,5) meter; tonnages:
18.250 bt, 5475 nt, 18.250 dwt; voortstuwing:
zes dieselgenerators, totaal 20.160 kW, drie
Wärtsilä roerpropellers 3x 2950 kW, twee
intrekbare Wärtsilä boegpropellers 2x 2400
kW, een Wärtsilä boegschroef in tunnel 2200
kW; snelheid: 13 knopen; bunkercapaciteit:
2480 m³ MGO, 1227 m³ IFO; dekoppervlakte
(achter moonpool): 1750 m2; moonpool: 7,5 x 
8,5 meter; maximale dekbelasting: 10 ton/m².
De Seven Seas vaart onder klasse Lloyd’s
register 100A1, LMC, UMS, DP (AA), 
CAC(3), EP, ICC. 

Daarnaast zijn er drie dekkranen. Een 
offshorekraan van 350 ton bij 13 meter (in 
haven 400 ton bij 16,37 meter, een kraan van 
40 ton bij 58 meter en een kraan van 40 ton bij 
14 meter. Er zijn twee ROV’s inzetbaar tot een 
diepte van 3000 meter. Er bevinden zich twee 
1250 ton carousels onder dek en een 3000 ton 
carousel op dek. Er is accommodatie voor 120 
personen. Het helidek is geschikt voor een 
Sikorski S92 en Super Puma.

Flintercoast
Onder grote belangstelling van de 
participanten en andere relaties is op 16 mei 
het m.s. Flintercoast gedoopt door M.J.A. 
Smits-Schiebroek, echtgenote van de 
directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Het 
schip was nog niet geheel voltooid en wordt 
vermoedelijk op 4 juni overgedragen aan de 
rederij. Direct na afloop van de festiviteiten 
werd de Flintercoast door de Kotug-slepers 
VS Rotterdam en VS Hamburg naar Pernis 
gesleept voor afbouw. De Flintercoast is de 
eerste van vier identieke ijsklasse 1A-
schepen die Flinter heeft overgenomen van 
IHDA Shipbuildig Service in Krimpen aan de 
Lek. De containerfeeders waren 
oorspronkelijk besteld door Duitse 
opdrachtgevers. De casco’s zijn gebouwd bij 
Nantong Mingde Heavy Industries Co. en van 
Shanghai naar Rotterdam gesleept. Als eerste 

kwam op 8 november de Flintercoast als
Fresena Mate in Rotterdam aan, gesleept
door de mslb. Fairplay IX, een week later
gevolgd door de Flintercarrier als Fresena
Sailor achter de mslb. Akhtiar. De Flintercape
werd op 5 april als Team Atlantic door de
mslb. Neptun 9 de Nieuwe Waterweg
opgesleept, waarna op 6 mei de Flintercrown
als Team Baltic in Rotterdam aankwam,
gesleept door de mslb. Neptune Mariner. De
afbouw van de vier schepen vindt plaats in
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Pernis.
De belangrijkste gegevens: tonnages: 7999 bt,
3400 nt, 9620 dwt; afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x
H (dg) = 141,6 (132,3) x 20,95 x 9,5 (7,3) meter;
voortstuwing: MaK-hoofdmotor, type 8M43,
10.880 rpk/8000 kW; snelheid: 18,5 knopen;
containercapaciteit 809 teu, reeferaanslui-
tingen: 80 in ruim en 120 op dek.

bouwnr. imonr. naam oorspronkelijke
namen

253 9365960 FlintercarrierFresena Sailor
254 9365972 Flintercoast Fresena Mate
257 9365984 Flintercape Team Atlantic;

Astrowalker
258 9365996 Flintercrown Team Baltic;

Astrojumper

Hekla
Bij Veka Bijlsma Shipyards in Lemmer werd 8
mei de Hekla (bouwnummer 752, imo 9356505)
gedoopt door Ingrid Vogely-Weitenberg. De
Hekla, gebouwd voor Teun Vogely en Martin
Langevoort, is de derde van een serie van
achttien Bijlsma Traders 3250, die wordt
gebouwd voor Wagenborg Shipping in Delfzijl
en aangesloten reders en kapitein/eigenaren.
De casco’s van dit type worden gebouwd bij
Tsjechische en Chinese werven, waarna
afbouw plaatsvindt in Lemmer. De Hekla werd
op 16 mei opgeleverd. De belangrijkste
gegevens van de Bijlsma Trader 3250 zijn:
tonnages: 2281 bt, 684 nt, 3250 dwt; afmetingen:
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 90 (84,7) x 11,8 x 6,75
(4,95) meter; ruiminhoud: 160.000 cft. Wärtsilä
8L20-hoofdmotor, 1440 kW/1995 rpk.Aankomst Flintercrown als Team Baltic (foto K. Goudriaan)
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Breydel
Op 16 mei vond de officiële doopplechtigheid
plaats van de 9000 m³ sleephopperzuiger
Breydel (bouwnummer 1.247, imo 9382384)
aan de Cockerillkaai in Oostende. Hilde
Crevits, Vlaams minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
verrichtte de doop. Daags na de overdracht
vertrok de Breydel naar Brazilië voor het
uitdiepen van het toegangskanaal en de
dokken in de haven van Itaguai in de Golf van
Sepetiba (ten zuiden van Rio de Janeiro). De
sleephopper is bij IHC Merwede in Kinderdijk
gebouwd in opdracht van DEME (Dredging,
Environmental and Marine Engineering). In
februari 2006 werd het contract voor de bouw
van twee sleephopperzuigers getekend: de
Brabo (bouwnummer 1246, imo 9382372) en de
Breydel. Op 3 juli 2007 is de kiel gelegd en op
22 december is de Breydel te water gelaten.
Na de succesvolle proefvaart op 14 april is
het schip op 25 april opgeleverd.

Petra
Vosta LMG heeft een bijzondere snijkopzuiger
van het type CSD 600S opgeleverd en na
assemblage overgedragen aan de Jordaanse
Arab Potash Co. Deze zuiger wordt ingezet bij
de winning van potas in de Dode Zee, een
laaggelegen binnenzee met een hoog
zoutgehalte waar extreem hoge
(woestijn)temperaturen heersen. De
snijkopzuiger Petra is gebouwd,
geassembleerd en beproefd in Amsterdam.
Daarna is de snijkopzuiger gedemonteerd en

in onderdelen per zware ladingschip naar 
Aqaba verscheept. Van deze haven tot aan de 
Dode Zee zijn de componenten over land 
vervoerd als exceptioneel transport. 
Assemblage en indienststellen vond plaats op 
de baggerlocatie. Binnen drie weken werd de 
Petra in de Dode Zee geassembleerd. Door 
toepassing van digitale technologie en een 
modulair ontwerp kon het baggervaartuig 
gemakkelijk worden gedemonteerd en 
geassembleerd. De Petra is een stationaire 
snijkopzuiger en uitgerust met midscheeps 
twee spudpalen die gecontroleerd omhoog of 
omlaag kunnen. De ankers kunnen worden 
uitgezet met behulp van twee laadbomen aan 
beide zijden van de voorste ponton. De 
snijkop wordt voortbewogen door een 
hydraulische motor. Voor onderhoud aan de 
snijkop is een platform geïnstalleerd. De Petra 
werkt op een gemiddelde diepte van twee tot 
drie meter. Voor het verdampen van water is 
een grotere baggerdiepte niet vereist. Om te 
kunnen baggeren in ondiep water is de 
diepgang tot een minimum beperkt. Omdat in 
buitengewoon corrosieve omstandigheden 
gewerkt moet worden, zijn aan het materieel 
en specifieke baggercomponenten, 
waaronder de VL 550 baggerpomp en de 
lieren, extra eisen gesteld. De in een aparte 
ruimte geïnstalleerde baggerpomp wordt 
aangedreven door een zestien-cilinder 
Caterpillar dieselmotor, type 3516 met een 
vermogen van 1825 kW via een 
tandwielreductiekast. Er is voldoende 
koelcapaciteit en er zijn aangepaste 

reinigingsmethoden ontwikkeld voor de
koelers. De snijkop is van het type Vosta SC
25 met uitwisselbare beitels.

Belangrijkste gegevens van de Petra 
(type CSD 600S) 
Afmetingen
Lengte o.a. (incl. snijkop) 72 meter
Lengte ponton 59 meter
Grootste breedte 12,4 meter
Holte hoofdponton 2,9 meter
Baggercapaciteit
Diameter zuigbuis 600 mm
Diameter persbuis 600 mm
Snijkopvermogen 600 kW
Snijkopsnelheid 0-30 tpm

SMS Shoalbuster
In maart heeft Damen Shipyards, Hardinxveld,
de SMS Shoalbuster (bouwnummer 1575, imo
9475923) opgeleverd aan Sinbad Marine
Services Ltd. Het in Kozle gebouwde casco
van de Shoalbuster 2609 is op 3 oktober
achter de mslb. Zeus op de Nieuwe Waterweg

Petra

SMS Shoalbuster (foto J. Plug)
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proefvaart en trekproeven in de Europoort
gehouden. De SMS Shoalbuster werd na de
overdracht verhuurd aan Seacontractors in
Vlissingen en vervolgens naar Monaco
gedirigeerd voor de eerste opdracht.

Janette B
Damen Shipyards, Hardinxveld, leverde begin
april de Shoalbuster 2308 Janette B
(bouwnummer 1585, imo 9479773) op aan H&S
Marine Ltd., Colchester. De opdracht voor de
bouw en levering was gegeven in september.
Op 10 november kwam het in Kozle gebouwde
casco in Dordrecht aan. Op 28 maart werd de
Janette B gedoopt en te water gelaten door
Janette Beer, naamgeefster van de werkboot.

Stan Tugs 2608 Patriot, Sha’m en Zein
Damen Shipyards Tugs & Worksboats leverde
drie Stan Tugs 2608 op: de Patriot

(bouwnummer 509813, imo 9412189) voor de 
Georgische Poti Sea Port Ltd., de Sha’m 
(bouwnummer 509819, imo 9444675) voor de 
havenautoriteiten van Mina Saqr, een 
belangrijke oliehaven van de Verenigde 
Arabische Emiraten en de Zein (bouwnummer 
509820, imo 9444687) voor de havenautoriteiten 
in Tartous.

Stan Tugs 1606 Nashwan, DN 87 en 
Helmut
Van het type Stan Tug 1606 zijn door Damen 
Shipyards Tugs & Workboats drie eenheden 
opgeleverd. De eerste was de Nashwan 
(bouwnummer 503101) voor DP World in 
Dubai, de tweede de DN 87 (bouwnummer 
503102) voor Jan de Nul in Port Louis 
(Mauritius) en de derde de Helmut 
(bouwnummer 503103) voor Hans Schramm & 
Sohn in Brunsbüttel.

Yogi
Op 19 mei werd in Gorinchem de Multicat 
2611 Yogi (bouwnummer 1595, aanv. DMS 
Osprey) voor Scheepvaartbedrijf Herman Sr in 
Zwijndrecht te water gelaten. Via Hardinxveld 
vertrok de nieuwe werkboot meteen naar de 
Europoort voor de proefvaart. Daarna keerde 
de Yogi terug naar Hardinxveld, om daar op 30 
mei te worden opgeleverd. Na overdracht 
vertrekt de Yogi naar Liverpool Bay om drie 
maanden te worden ingezet bij een kabel-
legproject voor Oceanteam Power & 
Umbilical. De afmetingen van de Yogi zijn: 
lengte o.a. 26 meter, breedte 11,54 meter en 
holte 3,5 meter

Alnergheb
Damen Shipyards Tugs & Worksboats leverde 
de StanTug 2909 Alnergheb (bouwnummer 
511616, imo 9418432) op aan de 
havenautoriteiten van Tripoli. De sleepboot 
werd op 15 februari in Galatz te water gelaten. 
De Alnergheb is de twaalfde sleepboot die 
Damen heeft gebouwd van dit type. 

Coastal Warrior
Acta Marine Waterweg in Den Helder nam op
21 april de derde Euro Carrier 2209 in bedrijf,
de Coastal Warrior (imo 9520338). De
identieke Coastal Guardian (imo 9447093) en
Coastal Hunter (imo 9494993) werden al
eerder in april 2007 en in december 2007 in de
vaart gebracht. Direct na overdracht vertrok
de Coastal Warrior voor de eerste opdracht
naar Wilhelmshaven. De multifunctionele
werkboten zijn uitgerust met twee lieren: een

0000 55 10 15 20 25 35 40

Nashwan

DN 87
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Tiger 
-Terschelling, wilde de

inmiddels vijftien jaar in de vaart zijnde
snelboot Koegelwieck vervangen door nieuwe
tonnage. Aanvankelijk oriënteerde de rederij
zich op nieuwbouw, maar omdat de werven
overvolle orderboeken hebben met hoge
prijzen en lange levertijden, is uiteindelijk
gekozen voor tweedehands tonnage. Men
vond in januari op Cebu een Tricat, de
Supercat 2002 (imo 9179191), die al enige tijd
te koop lag. Dit vaartuig was in 2002 als
bouwnummer 1.003 voltooid bij FBM Aboitiz
Babcock Marine Ltd, Balamban, dezelfde werf
waar ook de nieuwe Vlieland is gebouwd. De

Supercat 2002 werd met het zware 
ladingschip Lena van Schiffahrtskontor Altes 
Land, Steinkirchen, naar Harlingen 
verscheept. In Harlingen onderging het 
vaartuig in eigen beheer van Doeksen een 
ware metamorfose. Het schip werd in de 
Doeksenhuisstijl met zeehond geschilderd, de 
accommodatie werd geheel nieuw ingericht 
en de oude motoren werden vervangen door 
nieuwe MTU-motoren, type 16VMT61, totaal 
4000 kW, op twee Lips waterjets voor een 
snelheid van 34 knopen. Op 28 maart is in 
Harlingen de ‘nieuwe’ snelle veerboot Tiger 
door staatssecretaris Tineke Huizinga van 
Verkeer en Waterstaat gedoopt. Op 18 april 

maakte de Tiger de eerste oversteek van
Harlingen naar Vlieland. Nadat in West-
Terschelling de aanleginrichting was
aangepast, kon de Tiger op 16 mei voor het
eerst de dienst op Terschelling en Vlieland
gaan varen. De Koegelwieck is vanaf die
datum reserveboot voor de sneldienst. Het in
de vaart brengen van de Tiger betekent een
enorme kwaliteitsverbetering van de
sneldienst naar beide Waddeneilanden. De
Tiger kan bij slecht weer langer doorvaren
dan de Koegelwieck en meer passagiers
vervoeren, te weten 415 personen, beduidend
meer dan de Koegelwieck, die 312 personen
mee kan nemen. De aanschaf en verbouwing

wordt geleverd aan de Clearwater Group.
Onmiddellijk na de tewaterlating werd op
dezelfde werf in Tuzla begonnen met de bouw
van de identieke Capewater (bouwnummer
576, imo 9423841).

Tuzla te water gelaten, waarna het door de 
mslb. Vittorin werd weggesleept. Op 1 oktober 
kwam het transport bij Breko Nieuwbouw in 
Papendrecht aan om te worden voltooid. De 
Coolwater is het zesde schip dat door de werf 

ankerbehandelingslier met een trekkracht van
50 ton bij 6 meter per minuut en een sleeplier
met een trekkracht van 10 ton bij 20 meter per
minuut. Op dek is een 140 mt Heila 120-3S-
dekkraan geïnstalleerd. De werkschepen zijn
(af)gebouwd bij Scheepswerf Neptunus in
Aalst onder klasse van Bureau Veritas met de
notatie I  HULL * MACH Special Service/
Multi purpose ship coastal area tot 30 mijl uit 
de kust. De belangrijkste gegevens van de
Euro Carrier 2109 zijn: tonnages: 135 bt, 40 nt;
afmetingen: L o.a. x B x dg = 21,6 x 9,04 x 2,37
meter; voortstuwing: twee Caterpillar-
hoofdmotoren, type C18 DI-TA SCAC, totaal
1215 rpk/894 kW bij 1800 tpm op twee vaste
schroeven met een diameter van 1350 mm in
straalbuizen; trekkracht: 14 ton; snelheid: 9
knopen; bunkercapaciteit: 57 m³;
accommodatie: 3 personen. 

Coolwater
De 5200 dwt-chemicaliëntanker Coolwater
(bouwnummer 575, imo 9377949) van
Coolwater C.V. (Clearwater Group) in
Papendrecht is op 11 april aan de
Wilhelminakade in Rotterdam gedoopt door
Daniëlla van Welie. Het casco van de tanker
was op 18 augustus bij de Aykin Shipyard in

Maand Maritiem
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gekost (zie ook SWZ juni 2007, pagina 11).

Molengat
De Molengat (bouwjaar 1980, imo 7816379)
vertrok op 28 maart als Halani I onder de vlag
van St.Vincent & Grenadines voor de laatste
maal uit ’t Horntje met bestemming Singapore.
De route loopt via Het Kanaal, Golf van
Biskaje, Straat van Gibraltar, Middellandse
Zee, Suezkanaal en Rode Zee naar de
Indische Oceaan. Het schip mag tijdens de
reis tot maximaal twintig mijl uit de kust varen.
De negentienkoppige bemanning,
voornamelijk Indiërs, staat onder leiding van

de Britse kapitein Peter Hughes. De nieuwe
eigenaar, Halani Shipping International, laat
de ex-Molengat in Singapore ingrijpend
verbouwen tot offshore werkschip
overeenkomstig het ontwerp van Cybermarine
Pvt. Ltd. in Mumbai. Ongeveer de helft van de
bestaande accommodatie wordt verwijderd
om ruimte te maken voor een werkdek met
een oppervlakte van 600 m². Op het werkdek

worden twee dekkranen geplaatst. Voor de 
brug wordt een helikopterdek geïnstalleerd. 
De andere helft van de accommodatie wordt 
omvangrijk gewijzigd en ingericht om 240 
opvarenden onder te brengen. Naast de 
bestaande Voith Schneider voortstuwing 
wordt het schip uitgerust met twee 
roerpropellers. De verbouwing neemt 
ongeveer zes maanden in beslag. De Halani I 
wordt als offshore-werkschip vanuit Dubai 
ingezet in de Perzische Golf.

DITC
Onder de naam Dutch International Towage 
Company (DITC) zijn Landfall Transport & 
Towage uit Sliedrecht en Neptune Marine 
Service uit Aalst een nieuwe zeesleepdienst 
begonnen. De onderneming, die zowel 
conventioneel zeesleepwerk als offshorewerk 
gaat uitvoeren, begon met twee 
nieuwgebouwde sleepboten, de Neptun 9 
(imo 9448085, 3200 rpk/2150 kW, trekkracht 42 
ton) en Neptune Mariner (imo 9481037, 3350 
rpk/2234 kW, trekkracht 43 ton). In aanbouw 
zijn nog de Neptune Mate (trekkracht 50 ton) 

en de Neptune Master (trekkracht 60 ton), die
eind dit jaar of begin volgend jaar in de vaart
komen. De Neptun 9 en de Neptune Mariner
maakten hun eerste reis met twee
nieuwbouwcasco’s, de Team Atlantic en Team
Baltic, van Shanghai naar Rotterdam.

Bluster
Op 14 april werd in Abidjan de Bluster
(bouwnummer 361, imo 8516976)
overgedragen aan ITC. De Bluster,
ondergebracht in International Transport
Bluster in Amsterdam, is vrijwel identiek aan
de eerder overgenomen Blizzard en Boulder
(zie SWZ april 2007, pagina 13). De
ankerbehandelingsleepboot werd als Maersk
Launcher op 21 januari 1988 als derde van een
serie van vier opgeleverd door Scheepswerf
Pattje in Waterhuizen. De eerste opdracht
voor de Bluster was assistentie bij het
ankeren van de FPSO Saxi Batuque in het
Kizomba C-veld voor de Angolese kust.
Daarna vertrok de sleepboot naar Pascagoula
om het booreiland Noble Max Smith uit te
slepen en te ankeren in 1100 meter diep
water.

Bro Anna en Bro Agnes
Dünya Denizcilik ve Ticaret AS heeft op 19
februari en 19 maart de Bro Anna
(bouwnummer 30, imo 9344435) en de Bro
Agnes (bouwnummer 53, imo 9348302)
opgeleverd, twee nieuwbouw-olie/
chemicaliëntankers van 17.000 dwt. De
ijsklasse 1A-tankers zijn gebouwd in Tuzla, de
eerste werd gebouwd bij Gemak Tersanesi, de
tweede bij Yardimici Shipyard. De Bro Anna
vertrok op 25 februari onder kapitein Hans van
der Poel voor de eerste reis van Istanbul via
het Suezkanaal naar Yanbu in Saoedi-Arabië.
Op 26 maart is de Bro Agnes onder kapitein
Henry Westenberg vertrokken uit Istanbul
voor eenzelfde reis. De verwachte oplevering
door de werf Celiktekne Sanayii ve Ticaret in
Tuzla van de derde tanker, de Bro Alma
(bouwnummer 64, imo 9356610), vindt eind juni
plaats. De drie tankers varen onder

Maand Maritiem
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in management bij Marin Ship Management,
onderdeel van de Management Facilities
Group in Farmsum. Marin is verantwoordelijk
voor het technisch onderhoud van de drie
schepen en voor het zeevarend personeel. De
belangrijkste gegevens zijn: tonnages: 12.164
bt, 5492 nt, 17.000 dwt; afmetingen: L o.a. (l.l.)
x B x H (dg) = 144,05 (113,18) x 23,03 x 12,4 (9)
meter; voortstuwing: MAN B&W-hoofdmotor,
type 6I 48/60 B, 9790 rpk/7205 kW14 knopen.

Bro Agnes (foto N. Kemps)

van een serie van vijf, opgeleverd. In 2009 en
2010 worden nog eens vier identieke schepen
voor dezelfde opdrachtgever gebouwd. Aan
boord is accommodatie voor 138 gasten in 69
hutten en 39 bemanningsleden in 21 hutten.
De voortstuwing wordt geleverd door twee
Caterpillar-hoofdmotoren, type 3508C, 2x 1065
rpk bij 1600 tpm op twee roerpropellers voor
een snelheid van 22 km/uur. De Avalon
Scenery werd na overdracht naar Marseille
getransporteerd en gaat op de Rhône varen
tussen Avignon en Lyon.

Anclajo
Het casco van het motortankschip Anclajo
(1700 ton 86 x 9,5 x 3,2 meter) werd gebouwd
bij de Poolse werf Kozle Serwis. Het casco
(aanvankelijk Layla) was op 25 mei 2007 in
Sliedrecht aangekomen gesleept door de
mslb. Zeus. De afbouw vond plaats in
Sliedrecht bij A.A. Vink Diesel. Het casco
werd tijdens de afbouw overgenomen door
Cor van Laar. De Anclajo heeft vijf ladingtanks
met een totale inhoud van 1823 m³. De
voortstuwing geschiedt door een MTU-hoofd-
motor, type 8V4000 van 1156 rpk bij1800 tpm.

bracht. De voortstuwing geschiedt door een 
zes-cilinder ABC-dieselmotor via een 
Reintjes-tandwielkast, type WGF 762 (3,007:1) 
op een vaste schroef in Optimastraalbuis met 
een diameter van 1762 mm. De boegschroef 
wordt aangedreven door een Scania van 570 
rpk.

Marlina
Rederij Fortuna (Herman Baris), Spijkenisse, 
heeft het partyschip Marlina (85 x 8 meter, 
kruiplijn 6,8 meter, 350 passagiers) in de vaart 
gebracht. Het schip is genoemd naar beide 
dochters van de eigenaar: Marijke en Evelina. 
Het casco, dat werd gebouwd bij H. Poppen in 
Zwartsluis, is afgebouwd bij De Groot 
Scheepstechniek, Dordrecht. De Marlina 
wordt voortgestuwd door twee Cummins 
hoofdmotoren, type QSK19M, 2x 500 rpk bij 
1800 tpm via twee Reintjes reductiekasten, 
type WAF144 (3,522:1) op twee schroeven in 
Optimastraalbuizen met een diameter van 
1110 mm. Het partyschip is voorzien van een 
boegschroef, die wordt aangedreven met een 
DAF van 400 rpk.

Avalon Scenery
Jac. den Breejen in Hardinxveld heeft aan 
Avalon Waterways het passagiersschip 
Avalon Scenery (110 x 11,45 meter), het eerste 

Deseo
Op 12 april vond de doopplechtigheid plaats
van het estuaire containerschip Deseo (5500
ton, 110 x 17,1 x 5,6 meter, 450 teu, waarvan
100 reeferaansluitingen) van de familie
Hermans-Troch, Dendermonde. Het casco is
gebouwd in Astrakhan in opdracht van
Rensen Shipbuilding/Oosse Maritiem. De
afbouw werd uitgevoerd door GSP Projects in
Antwerpen. De voortstuwingsinstallatie
bestaat uit twee Mitsubishi-hoofdmotoren op
twee roerpropellers, totaal 1278 rpk/1600 tpm.

Syracusa
Het motorvrachtschip Syracusa (3237 ton, 110
x 11,45 meter) van de familie Fransbergen,
Vreeswijk, werd afgebouwd door Markerink.
Het casco is via Rensen Shipbuilding/Oosse
Maritiem gebouwd bij Russische werf JSC
Nizhegorodsky Teplohod in Bor. De voort-
stuwing wordt geleverd door een Caterpillar
hoofdmotor, type 3512C, 1836 rpk bij 1600 tpm
via een Masson keerkoppeling (4.816:1) op
één schroef. De Syracusa is uitgerust met een
Scania-boegschroef, 640 rpk bij 1800 tpm.

Arena
Scheepswerf Gelria in Nijmegen leverde het
motortankschip Arena (110 x 11,45 meter) op
aan VoF Arena (fam. L. & M. Spier), Maas-

Binnenvaart

Maand Maritiem
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Eurodam

congrescentrum, hotel, restaurant en leerplek voor leerlingen
van het Albeda College.
Prinses Margriet, petekind van de Nederlandse koopvaardij,
verrichtte de doopceremonies van vier schepen: de
Prinsendam in 1973, de Nieuw Amsterdam (3) in 1983, de
Rotterdam (6) in 1997 en de Oosterdam in 2003.
Op 14 december 2005 plaatste Carnival Corporation & plc, de
moedermaatschappij van de Holland-Amerika Lijn, een
opdracht bij Fincantieri voor vier cruiseschepen en twee opties
voor een bedrag van drie miljard dollar. Deze enorme opdracht
omvatte de Eurodam (bouwnummer 6149), de Princess Ruby
(bouwnummer 6150, 116.000 bt), de Costa Pacifica
(bouwnummer 6148, 114.500 bt) voor Costa Grociere en de
Carnival Dream (bouwnummer 6151, 130.000 bt) voor Carnival
Cruises. De opties werden genomen op een tweede schip van
de Signature-klasse voor de Holland-Amerika Lijn en de
Carnival Magic (bouwnummer 6167, 130.000 bt).
De optie voor het tweede HAL-schip van de Signature-klasse
werd op 11 juni 2007 omgezet in een definitieve opdracht voor

Door G.J. de Boer

Eurodam voor doop naar 
Rotterdam
Het luxe cruiseschip Eurodam (bouwnummer 6149, imo 
9378448), van de Signature-klasse van de Holland Amerika Lijn, 
wordt op 1 juli door Koningin Beatrix officieel gedoopt  op de 
Wilhelminapier in Rotterdam, vlakbij het historische 
hoofdkwartier, nu Hotel New York, en het huidige Europese 
hoofdkantoor van deze 135 jaar bestaande rederij. 

De Holland-Amerika Lijn heeft een lange en trotse relatie met 
de Nederlandse koninklijke familie. Al eerder zijn negen
schepen door leden van de koninklijke familie gedoopt: de
Statendam (3) in 1929 door prins Hendrik; de Nieuw Amsterdam
(2) in 1937 door koningin Wilhelmina; de Statendam (4) in 1957
en de Prinses Margriet in 1964 door toen nog prinses Beatrix 
en de Rotterdam (5) in 1958 door koningin Juliana. Dit schip
komt in de tweede helft van het jaar definitief terug naar
Rotterdam. Aan de kop van Katendrecht wordt de vijfde
Rotterdam blijvend afgemeerd als toeristische attractie,
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bouwnummer 6181 met oplevering in 2010. De bouwkosten van
dit schip worden geraamd op 425 miljoen euro. De afmetingen
zijn: lengte o.a. 290 meter, breedte 32,25 meter, diepgang 7,8
meter. Aan boord is accommodatie voor 1916 passagiers in 958
hutten (maximaal 2104 passagiers) en 800 bemanningsleden.
De Eurodam heeft twaalf dekken. De bouwkosten bedroegen
450 miljoen dollar. De dienstsnelheid is 23,9 knopen. De kiel
werd gelegd op 9 februari 2007. De Eurodam is met een
brutotonnage van 86.700 ton momenteel het grootste
passagiersschip onder Nederlandse vlag.
De officiële overdracht van de Eurodam is gepland voor 16 juni,
waarna het cruiseschip op 20 juni vertrekt van Porto Marghera
onder commando van kapitein Jeroen van Donselaar. Na een
aanloop in Malaga zal de Eurodam koerszetten naar
Southampton. Op 28 juni vertrekt de Eurodam uit deze Britse
haven met bestemming Rotterdam. Tijdens het bijna vier dagen
durende verblijf van de Eurodam in Rotterdam rekent de rederij
op grote belangstelling. Het schip vaart op 29 juni voor de
eerste keer de haven van Rotterdam binnen. Speciaal voor alle

liefhebbers van 
cruiseschepen vaart 
de Eurodam niet al te 
vroeg de Nieuwe 
Waterweg op: om 
09.00 uur passeert 
het schip Hoek van 
Holland, om 11.00 uur 
ligt het afgemeerd 
voor de Holland-
Amerikakade bij de 
cruiseterminal van Rotterdam. Diezelfde avond vaart de 
Eurodam weer uit voor een korte reis met gasten, om 
maandagmorgen in alle vroegte terug te keren. 
De doop van de Eurodam door koningin Beatrix vindt plaats op 
1 juli, ’s middags om 16.00 uur, in aanwezigheid van enkele 
honderden genodigden. Voor gasten is er die avond nog een 
gala aan boord van de Eurodam, waarna de festiviteiten om 
23.15 uur worden afgesloten met een groots vuurwerk op de 
Nieuwe Maas. 
De volgende dag vertrekt het schip voor een korte 
introductiecruise naar Hamburg en Kopenhagen. Daarna maakt
de Eurodam een aantal cruises naar Noorwegen, Schotland en 
de Oostzee, totdat in augustus vanuit Kopenhagen de 
transatlantische oversteek naar New York wordt gemaakt. 
De Eurodam is gebouwd bij Fincantieri Cantieri Navali Spa in 
Porto Marghera bij Venetië. Fincantieri heeft ook werven in 
Monfalcone (bij Triëst), Ancona, Castellammare di Stabia 
(Napoli), Palermo en Sestri Ponente (bij Genua). Het 
gerenommeerde Italiaanse wervenconglomeraat viert dit jaar 
zijn eeuwfeest (zie ook SWZ april 2007, pagina 10). Meer 
informatie: www.hollandamerica.nl.

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en 
bekend schrijver van maritieme boeken 

Ms Eurodam arriveert in Rotterdam, zondag 29 juni 2008 

Maas Center 
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j
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Stabiliteit baggerschepen

Door A. de Jager

New Stability Requirements for Ho
and their Effect on the Design

This paper presents the properties of the ship type ‘hopper dredger’ and the special 
treatment of both her intact and damage stability nowadays. The article discusses the 
history of the former existing requirements for the dredger’s stability, the background and 
development of the new guidelines and the effects these guidelines have on the design of 
the modern dredger. In addition, mutual world wide agreement is emphasized as it may lead 
to an acceptable safety level without harming the ship’s economics in a level playing fi eld.

hopper dredger operators are usually very well known with the
nautical situation of their operation area and make (very) short
near coastal voyages, which reduce the operational risk
further. Because many people reasoned like this, new
guidelines were necessary. To avoid breaking the rules and
reducing a ship’s yield, a solution was found in a further
reduction of the assigned working freeboard together with
more stringent requirements on intact and damage stability to
assure the ship’s safety.
When investigating stability requirements and the calculation
procedure, European authorities and dredging specialists

1. Introduction
At the beginning of 2001, new guidelines for the construction
and operation of hopper dredgers have been implemented. This
as a result of a consultation between all stakeholders involved
focussing on a further freeboard reduction of hopper dredgers. 
This after the authorities’ attention was drawn to the fact that
some hopper dredgers were overloaded frequently. Their ship 
operators assumed that the ship could be overloaded without
risk by arguing that even in overloaded condition the stability
still complied with all requirements and that they are capable
of getting rid of their cargo in a short time. Furthermore, the 
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found that there was no applicable regulation of an
international standard. Several national rules have been used
and accepted before, but they were different. Then, new
guidelines were developed to a harmonised standard on the
basis of an overall safety equivalent to the International
Convention on Load Lines, 1966. These guidelines are the
outcome of a working group, representing classifi cation
societies, the dredging industry, the shipbuilding industry and
the regulatory bodies from Belgium, France, Germany, the
Netherlands and the United Kingdom.

2. Description of the Hopper Dredger
A hopper dredger belongs to the family of self-loading/
unloading cargo ships. However, it has the following distinct
features:

The cargo is typically a wet cargo: spoil or a mixture of 
seawater and sand, or gravel. However, the liquidity differs 
considerably from fully liquid to almost solid.
As a result of the huge free surface moment of the heeling or 

•

•

shifting wet cargo, the beam/draught ratio is relatively high.
Loading a hopper dredger is done by dredge pumps and
suction tubes.
Unloading can be done by the same dredge pumps, but can
also be done more quickly by means of one or two rows of
bottom doors.
The possibility of quickly dumping the cargo allows the
dredger to have a reduced freeboard: 1/3 of the summer
freeboard nowadays.
The cargo hold is named ‘hopper’ and usually has an open
top, to allow direct visual inspection of the loading process.
This open top allows the cargo to spill out and the sea water
to fl ow into the hopper when heeling.
Usually, the hopper has one or more mechanical overfl ows to
get rid of the excess water on top of the cargo. Consequently,
sea water can enter the hopper through this device too.
A hopper dredger typically operates in approaches, ports,
rivers and estuaries. Excellent manoeuvrability is important
from a safety point of view, taking into consideration the
surrounding sea traffi c in such (busy) areas.
The length/beam ratio is rather low due to the restricted
manoeuvring space in ports and estuaries.
Because of the heavy dredging equipment and the
consequently low deadweight/displacement ratio, dredgers are
typically full block ships. During the last years, bulbous bows
have become more common to increase the vessel’s speed.

•

•

•

•

•

•

•

•

pper Dredgers 

Arie de Jager is theoretisch 
scheepsbouwkundige bij IHC Dredgers in 
Kinderdijk
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Figure 1: Heeling when loaded with light material

Hopper dredger Brabo built by IHC.
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Summarizing, from a stability point of view, there are several
extraordinary features which make this vessel different from 
others. Therefore, it must be treated differently.

3. Stability of an Open Top Hopper Dredger
First, several important but different stability conditions of the
hopper dredger will be explained. The usual philosophy when
designing a hopper dredger is mostly to create a ‘multi-
purpose’ type. That means that the dredger must be able to
carry both light and heavy materials at her deep dredging
draught. As said before, hopper dredgers are allowed to
operate at a reduced freeboard. On the condition that they are
able to dump the cargo in a few minutes to arrive at the
statutory freeboard.
For economical reasons, the dredger should be able to carry all
types of cargo on her dredging draught. The hopper capacity
should be determined by the lowest density of cargo ever
found.
Consequently, when dredging heavy material, like sand and
gravel, the hopper will only be partially filled. We can
distinguish four determining situations for a hopper dredger’s
stability:

3.1. Light Material: Spoil
The light material is without exception liquid. When heeling,
this cargo will immediately spill out over the edge of the
hopper. Both the displacement and draught of the vessel will
decrease and stability increases. This is not the most critical
stability condition of the dredger, but quite different from
general cargo ships due to displacement loss when heeling. Of
course, the moment of the shifting spoil plays an important role,
but due to the low density and loss of cargo, the dredger can
easily withstand this moment. The GZ-curves grow
continuously up to the moment when the edge of the hopper
touches the water line as shown in figure 1.

3.2. Heavy Material: Sand
Heavy material, like sand with a density of approximately  
2 ton/m³, is generally assumed to be solid. To load the vessel,
this material must be pumped from the sea bed into the hopper.
Therefore, it needs to be liquid. This ‘liquid’ is a mixture of sand
and water. Because the water is not payload it must be
removed. This is normally done by overflowing through a
mechanically adjustable overflow pipe in the hopper. In the end
only a layer of sand remains. This sand is mainly used for land
reclamation or maintenance of the beaches, but also for
winning.
When the dredging process has been finished, the overflow
will be positioned in the upper position to avoid the inflow of
sea water through it. When heeling, the cargo surface remains
parallel to the ship’s base line and when the edge of the hopper
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Figure 2: Heeling when 

loaded with solid material.

Figure 3: Loaded with solid 

material to the top
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reaches the water line, sea water will enter the hopper. This
affects the stability negatively due to an increase of the
displacement and draught. Although the vertical centre of
gravity is lower than in the light liquid case, the stability is
mostly worse. A drop down of the GZ-curve, as shown in figure
2, can be explained by the sudden inflow of seawater and the
subsequent increasing draught.

3.3. Heavy Material: Gravel
Another type of solid cargo is gravel. The difference with 3.2 is
not the cargo but the hopper design. Gravel hopper dredgers in
particular normally have a relatively small hopper capacity
which is based on heavy material with a density of
approximately 2.17 ton/m³. This means that the hopper will be
filled to the top when loaded with that heavy material. In this
situation, the vertical centre of gravity plays the most important
role because the cargo surface can be seen as the top hatch of
a normal ship. Hardly any water can enter the hopper now and
the GZ-curve is rather smooth as shown in figure 3.

3.4. Asymmetric Dumping of Cargo
When the hopper dredger is able to dump the cargo by means of
two rows of bottom doors, there is the risk that one of the two
rows will actually remain closed. Then, the vessel will heel over
immediately, but she should be able to survive such an emergency.
Because the draught will be reduced during this process due to
the loss of the cargo, the stability will increase, but at a certain
angle of heel, water will enter the hopper over the opposite edge
and the GZ-curve will drop as shown in figure 4.

4. Different Rules for the Stability of Dredgers
Because there are only a few hopper dredgers in comparison
with other vessel types, instead of the IMO, several
Classification Societies and national authorities have made
regulations for these vessels, containing some rules for
stability calculations, each of them following their own
philosophy. The main difference between these regulations is
the mathematical description of the nature of the cargo.
Furthermore, some requirements concerning damage stability
and the ships’ outfit are different. The most well known
approaches are described below.

4.1. Bureau Veritas
In the special guidance note N.I. 144 BM.1, BV expressed their
regulations for hopper dredgers. These can briefly be
described as follows:

The vessel has an international freeboard according to table B.•

The working freeboard is not to be less than (B-100)/2.
When the working freeboard is less than (B-60)/2, the ship
must survive with a damaged machinery space or two
adjacent compartments. When the freeboard is less than
B/2, the ship must survive with a damaged machinery space
or any other single compartments. The bottom doors are
assumed to be open and the cargo may be dumped.
The opening of the bottom dump doors must be effective in
less than one minute.
The spoil is supposed to be liquid for a density equal to 1 ton/
m³. The cargo is supposed to be solid for a density equal to 3
ton/m³ or greater. In between, the cargo heeling angle is
supposed to be: 

r = g (3- )/2 
Where r is the shifting angle of the cargo surface, g is the
angle of heel of the ship and is the cargo density in t/m³.
Because Bureau Veritas is a well known French
classification society with a lot of experience with dredgers,
these regulations have been used by authorities of many
other countries.

4.2. Dutch Shipping Inspectorate
The Dutch dredging companies comprise a major part of the 
total dredging market. Therefore, special regulations were 

•
•

•

•

•
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made by the Dutch Shipping Inspectorate and named ‘Richtlijn
28’. These can briefly be described as follows:

The vessel can have an international freeboard according to 
table B, a reduced freeboard (B-60) or (B-100) for ships with 
a length greater than a hundred metres.
The vessel can have a dredging freeboard B/2, (B-60)/B or 
(B-100)/B.
For the last two dredging freeboards, the vessel must be a 
one respectively two compartment ship on her international 
freeboard.
For a dredging freeboard according to B/2, the bottom dump 
doors must be fully open within four minutes and in case of 
emergency within fifteen minutes.
For a dredging freeboard according to (B-60)/2 or (B-100)/2, 
the draught of the vessel must be reduced to the 
international freeboard by partial dumping of the cargo 

•

•

•

•

•

within four minutes.
The spoil is supposed to be liquid when the density is smaller
than or equal to 1.4 ton/m³. For a density greater than 2.0 t/m³
the GZ-curve must be determined by means of the GZ-curves 
of liquid and solid cargo. In between a kind of interpolation
between the GZ-curves for liquid and solid cargo is used, 
depending on the density.
The vessel is allowed to have a maximum angle of heel of 25°
when twenty per cent of the total cargo is dumped
asymmetrically. A minimum positive range of 30° is required 
thereafter.

These regulations have mainly been used for Dutch dredgers
and sometimes for foreign dredgers where the Dutch Shipping
Inspectorate was authorized to approve these dredgers.

4.3. UK MSA
In the Instructions for the Guidance of Surveyors of the
Department of Transport, Appendix A5.10.2 is dedicated to
hopper dredgers. Some of the rules are briefly described here.

Exemptions from the provision to fit hatchway covers can be
given when proven the vessel cannot be overloaded.
The investigation of stability contains a description from
which it can be concluded that the nature of the cargo is
supposed to be liquid.
Reduced freeboards of 5/8.B, (B-60)/2 or (B-100)/2 can be 
assigned.
For a dredging freeboard according to (B-60)/2 or (B-100)/2, 
the draught of the vessel must be reduced to the
international freeboard by partly dumping the cargo within 
four minutes.
When the dredging freeboard is (B-60)/2, the ship must 
survive with a damaged machinery space or any one
compartments on her international freeboard, and when the
freeboard is (B-100)/2, the ship must survive with a damaged 
machinery space or two adjacent compartments.

In general, considerable attention is paid to the spill ways to
avoid overloading. It seems that these rules are somewhat
more dedicated to the gravel hopper dredgers of the United
Kingdom.

4.4. Chinese Classification Society
In the Technical Statutory Regulations of CCS some special
rules for hopper dredgers are available. Little attention is paid
to the nature of the cargo when it is stated that for a density of
1.4 t/m³ or lower, the cargo is supposed to be liquid.
Furthermore, there is quite a comprehensive chapter
concerning wind moment. It can be concluded that there are

•

•

•

•

•

•

•

Figure 5: The open hopper in beam seas.

Figure 6: The adjustable overflow in use.
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And the fact is that the items of difference will affect the design
of the dredger considerably.
Concerning the stability of hopper dredgers we can resume the
most important items of (a kind of) agreement between several
regulations:

The IMO stability criteria are generally used.
It is generally required that the bottom dumping doors must 
be of the positive opening type (dumping by gravity).
The time for bringing the vessel on her statutory freeboard in 
case of emergency is restricted.
The maximum cargo density to be taken into account is  
2.2 t/m³.

Resuming the items of difference we can enumerate:
Whether the cargo is of a liquid or solid nature or 
somewhere in between, or when it is supposed to be liquid 
or solid, there are different opinions.
Damage stability on international draught or on an empty 
draught when the hopper is open to sea makes a big 
difference.

Asymmetric dumping is not generally taken into account.
US Coast Guard adopted most features of the Guidance Note N.
I. 144 BM.1 of Bureau Veritas, but did not adopt the damage
stability part because they are of the opinion that the cargo
could be of a too cohesive nature to assume it will be possible
to jettison it immediately after collision or other damages.
Note that most of the dredgers have a hopper with an open top.
The above mentioned rules are suitable for that kind of hopper,
but some have a hopper with a closed top. For these dredgers
rules for spilling out the cargo and sea water entering the
hopper over the edge are not applicable. They must be treated
more like tankers, except for the inflow of sea water through
the overflows.

5. Stability Matters of Hopper Dredgers in Practice
In former days, hopper dredgers were not specially designed.
From the beginning of the twentieth century general cargo
ships for coastal service were converted to a hopper dredger
by adding dredging equipment. Hatch covers at the top of the
hold, the so called hopper, were not welcome anymore
because visual inspection of the loading process was needed.
The cargo of a more or less liquid nature can be spilled out of
the hopper when heeling and in rough seas water can easily
enter the hopper.
To unload the cargo, dumping doors in the bottom of the hopper
must be added. Usually, two rows of bottom dumping doors
were fitted, but then the risk of asymmetric dumping appeared,

•
•

•

•

•

•

which could make the vessel heel severely.
These phenomena must be investigated because it soon 
became clear that these vessels were not very safe in terms of 
stability and not very efficient in terms of payload, due to the 
decrease of deadweight caused by the heavy dredging 
equipment. From that time on, real hopper dredgers have been 
designed to make them both safe and efficient.
As said before, the hopper capacity should suite a wide range 
of cargo densities. Usually, when dividing the hopper load at 
dredging mark by its capacity, the so called design density for 
multi-purpose hopper dredgers is approximately 1.4 t/m³. That 
results in a rather low cargo level for high density cargo like 
sand. To be able to avoid overloading them, and to get rid of the 
excess water, adjustable overflows are used.
Due to the fact that multi-purpose hopper dredgers were
mainly operating in shallow water, the breadth/draught ratio 
increased, which unintentionally resulted in excellent stability.
Rather different is the situation for a hopper dredger meant for
high density cargo only, like gravel hopper dredgers. Adjustable 
overflows in the middle of the hopper are not welcome 
because this type of cargo is dredged for winning purposes 
and will consequently be removed by an unloading machine, 
instead of by bottom dump doors. To remove the excess water, 
usually spill ways are fitted in the longitudinal hopper 
bulkheads. Special attention should be paid to the stability 
during dredging because a considerable weight of mixture in 
pipelines and screen towers on top of the hopper will increase 
the height of the vertical centre of gravity.

Stabiliteit baggerschepen

Figure 7: Loading process of a gravel hopper dredger.

This is the first of two parts concerning the stability of
hopper dredgers. The second part will further discuss the
new guidelines and their effect on the modern hopper
dredger design.
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uitgelegd hoeven te worden en ook kunnen pijpen op grotere
diepte worden gelegd. In de Golf van Mexico heeft de Lorelay
in 2006 leidingen gelegd op een recorddiepte van 2775 meter.
Na het succes van Lorelay werd het tweede schip gebouwd, de
‘Solitaire’. Met een lengte van 300 meter is dit schip niet alleen
het grootste, maar dankzij allerlei technische voorzieningen
ook het meest geavanceerde pijplegschip ter wereld.
Vervolgens werd de ‘Tog Mor’ gebouwd, speciaal ontworpen
voor het leggen van pijpen in ondiep water. Deze drie
pijpenleggers worden ondersteund door de ‘Calamity Jane’ en
de ‘Manta’ voor het ingraven van pijpleidingen, installatiewerk
en inspecties onder water.
Het voorontwerp van de Audacia, zoals van alle Allseas-
schepen, is volledig door Allseas in eigen huis ontwikkeld. De

Door Ing. H.R.J. Akerboom

Audacia: de nieuwe generatie 
pijpenlegger

Om snel te kunnen voldoen aan de toenemende vraag 
naar pijpenleggers, besloot Allseas om een vrijwel 
nieuwe bulkcarrier om te bouwen. In tegenstelling tot 
andere pijpenleggers heeft de ‘Audacia’ de 
zogenaamde ‘stinger’ niet aan de achterkant maar aan 
de voorkant van het schip. De doopplechtigheid vond 
plaats op 8 mei 2007 en in september voer zij uit. In 
december werd de eerste klus op zee gestart.

Allseas
Allseas is op het gebied van de aanleg van olie- en
gaspijpleidingen op zee mondiaal een toonaangevend bedrijf.
In 1985 opgericht door Edward Heerema, met toen 25 
medewerkers, heeft het bedrijf thans haar hoofdkantoor in
Zwitserland en vestigingen in België, Nederland, de Verenigde
Staten en Australië. Er werken wereldwijd bijna 2000 mensen
waarvan zo’n 350 in Nederland.
De eerste pijpenlegger die Allseas bouwde, was de ‘Lorelay’ in
1986. Met dat schip was Allseas als eerste in staat te werken
met dynamic positioning. Bij een traditioneel pijplegschip legt 
men het schip vast met ankers, bij dynamic positioning wordt
het schip door een aantal schroeven precies op locatie
gehouden. Het voordeel is tijdwinst omdat geen ankers

Scheepsbeschrijving
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verdere ontwikkeling en engineering is gedaan in nauwe
samenwerking met diverse gespecialiseerde bedrijven.

Van bulkcarrier tot pijpenlegger
Kort na de oplevering door Jiangnan (China) in 2005 kocht
Allseas de Panamax-bulkcarrier ‘Geeview’ van 74.000 dwt.
Wegens marktomstandigheden bedroeg de prijs slechts 38
miljoen euro maar de ombouw tot pijpenlegger vergde nog
eens 375 miljoen euro. De ombouw vond plaats bij de
scheepswerf Keppel Verolme te Rozenburg. Na haar oplevering
in de herfst van 2007 voltooide de Audacia in januari haar
eerste pijpleiding op de Noordzee.
Door te kiezen voor ombouw van een bestaande (maar wel
nieuwe) bulkcarrier, kon Allseas tijd en geld besparen. Een

groot verschil tussen de Audacia en andere pijpenleggers is 
dat de stinger (angel) waarover de pijpleiding naar de 
zeebodem wordt gelegd niet aan de achterzijde maar aan de 
voorzijde van het schip is aangebracht. Door dit ontwerp 
konden de bestaande voortstuwingsinstallatie en 
machinekamer worden behouden, waarmee een belangrijk 
snelheidsvoordeel (maximaal 16 knopen) ten opzichte van 
andere pijpenleggers werd behaald. Ten behoeve van het 
dynamic positioning system werden extra machinekamers en 
roerpropellers ingebouwd, de accommodatie werd geheel 
vervangen en de ruimen werden voor een groot deel bestemd 
voor de opslag van (16.000 ton) pijpen. De Audacia is in staat 
om, afhankelijk van de diameter, tot 6 kilometer pijp per dag te 
leggen op diepten tot 3500 meter. De maximale pijpdiameter die 
het schip kan verwerken is 60 inch (inclusief de mantel).

Keppel Verolme
De scheepswerf Keppel Verolme te Rozenburg voerde de 
spraakmakende ombouw uit. Het was overigens niet de eerste 
ombouw in opdracht van Allseas. In 2005 werd een belangrijke 
verbouwing van de Solitaire voltooid. De offshore-activiteiten 
in onze regio maar ook ver daarbuiten leveren de werf veel 
werk op. In 2007 vierde de werf haar vijftigjarig bestaan, want 
op 27 juni 1957 werd de werf aan de Nieuwe Waterweg 
officieel in gebruik genomen. Met een omzet van 160 miljoen 
euro in 2006 verdwijnen de pijnlijke herinneringen aan de 
tachtiger jaren snel in de vergetelheid. De kern van de 

Richard Akerboom is oud-
medewerker van de 
scheepvaartinspectie en 
redacteur van SWZ 
Maritime

De brug
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met reparaties aan schepen tot 500.000 dwt als belangrijkste
ondersteunende activiteit.

Scheepsbeschrijving
Aan de hand van de belangrijkste processen van een
pijpenlegger wordt hieronder een beschrijving gegeven van de
pijpenlegger Audacia. In aparte tabellen worden de
belangrijkste gegevens van het schip weergegeven. De foto’s
zijn door Allseas ter beschikking gesteld en geven een indruk
van de geweldige complexiteit van dit vaartuig.

De voortstuwingsinstallatie
De oorspronkelijke voortstuwingsinstallatie van de bulkcarrier 
Geeview van 10.500 kW is intact gebleven. Daarmee is het
mogelijk om veel sneller dan andere pijpenleggers naar
verafgelegen werklocaties te varen. Ook is de oorspronkelijke 

boegschroef behouden. De voor de eigenlijke pijpenleg-
activiteiten benodigde en aan positioneringsapparatuur
gekoppelde voortstuwers (dynamic positioning) zijn tijdens de
ombouw aangebracht. Daarvoor zijn twee extra
machinekamers toegevoegd met in elk drie generatoren van
5850 kW. Elke generator wordt aangedreven door een Wärtsilä
9L38B dieselmotor. In totaal zijn zes intrekbare roerpropellers 
van 5000 kW van het type Wärtsilä FS3500 geïnstalleerd. Iedere
unit kan middels een schroef in een straalbuis 80 ton
stuwkracht leveren. Normaliter zijn slechts twee generatoren

per machinekamer in bedrijf en is de derde stand-by. Omdat de
propellers intrekbaar zijn, wordt de snelheid in vrije vaart
nauwelijks verminderd. Een samenwerking van Imtech, GTI en
Bakker Sliedrecht tekende voor dit huzarenstukje.

Dynamic positioning
Het dynamic positioning system is ontwikkeld door Kongsberg.
De elektrische systemen zijn ontworpen door Imtech en
geïnstallerd door de combinatie GTI/Imtech. Het benodigde
elektrisch vermogen wordt opgewekt door de zes
dieselgeneratorsets in twee onafhankelijke machinekamers.
Middels twee hoofdschakelborden wordt het elektrisch
vermogen via 11 kV gedistribueerd naar diverse lokale
transformatoren. Elke roerpropeller heeft een eigen
transformator en frequentieregelaar om de 5 kW propeller in
toerental te regelen. De overige zes hoofdtransformatoren
leveren energie naar de accommodatie, kranen, lasinrichtingen
en overige apparatuur die nodig is voor het leggen van pijpen.
De Audacia heeft de LR-notatie DP(AAA).

De stinger en het bedieningsframe
De stinger aan de boeg van de Audacia waarover de pijpleiding
wordt gelegd heeft een lengte van 106 meter. Geen enkele
andere pijpenlegger kent dit fenomeen want gewoonlijk vindt
men dit uitsteeksel aan de achterzijde. De stinger kan 40 meter
boven de waterlijn worden geheven om golfcontact tijdens de
vrije vaart te voorkomen. De constructie bestaat uit drie delen
met een totaal gewicht van 770 ton. De stinger leidt de gelaste
pijp via een ruime bocht naar een uiteindelijk verticaal
hangende positie in geval van diep water. Die bocht is nodig om

Scheepsbeschrijving
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Firing line
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lengte van 3000 meter pijp te dragen. Allseas heeft de stinger
en het bedieningsframe zelf ontworpen.
Het bedieningsframe is constructief in de scheepsconstructie
geïntegreerd en de stinger wordt door staaldraden gedragen.
Het frame is 57 meter lang, 13 meter breed en 27 meter hoog en
vormt een integraal onderdeel van de productiestraat (firing
line), het traject dat door de individuele pijpen wordt gevolgd
tot zij gelast en geconserveerd als pijpleiding, het schip via de
stinger verlaten. Telkens als er een nieuwe lengte pijp aan het
begin van de firing line wordt aangevoerd, zorgt het dynamic
positioning system ervoor dat het schip met dezelfde afstand
achteruitvaart volgens precies het juiste traject. Het
automatische systeem dat bestaat uit een systeem voor het
vaststellen van de positie en een systeem voor voortstuwing
kan worden uitgeschakeld en de bediening kan handmatig
worden overgenomen.
Stroom en wind proberen het schip uit positie te krijgen en om
de actuele positie telkens weer razendsnel vast te stellen
wordt een Differential Global Positioning System (GDPS)
gebruikt. Dit systeem omvat:

Radar (als een vast punt dichtbij is).
HiPap (akoestische signalen vanaf bakens op de zeebodem).
Tautwire (bewegingsdetectie door middel van een strakke 
kabel aan een gewicht op de zeebodem).

Detectie van de kleinste afwijking zorgt dat het voortstuwings-
systeem corrigeert en een van te voren vastgesteld traject over
de zeebodem nauwkeurig blijft volgen.

In de productiestraat 
Alle schepen van Allseas zijn uitgerust met het automatische,
in eigen bedrijf ontwikkelde, Phoenix-lassysteem. In de vier
ruimen van de Audacia kan een groot aantal verschillende
pijpen worden opgeslagen met een standaardlengte van 40
voet (12,2 meter) en een maximum diameter van 60 inch. In de
firing line (productiestraat) staan de verschillende
lasinrichtingen opgesteld.
Twee dekkranen en kranen boven de ruimen en het luikhoofd
zorgen voor de aanvoer van pijplengtes. In de firing line op hart
schip worden de pijpen samengesteld, gelast, beproefd en van
een beschermlaag voorzien. Zo zijn er zeven lasstations, een
geautomatiseerd ultrasoon testapparaat, drie coatingstations
en drie inrichtingen om de pijpleiding onder de juiste trekkracht
te houden. Deze drie 175 tons tensioners komen oorspronkelijk
van de Solitaire en dienen om knik te voorkomen. De pijp wordt
tussen twee rupsbanden geklemd en door (automatisch)
vooruit of achteruit te bewegen, kan de trekkracht in de pijp

•
•
•

Hoofdgegevens van Audacia 
Lengte met stinger 327 m
Lengte zonder stinger 225 m
Lengte loodlijnen 217 m
Lengte stinger 106 m
Breedte 32,26 m
Holte tot hoofddek 19,2 m
Diepgang zonder roerpropellers 9 m
Accommodatie 240 personen

Prestaties
Snelheid vrije vaart 16 knopen
Dieselelektrisch vermogen 35.100 kW
Dieselvoortstuwing 10.500 kW
Voorraad pijpen 16.000 ton
Maximun pijpdiameter met mantel 60 inch
Grootste werkdiepte 3500 m
Dagprestatie 4 tot 6 km
Aantal lasstations 7
Trekkracht op de pijpleiding 525 ton

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheepsbeschrijving

constant gehouden worden. Om al die correcties te kunnen 
uitvoeren, is er een uitgebreid meet- en regelsysteem. De 
lasstations staan op wagens die aan de pijp vastzitten, zodat 
het eigenlijke lassen niet door de bewegingen wordt beïnvloed.
Voor deze complexe installatie van kranen, lieren en tensioners 
is een ruim bemeten hydraulisch systeem ingebouwd. Dit 
systeem bestaat uit een grote unit met vijf pompen van 240 kW 

Phoenix
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en een kleine met twee pompen van 66 kW.
Iets aan stuurboord is op de bak een A-frame aangebracht met 
een veilige werkbelasting van 550 ton. Dat frame wordt gebruikt
om pipe line end manifolds (PLEM’s) aan te brengen. Ook is ers
550 ton lier geïnstalleerd om het mogelijk te maken de
activiteiten te onderbreken en later weer te hervatten. Het 
schip kan haar werkzaamheden voortzetten tot een significante
golfhoogte van 3 meter. De positie van het eind van de leiding
wordt gemarkeerd door een boei om terugvinden te
vergemakkelijken.

Van twintig naar 240 koppen
Op de bulkcarrier Geeview was accommodatie voor ongeveer 
twintig opvarenden. De Audacia heeft een bemanning van 240
personen waaronder 42 lassers. Om aan die enorme uitbreiding 
plaats te bieden, is het oorspronkelijke dekhuis geheel
verwijderd en een nieuwe, vele malen grotere accommodatie-
unit geprefabriceerd en vervolgens aan boord geplaatst. Die 
nieuwe unit van 2600 ton biedt een riant verblijf aan de
opvarenden in eenpersoons- en tweepersoonshutten met alle
sanitaire voorzieningen. Tevens bevat het recreatiezalen,
luchtbehandeling, sportzalen, kombuis en eetzalen.
Om te voorzien in de behoefte aan warm water, is de bestaande
stoominstallatie aanmerkelijk vergroot. Tevens is een flinke
afvalverwerkingsinstallatie ingebouwd.
De reddingmiddelen bestaan uit zes negentig-
persoonsreddingboten onder davits, reddingvlotten, een

hulpverleningsboot en de benodigde persoonlijke
reddingmiddelen.

Blik op de toekomst
Als gevolg van de snel stijgende olieprijzen is de
orderportefeuille van Allseas voor enkele jaren stevig gevuld.
Op dit moment bouwt Allseas het allergrootste werkschip ter
wereld, de ‘Pieter Schelte’, bestemd voor het installeren en
demonteren van grote offshoreconstructies. Het schip wordt
382 meter lang en 117 meter breed en kan ook als pijpenlegger
worden ingezet. De verwachte investering, die helaas niet in
Nederland wordt gedaan, bedraagt 1,5 miljard euro. Gezien de
marktontwikkelingen is ook dat project wellicht niet het laatste.

Scheepsbeschrijving
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Stinger en het bedieningsframe
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Verslag

Burgemeester van Barendrecht, die zeer verheugd was met de
komst van DNV naar zijn gemeente. Door een druk op de rode
knop voor de ingang van het DNV-gebouw barstte een
oorverdovend vuurwerk los, waarna serpentines neerdaalden
en ballonnen in de DNV-kleuren groen en blauw de lucht in
gingen. Dit was tevens het startsein voor de genodigden om te

Door G.J. de Boer

Det Norske Veritas Benelux 
naar nieuwe locatie
DNV (Det Norske Veritas) Benelux was tot 3 december geves-
tigd in een pand aan de Haastrechtstraat in Rotterdam-Zuid. 
Door de groeiende vraag naar de dienstverlening en de daar-
mee gepaarde expansie, was dit kantoor de afgelopen jaren te 
klein geworden. Er werd een nieuwe geschikte locatie gevon-
den op een afstand van hemelsbreed twee kilometer aan de 
Zwolseweg 1 op Vaanpark 4 in de gemeente Barendrecht, 
vlakbij het verkeersknooppunt Vaanplein. 

Op 24 april is het nieuwe pand in Barendrecht officieel geopend
in aanwezigheid van een groot aantal genodigden en relaties,
waaronder Eva Bugge, de Noorse ambassadrice in Nederland
en directeur DNV Benelux Johan den Biggelaar. De feestelijke 
openingshandeling werd verricht door Tor E. Svensen, Chief
Operating Officer DNV Maritime en Jan van Belzen, 

)
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omlijst door een symphonie-orkest, een harpiste en een pianist.
Het pand is voorzien van de nieuwste technieken, waarmee
DNV Nederland gedegen voorbereid is op de toekomst. Vanuit
de vestiging in Barendrecht verleent DNV diensten in diverse
afdelingen, waarbij de maritieme sector één van de
belangrijkste is. Een locatie onder de rook van Rotterdam is
daarom een logische ‘thuishaven’. Ook voor klanten en
internationale collega’s is Barendrecht een uitkomst want het
nieuwe kantoor biedt voldoende mogelijkheden om te dienen
als locatie voor trainingen, workshops en (interne) events. Het
indrukwekkende nieuwe laboratorium met een oppervlakte van
1200 m², waar DNV Petroleum Services oliemonsters test en
valideert, is voorzien van de nieuwste technologieën.
Barendrecht is nu het grootste laboratorium binnen DNV PS,
dat verder in Houston, Fujairah, Oslo en Singapore ook, zij het
op kleinere schaal, dergelijke faciliteiten heeft. Ferry van Eykel,
Regional Manager DNV PS Nederland: ‘De behoefte aan een
nieuw laboratorium heeft het ontwikkelingsproces van dit
nieuwe pand versneld waarvan alle business units DNV in
Nederland nu de vruchten plukken.’ Bij DNV in Barendrecht
werken ruim tweehonderd mensen. Het bedrijf heeft in de
Benelux ook kantoren in Groningen en Antwerpen. De
dienstverlening op het gebied van IT Global Services wordt
voortgezet vanuit de vestiging in Bilthoven.
Det Norske Veritas is een Noorse multinational met diensten op
het gebied van het beheersen van risico’s. DNV werd opgericht
in 1864 als onafhankelijke stichting met als doelstelling ‘het
leven, bezit en het milieu’ te beschermen. Als stichting heeft
het geen aandeelhouders en kan op de markt als
onafhankelijke instantie opereren. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Høvik bij Oslo. Wereldwijd is DNV
vertegenwoordigd in ongeveer 110 landen met 300 kantoren. De
ruim 7500 medewerkers werken op belangrijke locaties in
Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië. DNV verwacht
wereldwijd te groeien naar 10.000 medewerkers in 2010. De
omzet bedroeg in 2007 NOK 8126 miljoen (= € 1027 miljoen) bij
een nettowinst van NOK 536 miljoen (= € 68 miljoen).
DNV is georganiseerd in vier business areas en twee
onafhankelijke business units. De vier business areas zijn:
Energy, Industry, IT Global Services en Maritime; de twee
business units zijn: Software en Software & Innovation.
DNV Energy levert veilige en duurzame operatiemethoden aan
de energie industrie (olie, gas, procesindustrie en
toeleveranciers) door middel van high-tech oplossingen en
adviezen.
DNV Industry is wereldleider op het gebied van certificatie-,

verificatie- en klimaatveranderingsdiensten en verstrekte meer
dan 80 nationale accreditaties en wereldwijd ruim 65.000 
certificaten. DNV Industry loopt voorop in innovativiteit en is 
aanbieder van Risk Based Certification en diverse risk 
management solutions.
DNV IT Global Services adviseert de industriële branche, de 
zakelijke dienstverlening en (semi)overheden op het gebied van 
ICT-vraagstukken en kennismanagement, zoals de beveiliging 
van gegevens en risicomanagement. Bovendien biedt IT GS 
een compleet portfolio van cursussen en opleidingen aan.
Met Lloyd’s Register en American Bureau of Shipping is DNV 
Maritime één van de drie belangrijkste classificeringsbureaus 
in de wereld. Ze classificeren 5100 schepen met een totaal van 
101 miljoen BT, en dat is zestien procent van de wereldvloot. Ze 
beheren zeventig procent van de brandstoftestmarkt en zijn 
erkend door 130 maritieme autoriteiten. Kijk voor meer 
informatie op www.dnv.nl.

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en 
bekend schrijver van maritieme boeken

openingshandeling (foto SWZM/G.J. de Boer)
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Havens

Lutz Hippe, bestuurder van Evonik Industries (v/h Degussa)
Antwerpen, over de Toekomst van de Antwerpse 
Chemiecluster, waarbij hij benadrukte dat de haven van
Antwerpen en het containertransport onder de 
succesfactoren voor Evonik wordt gerekend;
Roger Roels, directeur Europa en Afrika van DP World, dat in 

•

•

Door H. Dill

Antwerpse haven raakt 
benauwd
In en rond Antwerpen wordt geworsteld met stagnerend 
transport en verkeer. De haven van Antwerpen kampt ook met 
de diepteproblematiek van de Schelde in verband met de 
toegankelijkheid van en naar zee van steeds grotere en dieper 
stekende containerschepen. En dan is er de beperking van 
ruimte voor havenuitbreiding wegens de snelle groei van 
containeroverslag. Een havenlunch en -conferentie in Grand 
Café Horta in Antwerpen op 14 maart, georganiseerd door 
Management Producties, gaf beelden rond de problematiek, en 
de – soms verrassende – oplossingsvisies.

Er werden lezingen gehouden door:
John Vassalo, Benelux Executive van General Electric (zie 
ook SWZ 7-8/07, Ports of the Future); 
Marc de Witte, Manager Business Development van Nova 
Natie Logistics over de Toekomst van Intermodaal 
Antwerpen; 

•

•

Ontmoeting van de havengemeenschap in Grand Café Horta te Antwerpen.
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over de nieuwe, te robotiseren DP World containerterminal 
Antwerp Gateway in het Deurganckdok van de eerste fase 
(zie ook DP World met Rotterdam World Gateway in SWZ 
4/08: MV2 maakt haven driemaal groter). 

Genoemde lezingen betroffen,
naast de zakelijke belangen van het
havenbedrijfsleven, vooral nut en
noodzaak van actualisering van
ruimtelijke ordening rond verkeer
en havens van Antwerpen.
De dagvoorzitter prof. dr. Willy
Winkelmans en de directeur-
generaal van het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen, Eddy
Bruyninckx, benadrukten de nood
aan containeroverslagcapaciteit,
de situatie rond infrastructuur voor
inland- en achterlandtransport en
de noodzaak van Scheldeverdieping
voor betere toegankelijkheid.

Maritieme toegankelijkheid
Bruyninckx stelde dat na verdieping van de Schelde 71 procent 
van de containerschepen tij-ongebonden wordt. Dat wil 
zeggen, dat schepen die een diepgang hebben tot 13,1 meter 
tij-ongebonden kunnen binnen- en uitvaren. De generatie 

Hugo Dill is als redacteur Havens verbonden aan 
SWZ Maritime

Directeur-generaal Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Eddy Bruyninckx.

Aantal containerschepen en capaciteit in aanbouw volgens scheepsgrootte (2008)
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Havens

containerschepen tot 9000 teu hebben al een diepgang van 13
meter. Uit bijgaande grafiek blijkt echter dat het aantal grote
containerschepen toeneemt, waar schepen bij zijn met een
ladingcapaciteit van meer dan 10.000 teu.
Noot redactie: De diepgang van de E-klasse schepen van 
Maersk is 14 meter, bij 11.000 teu van gemiddeld 14 ton/teu. De 
diepte van de vaargeul van de Schelde zou dit jaar 14,74 meter 
moeten zijn, waardoor schepen tot 13,1 meter diepgang altijd 
van en naar zee kunnen varen. Daarom wordt op elf drempels 
en ter verbreding van de vaargeul langs drie plaatranden, circa 
1,4 meter weggebaggerd tot 14,74 meter LAT. Er is een 
tijverschil van ongeveer 3 tot 3,9 meter nabij Vlissingen en van 
3 tot 4,7 meter bij Antwerpen. Er is ook een verschil tussen de 

vloedgolf en de ebstroom, waarbij de ebstroom tot circa vijf 
voet lager kan zijn. Dit laatste is van belang voor de mate van 
afladen voor uitgaande vaart van diepstekende schepen.
Antwerpen is nu vooral een uitvoerhaven, veelal als laatste
aanloophaven op de Noordwest-Europese kustreis van de
deepsea container carriers. Met een diepere Scheldevaarweg
moet Antwerpen ook eerste aanloophaven kunnen zijn. Met
Nederland wordt samengewerkt in een projectorganisatie om
de Schelde tot een gestroomlijnde toegang te maken. Dat
betreft zowel de veiligheid op de Schelde met een
gemeenschappelijk nautisch beheer, als de toegankelijkheid in
verband met vaarwegdiepte waartoe een waterbouwkundig
kenniscentrum diensten moet leveren.

Ontwikkeling containerbehandelingscapaciteit haven van Antwerpen, 1992-2020 (in teu)
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Gezamenlijke containerbehandelingscapaciteit van de havens van Antwerpen van 1992 tot en met 2020. Van onder naar boven: Delwaidedok,

Europahaven, Noordzeehaven, Churchilldok, Deurganckdok eerste fase en Deurganckdok tweede fase.

Scheldedrempels die gebaggerd moeten worden.
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De containeroverslaggroei
Met bijgaande statistiek van de capaciteiten van de
verschillende havens en dokken van Antwerpen toonde
Bruyninckx aan dat – met een efficiencygrens van 85 procent
van de nominale terminalcapaciteit – de capaciteitslimiet wordt
bereikt in 2014. De capaciteit van het Deurganckdok, inclusief
de tweede fase, wordt dan geheel meegerekend. Er moeten
dus tijdig beslissingen vallen voor uitbreidingscapaciteit,
daarbij doelend op het project Saeftinghedok. De
werkhypothese voor het Saeftinghedok is dat in 2014 reeds
1000 meter kademuur beschikbaar is. Dit vereist een
razendsnelle voorbereiding.
Bruynincks pareerde bekende maatschappelijke kritiek op het

stagnerende verkeer rond Antwerpen dat vooral uit
havengebonden verkeer zou voortkomen, door te wijzen op het 
aandeel van zwaar verkeer rond Antwerpen dat slechts 
achttien procent bedraagt. En van dat zware verkeer is slechts 
23 procent havengebonden. Zo blijkt uit een telling van 2006. 
Ook de maatschappelijke kritiek rond havenuitbouw werd hier 
door de havendirecteur weersproken door te wijzen op 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid. 
Noot redactie: Deurganckdok en Saeftingedok vegen een dorp 
als Doel van de kaart. Het resterende gebied, Waasland, op de 
linker Scheldeoever tot aan de grens met Nederland kan met 
de containerbehandeling op het Saeftingedok met weinig 
toegevoegde waarde en met weinig werkgelegenheid per 

Google Earth satellietfoto van de haven van Antwerpen, met ingetekend van links naar rechts Saeftinghedok (gepland), Deurganckdok (nu circa half voltooid – is eerste fase),

Liefkenshoek spoorverbinding (gepland), Liefkenshoektunnel Kennedytunnel, Oosterweelverbinding (gepland) en Waeslandtunnel.
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hectare betere bestemmingen hebben. De enorme 
investeringen in de verkeersinfrastructuur en de Schelde voor 
containerhandelingen kunnen niet renderen. Dit werd 
bijvoorbeeld verwoord door een Vlaamse senator. Een 
bezwaarprocedure rond de bouw van het Deurganckdok van 
agrarische en natuurwerkgroepen via de Raad van State, die 
de bouw schorste, werd onbruikbaar door een zogenoemd 
Nooddecreet van het Vlaams parlement.
Naast genoemde werken wil het Gemeentelijk Havenbedrijf van
Antwerpen (GHA) de heringebruikname van de ‘IJzeren Rijn’-
spoorlijn bevorderen, die een goedkopere en kortere route 
biedt dan de Montzen-lijn. Ook wil het bedrijf dat het
Albertkanaal wordt verbreed tot 63 meter en verdiept tot 6 
meter en dat de bruggen worden verhoogd tot 9,1 meter om
containervaart in vier lagen mogelijk te maken. Ook renovatie
van de Royers- en Van Cauwelaertsluis ten behoeve van de
binnenvaart staat bij het havenbedrijf op de lijst. Het bedrijf
bevordert ook de strategische verbetering van de Schelde-
Seinekanaalverbinding (kosten 2,6 miljard euro).
Er werden, onder andere door de heer Knegtel van Kotug 

International en deze redacteur, vragen gesteld over de
limieten van de vervoerscapaciteit over land en de ruimte voor
verdere containerhavenuitbreiding. Met het groeitempo, zoals
in de grafi ek getoond, wordt de Antwerpse containeroverslag-
capaciteit, inclusief die van het (geplande) Saeftinghedok,
reeds in 2025 bereikt. Na de bouw van het Saeftinghedok
resteert geen ruimte meer voor uitbreidingen op de Antwerpse
Scheldeoevers. De vragen gingen dus over de binnen twintig
jaar te bereiken eindigheid van groei van de Antwerpse
containerhaven.
Deze vragen werden in hoofdzaak beantwoord door Roger
Roels, directeur DP World, die optrad als lid van het discussie-
panel, bestaande uit de genoemde sprekers, exclusief
Bruyninckx. Hij stelde dat er nog belangrijke effi ciency slagen
mogelijk zijn voor de containerterminals en de vervoersinfra-
structuur, die deze capaciteiten kunnen verhogen. In verband
met de limieten aan ruimte aan de Scheldeoevers bij
Antwerpen zag Roels de oplossing in samenwerking met
Nederland en met de Rotterdamse haven.

Het wegenstelsel van Antwerpen.
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Bijdrage TU Delft

wederzijdse interesses en beroepsveld. De borrel was voor de 
koppels een mogelijkheid om het eerste contact te leggen en 
natuurlijk een vervolgafspraak te maken. 
Na de borrel werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een 
diner op het antieke zeilschip ‘Pollux’. Het diner was niet 
gebaseerd op het koppelinitiatief en dus open voor alle oud-
leden van het gezelschap. Het maritiem getinte diner werd 
opgevrolijkt door een shantykoor en verhalen over vroegere
studiereizen. Voor oud-leden was dit diner een mooie 
gelegenheid tot het ontmoeten van vroegere studiegenoten en 
het ophalen van oude herinneringen. 
Kortom, het Scheepsbouwkundig Gezelschap kan met dit 
initiatief weer een mooie traditie toevoegen aan de lange rij 
bestaande tradities die zij rijk is! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap William Froude, Marlinde de 
Jonge: 015-278 6562 of froude@3me.tudelft.nl.

Door Marlinde de Jonge

MCI: ‘Constructief en familiair 
borrelen en dineren’
‘De volgende afspraak, met twee andere koppels, is al gemaakt,’ aldus 
een studente maritieme techniek die aanwezig was op het Maritiem 
Combi Initiatief van donderdag 15 mei 2008. Tijdens een borrel kregen 
oud-leden en studentleden van het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
‘William Froude’ de mogelijkheid met elkaar in contact te komen. Voor 
studenten de ultieme kans meer inzicht te krijgen in de praktijk van hun 
maritieme studie en voor oud-leden een kans betrokken te blijven bij 
het onderwijs. 

Het Maritiem Combi Initiatief werd dit jaar gehouden bij
Shipdock Amsterdam. Het initiatief is ruim twee jaar geleden
opgestart door het Scheepsbouwkundig Gezelschap William
Froude, studievereniging van de studie maritieme techniek aan
de TU Delft. Dit teneinde de onderlinge verbanden tussen de
huidige studentleden en de oud-leden van het Gezelschap te
versterken. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerende activiteit welke haar vruchten heeft afgeworpen.
De borrel bij Shipdock trok een gevarieerd gezelschap oud-
leden en studenten uit de maritieme sector. Vanaf 16.00 uur
stroomde de ontvangstruimte vol met ruim vijftig deelnemers.
Enkele dagen eerder hadden de deelnemers thuis een
informatieboekje ontvangen waarin, onder andere,
routebeschrijvingen en persoonsgegevens waren opgenomen.
Om het koppelinitiatief meer vorm te geven, is gekozen voor het
‘blind date’-principe, waarbij van tevoren een student aan een
oud-lid wordt gekoppeld. Hierbij is rekening gehouden met

Marlinde de Jonge is student maritieme 
techniek aan de TU Delft en secretaris van het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap William Froude
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Door R. Townsend

Raising the Standards for Ship 
Breaking and Recycling

A new set of standards is available for ship recycling facilities to prove their green 
credentials to shipowners and other interested parties. 

Workers are unlikely to understand the English text on this sign.



Jaargang 18 • juni 2008 45

and many years of dedicated service bringing together the
shores of continents far apart, the end of a ship’s life can be an
anticlimactic and unglamorous affair. In a worst-case scenario,
the ship will be left to languish on the beach of a developing
country, where unscrupulous ship breaking and recycling yards
advertise their services on the basis of a ‘no questions asked’
policy.
Barefoot workers, often with little or no personal protective
equipment and inadequate tools, are a familiar sight. They take
the vessels apart, separating and sorting the different materials
of construction. Often the materials they handle are hazardous
– asbestos, PCBs and waste oils are just a few of the
substances common on larger ships. Gas torches are often
used for cutting metals even when fuel is present and PVC
cables are burnt in the open air. Oils and liquid wastes drain
directly into the sea.
But the industry is taking steps to tackle this grim situation.
The publicly available specification for ship recycling
management systems in the new ISO 30000 series was
published this past January 15. Designed as a guidance tool for
shipowners and recyclers to put together sound plans for the
disposal of ships, the series’ standards support the
International Maritime Organisation’s (IMO) Convention and a
new legally binding instrument on ship recycling, which is due
for consideration and adoption in the 2008-2009 biennium.
‘Shipowners can have confidence that their ships will be
recycled in a safe and environmentally sound way,’ says Robin
Townsend, Lloyd’s Register’s Lead Specialist for External
Affairs, who was project leader for developing the ISO 30000
specifications and the ISO 30004 guidelines for implementing
them. ‘ISO 30000, the management systems standard, has been
developed in record time to provide the industry with clear
plans for ship recycling.’
‘This standard, which prioritises worker safety and
environmental protection, together with ISO 30004, which gives
guidance in implementing the standard, offer both shipowners
and recyclers clear advice for managing the disposal of old
ships.’
‘ISO 30000 has been developed to assist in the uniform industry

Robin Townsend is Lead Specialist of the External 
Affairs Department, Lloyds Register

Seven Standards for Ship Recycling
Seven specific standards organised under the overarching standard ISO 
30000: Ship Recycling Management Systems – Specifications for 
Management have been developed, namely:t

ISO 30001: Best Practice for Ship Recycling Facilities – Assessment and 
Plan.
ISO 30002: Guidelines for Selection of Ship Recyclers (and pro forma 
contract).
ISO 30003: Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of 
Ship Recycling Management Systems.
ISO 30004: Guidelines for Implementing ISO 30000.
ISO 30005: Information Control for Hazardous Materials in the 
Manufacturing Chain of Shipbuilding and Ship Operations.
ISO 30006: Guidelines on Surveying of Ships for Hazardous Materials and 
Minimum Amount or Content of Hazardous Materials to Be Reported.
ISO 30007: Methods to Remove Asbestos in Ships.

•

•

•

•
•

•

•

vessels apart.

De redactie van SWZ Maritime is Lloyd’s Register 
erkentelijk voor de toestemming dit artikel over te nemen. 
Het artikel werd geschreven door Robin Townsend en 
gepubliceerd in ‘Horizons’ van maart 2008.
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implementation of IMO’s requirements, increase transparency,
facilitate trade and provide a clear reference for the industry. It
also constitutes a valuable risk assessment tool. Captain
Charles Piersall, Chairman of ISO Technical Committee 8 (TC8)
on Ships and Marine Technology and Chairman of the ISO
30000 series Working Group stated: ‘The ISO 30000 series of
standards will help all stakeholders – large and small – to meet
the IMO requirements. Furthermore, the ISO standards can be
used by all ships of any size, in any place, employed in 
international and domestic trades alike.’
Experts from Bangladesh, China, France, Germany, India,
Japan, the Netherlands, Portugal, Republic of Korea, Turkey,
Ukraine, the UK and US were included in the working group, as
well as representatives from formal liaison partners, such as
the Baltic and International Maritime Council (BIMCO), the
International Chamber of Shipping (ICS) and the United Nations
Environment Programme (UNEP). UNEP represents the
Secretariat of the Basel Convention.
‘There is a lot at stake in the ship recycling industry, for
recyclers, ship owners and the public,’ Piersall continues. ’By
putting these standards out, we hope to ensure that industry
implementation of the IMO requirements for ship recycling is
done in an environmentally sound and worker-safe
environment. We have received a very positive response from
countries involved in the ship recycling chain.’
The ISO 30000 series can be used by industry to demonstrate a
ship recycling management system to regulators, authorities
and other interested organisations; to demonstrate a ship
recycling management system to their (potential) customers; to
provide a consistent approach by all service providers in the
ship recycling chain; as a basis for an independent assessment
and certification; to demonstrate the ability to meet customer
requirements; and to improve services.
The first meeting of the International Organisation for
Standardisation working group on ship recycling took place
only last September. ‘From a start in September to publication
in January, a total time period of just five months, ISO has
shown that market needs can be addressed in a timely manner
of months, not years,’ said Mr. Townsend.

The materials in ship recycling yards are often hazardous.

Our Green Passport, a record of the materials on board a 
vessel, which may be hazardous to human health or to the
environment, is crucial in ensuring safety at sea and
during breaking or recycling, at the end of a ship’s life
span.
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recognition, and the integrated, fast, thorough and firm 
approach of Green Award together with the Green Award
ribbon and certificate. The interest of the participating 
shipowners, operating as they are in an international capital 
intensive and competitive market, to perform in a top class 
must be based on conviction, rather than on a piece of paper or 
rather superficial considerations.

Door Prof. ir. S. Hengst

Green Award =  
Quality in Shipping
Green Award becomes a fully independent international 
organisation in 1998. The integrated approach of Green Award 
is becoming acknowledged as a quality mark for oil tankers. 

Gaining Confidence and Recognition
Since 1997 the number of Green Award certified ships steadily
increased to 208 at the end of 2007 (figure 1). Why do
shipowners and their customers recognize the value of a high
level standard exceeding international requirements?
It could be driven by the increasing number of ports and
maritime service providers giving financial incentives and

Professor ir. S. Hengst participated in the Green 
Award project since the start. He was a member 
of the Board of Experts of Green Award from 1994 
until 2007

Development number of Green Award certified ships 
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environmental protection are the opposite side to the same
coin as commercial purpose and profitable trading; we argue in
Green Award that companies that can maintain a balance
between these attributes are most likely to enjoy sustainable
trouble free operations.’ The companies subscribing the Green 
Award register are reliable, committed to quality and have a 
partnership attitude. ‘We are all simply trying to get the balance
right and the effort is paying off.’

Safety and Environment: Improving the Level of Quality 
There is no doubt about the close relation between quality of
the crew on board and the level of operational practice. People

on board observe, safeguard and take action, but must be
backed by the wholehearted support of shore based staff and
management.
It is the attitude that matters, not the introduction of yet another
set of rules and accompanying paperwork.
Surveyors can be both helpful and stringent, while avoiding
paperwork and concentrating on essential matters will gain
time. A practicable working scheme, recognized as being
reliable and realistic is a fundamental element to realize a high
quality practice.
Maintaining this continuous improvement of quality is a matter
of cooperation, recognition and conviction of the crew. When a
shipowner, states: ‘Green Award auditors are thorough, highly

Overview Green Award fleet statistics
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improve year-on-year’ (2), it is clear he recognises the specific
benefit of Green Award, in comparison with the ISM code, ISO
140001 and 9000, or with so called zero spill initiatives. This is,
in a way, confirmed by Sabine Knapp’s PhD dissertation (3) on
the econometrics of maritime safety, assessing the effect of
inspections on the probability of casualties over a period of five
years. One of the conclusions of this study was that the ships
certified by Green Award reveal considerably less deficiencies
in all inspected categories compared to ships not certified by
Green Award. A result that confirms the top class of Green
Award vessels, and demonstrates that this top class provides
other economic benefits in terms of reduced downtime.
However, this does not exclude the possibility that other
vessels meet the same criteria, the only difference being that
these ships are not registered.
Apart from understanding the standard’s content, maintaining
quality requires an attitude to work towards a continuous
improvement of the level of quality and the recognition that the
ship will have to be withdrawn from the Green Award register if
the quality requirements cannot be met in due time. In that
case, withdrawal by the owner is unavoidable, but hopefully
should not exclude a reentry. During the last three years 76
ships were withdrawn from the register. The statistics shown in
figure 2 provide some details about the fleet.

The Characteristics
As Green Award is gaining interest, it is gaining momentum.
Not only ports, but the financial world, insurers, banks and
other service providers are now offering incentives too. Quality
pays; Green Award is apparently creating a real added value in
the marketplace. This is characterized by various factors.
Firstly, Green Award choses a dynamic approach to quality
rather than a static one through increasing requirements for
the audits in small but visible steps, where each step is
carefully weighted and tested before implementation.
Secondly, as said before, Green Award is not an initiative of
management alone, but is recognized as a useful audit by the
crews themselves.
Thirdly, other stakeholders such as clients, ports, financiers
and service providers are also beginning to understand.
And last but not least, Green Award is a fully independent
international organisation with only one focus: to realise a
measurable improvement of quality. And participation in the
Green Award register is and must be voluntary. There is no
obligation whatsoever to participate.

The Future
The experience so far shows that parties in the market are 
looking for a change. The Green Award approach to quality is 
gaining field. Because of the industry’s nature this is a slow 
process, but the tanker owners’ participation in the discussion 
about the medium and long term strategy to improve quality is 
promising for example.
The growth of Green Award has to be gradual, measurable and
fit for its purpose. It must be in step with training and 
education, the extension of the register to different ship types, 
and coverage in more regions and countries. Throughout this 
growth, the values and features of the Green Award 
organisation must be maintained. Effective growth demands 
that every phase towards other types of ships is handled with 
the same careful approach. The preparation of the next 
register, the bulk carrier, went much faster than the oil tanker,
surely the reward of experience. The first ships are now 
registered (table 1). 

First Quarter 2008
Certified 215 
Ready for document review 2
Ready for survey 8
Ready for certification 2
Total 227 

Table 1. Summary of ships certified or in process 

The major issues are to maintain the dynamics, course and 
speed, while improving quality and staying independent. It is a 
long way to go, but there is no doubt that the group of 
shipowners and crews taking pride in the operation of a 
durable top level of quality on board their ships is steadily 
growing. 
Times are changing. The authorities involved in shipping and 
shipbuilding will realize that they too must change, and that will 
not come easily for them.

(1) Julian Parker, chairman of the Board of Experts of Green 
Award, annual Report 2006.
(2) Captain Raja Subramaniam, Group vice president, AET 
shipmanagement.
(3) Sabine Knapp, The Econometrics of Maritime Safety 
Recommendations to Enhance Safety at Sea.
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Dat was ook de enige overgebleven tak van WF nadat in 1988
de nieuwbouwafdeling was gesloten.

Twee en één
Terug naar Slob. Rond 1960 werd in Papendrecht het
industriegebied Oosteind aangelegd en Slob vestigde daar de
eerste overdekte scheepshelling in de regio. ‘Zeventig meter
lang en dat was heel wat in die tijd. Hij bouwde er onder meer
beun- en splijtbakken en binnenschepen.’

Door. H.S. Klos

Slob vindt draai in jachtbouw

Werf viert zestigjarig bestaan en bouwt nieuwe ha

Ze zijn eigenlijk stiekem een jaar ouder, ‘maar de hal was nog niet klaar,’ zegt directeur ir. Erwin van 
Leeuwen van Scheepswerf Slob in Papendrecht. Dus vierde Slob 24 mei tegelijk met de opening van de 
nieuwe scheepsbouwhal het zestigjarig bestaan. De verbouwing kostte inclusief alle toebehoren zoals 
kranen ongeveer zeven miljoen euro.

Jan Cornelis Slob begon in juli 1947 in Sliedrecht een lasbedrijf
dat helemaal in dienst stond van de baggerindustrie en dus
onder meer baggeremmers repareerde. Van lieverlee werden 
ook pontons en casco’s gebouwd ‘en op enig moment ook
binnenschepen,’ herinnert Van Leeuwen (59) zich. Niet uit
eigen bron overigens, want hij is pas sinds januari 2002 in
Papendrecht aan het werk. Daarvoor was hij vier jaar hoofd 
productie bij Schelde Marinebouw en daarvoor 24 jaar in dienst 
bij Wilton-Feijenoord als hoofd productie in de reparatietak.



Jaargang 18 • juni 2008 51

al

Begin jaren tachtig sloeg de malaise in de scheepsbouw toe.
Slob trok zich terug op de moderne vestiging in Papendrecht en
een deel van de 180 personeelsleden verloor zijn baan. Op de
vroegere Slob-locatie aan de Industrieweg in Sliedrecht zit nu
Verhoef Elektrotechniek. ‘Ik wilde dat ik die vestiging nog had,’
mompelt Van Leeuwen.

In de jachtbouw
Slob kwam de slappe tijd door met de bouw van pontons voor
eigen rekening en risico. ‘En er werden secties gebouwd voor
collega’s als IHC en Van der Giessen. Maar dat gebeurde ook
andersom.’
Oprichter J.C. Slob stierf in 1987 zo ongeveer in het harnas en
zijn zoon Kommer volgde hem op. Toen in 1999 echter geen
geschikte opvolger te vinden was, bleek Feadship, verkoper
van grote en dure jachten wel geïnteresseerd in een eigen

cascowerf. ‘Slob had eerder al gebouwd voor de jachtwerven 
De Vries en Amels en De Vries had in Aalsmeer beperkingen
door onder meer de te kleine sluis in Gouda. Maar het liep nog 
weer anders, want in 2005 nam Feadship ook de voormalige 
Amelswerf in Makkum met zijn 120 meter lange overdekte dok 
over. Dat werd een afbouwlocatie voor jachten van meer dan 
75 meter lang en twaalf meter breed. Dat was voor ons reden 
onze deels overdekte helling van 130 meter helemaal te 
overkappen, zodat we daar grote jachtcasco’s kunnen bouwen. 
We hebben er nu vijf in opdracht, waarvan één van 88 en één 
van 65 meter in aanbouw. De andere drie zitten nog in de 
voorbereidingsfase.’ Over de prijzen van deze jachten wil hij 
niets zeggen. ‘Zo’n jacht van 88 meter gaat je 
bevattingsvermogen te boven. Als cascobouwer zijn wij, 
exclusief de technische installaties, verantwoordelijk voor 
zeven à tien procent van de orderwaarde.’ Dat zorgde ervoor, 

Sander Klos is oud-hoofdredacteur van weekblad 
Schuttevaer en werkt als freelance journalist 
mee aan SWZ Maritime

Directeur Erwin van Leeuwen op het dek van een 88 meter lang jachtcasco. (Foto Sander Klos)

g De nieuwe hal van Slob maakt volledig

s overdekte bouw van grote jachtcasco´s

mogelijk. (Foto werf)mogelijk. (Foto werf)
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dat omzet en winst sinds 2002 verdubbelden. ‘De winst
verbeterde vooral doordat we de minder rendabele opdrachten 
uit de beroepsvaart kwijtraakten, door minder leegloop en 
betere dekking van de overhead en de outillage.’

Vier per jaar
De meeste opdrachten beginnen bij De Voogt, die de
afmetingen bepaalt, de klassetekeningen vervaardigt, de
sterkte- en stabiliteitsberekeningen doet en een model laat
testen bij Marin. ‘Onze vijftien tekenaars en werkvoorbereiders 
zijn daarna enkele maanden zoet met alle productietekeningen.
Wij bouwen vervolgens de stalen romp, de dragende vloeren
en de pijpsystemen en vullen alle technische ruimtes met
bijvoorbeeld de motoren. Die stellen we overigens niet in
bedrijf; een gereed casco wordt van hier naar de afbouwwerf 
gesleept.
‘Wij kunnen gemiddeld vier casco’s per jaar bouwen: één voor

Makkum en de rest voor Aalsmeer. En als het moet, dan
besteden we uit. Veelal aan Eltink Jachtbouw in Cuijk of Buijs
in Krimpen aan den IJssel. Eltink werkt nu aan een half en een
volledig casco voor ons.’
Volgens Van Leeuwen is de relatie met de onderaannemers
gericht op harmonie en vertrouwen. ‘Wij zijn geen uitknijpers,
maar samenwerkers. Juist in de jachtbouw met zijn hoge
kwaliteitseisen kun je het in feite niet anders doen. De
beroepsscheepsbouw was vroeger een vechtmarkt, maar
misschien is dat nu verbeterd door de goede
marktomstandigheden.’

Alleen jachten
De overgang naar Feadship betekende, dat Slob eigendom
werd van de jachtbouwers De Vries en Van Lent, die ook het
jachtarchitectenbureau De Voogt bezitten. In 2002 nam De
Vries alle Slob-aandelen van Van Lent over en is nu als
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Koninklijke De Vries Scheepsbouw alleen eigenaar.
Maar het betekende ook een veel beter gevulde
orderportefeuille. ‘We zitten tot april 2011 vol met exclusieve
orders voor De Vries. We mogen overigens ook voor anderen
bouwen en hebben dat ook wel gedaan. Voor 2004 hebben we
bijvoorbeeld twee jachten van tachtig meter gebouwd voor
bijna-buurman Oceanco en in 2005 nog een zestien meter lang
casco voor een Super Van Craft voor Klaassen in Voorschoten.
De jachtbouw is minder cyclisch dan de beroepsbouw. In
crises raken sommige mensen veel geld kwijt, maar worden
anderen weer rijk; het geld schuift gewoon op.’
De website van Slob vertoont enig achterstallig onderhoud,
maar de vermelding van allerlei sectoren uit de vaart is volgens
Van Leeuwen geen vergissing. ‘Ons laatste schip voor de
beroepsvaart was de LRG 85 voor Lehnkering in 2003. Sindsdien
doen we alleen jachten, maar we hebben de andere takken van
sport niet echt opgegeven. Je kunt beter zeggen, dat de
beroepsvaart de Nederlandse werven heeft opgegeven door in
het buitenland te laten bouwen. Ik krijg nog wel eens een
telefoontje over een binnenschip, maar het opleveringsjaar
2012 helpt dan niet erg. Er valt nooit meer te concurreren met
landen als China en het Oostblok, die nu worden opgevolgd
door onder andere India en Vietnam. Polen is eigenlijk alweer
te duur.’
Overigens zul je in de uitingen van Feadship tevergeefs zoeken
naar cascobouwer Slob. ‘Ja, wij zijn natuurlijk een ijzerboer,’
grinnikt Van Leeuwen. ‘Maar als verkooporganisatie noemt
Feadship ook andere dochters niet. Dat zijn Akerboom Yacht
Equipment in Leiden en STI Engineering in Heiloo. Akerboom
bouwt de aluminium dekhuizen en “specials”.’

Eén kwaliteit
Hoewel afkomstig van de bepaald niet kinderachtige
marinebouw, merkte Van Leeuwen dat bij Feadship geen
compromissen werden gesloten als het om kwaliteit ging. ‘Er is
maar één kwaliteit en dat is de goede. Je bent hier ook
klantgerichter bezig. De klanten zijn natuurlijk veelal te vinden
bij De Vries, maar komen hier ook wel kijken. Sommigen
regelmatig, anderen laten het veel meer aan hun bouwteam
over. Zo’n team hebben ze overigens allemaal.’
Gevraagd naar het innoverend vermogen van Slob, lacht hij
eerst. ‘De scheepsbouw is niet zo bijster innoverend. Bij ons
komt dat vooral neer op het maakbaar maken van de ideeën
van De Voogt of de klant. Dus dan praat je over lastige,
geïntegreerde banken op het achterdek met een heleboel
kleine onderdelen. Of over moeilijke deuren en luiken of
ingewikkelde wenteltrappen in staal.’

Veertig erbij
Van Leeuwen zou zijn honderd man personeel zonder knipogen 
met veertig mensen kunnen uitbreiden. Alleen, ze zijn er niet. 
‘Sinds begin dit jaar hebben we een stuk of vijf mensen 
aangenomen, maar dat is net genoeg om het natuurlijk verloop 
bij te houden. Adverteren levert over het algemeen de beste 
resultaten, maar we staan ook op banenbeurzen en hebben 
contact met stagiaires van het ROC Da Vinci, STC, TU en 
InHolland. Alle werven betalen al meer dan de cao-lonen, maar 
desondanks is de toekomst zorgelijk. Als we er niet in slagen 
meer mensen op te leiden, dan zal het aantal buitenlandse 
werknemers gestaag toenemen. De bedrijfsscholen en de lts 
hadden we nooit moeten afschaffen en tot 2003 ging elke week 
wel een werf dicht, dus het imago hield ook niet over.’

Formule 1
In het laatste nummer van dit blad kritiseerde Eelco Leemans 
van Stichting De Noordzee de ‘groene’ instelling van de sector. 
‘Inderdaad doen wij alles wat de klant wil, maar met name in 
de jachtbouw is die klant zeer gevoelig voor nieuwe 

technieken. Dat betekent ook wat meer status. Tegelijk wil de 
klant liefst ook het maximale aantal pk’s,’ schetst Van Leeuwen 
het spanningsveld. ‘Maar de jachtbouw lijkt wat dat betreft 
veel op de marinebouw; altijd op zoek naar de nieuwste 
techniek. En daardoor geeft de jachtbouw de overige 
scheepsbouw een enorme boost, vergelijkbaar met wat de 
Formule 1 voor de auto-industrie doet.’

Marianne de Vries opent de hal met een druk op de knop. (Foto Lex van Lieshout)
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meestal op zijn kop wordt gebouwd, zouden de
tekeningcoördinaten niet kunnen worden uitgezet omdat de
sectie ondersteboven ligt. Industriële total stations hebben niet
alleen speciale software aan boord waarmee wel object
gerelateerd kan worden gewerkt, maar zijn zonder uitzondering
van de allerhoogste nauwkeurigheidsklasse. Dit laatste
betekent in de praktijk een puntprecisie van 0,5 mm/100 m.
Een total station is feitelijk een theodoliet met een in het
objectief geïntegreerde afstandmeter en een computer aan
boord om de hoek- en afstandmetingen tot coördinaten om te
rekenen. Daarnaast beschikt de computer nog over allerlei
aanvullende software, bijvoorbeeld om een nieuwe opstelling
aan de vorige te koppelen. Het industriële total station heeft
dus software om een coördinatenstelsel op te bouwen op basis
van gemeten punten op het object, ongeacht de positie en
stand van het instrument ten opzichte van het object.
Meetgegevens worden opgeslagen om later naar een pc of
laptop te worden overgebracht. Op de pc worden de
meetpunten verwerkt met specifieke software, met Autocad of
bijvoorbeeld Excel. Een en ander uiteraard afhankelijk van het
vraagstuk. Omgekeerd is het mogelijk om 3D-coördinaten
vanuit een tekening naar het instrument te brengen zodat in de
werkelijkheid conform tekening kan worden uitgezet.
De juiste inzet van een total station in combinatie met adequate
software is onmisbaar in de huidige scheepsbouw.
Aangezien met een total station punt voor punt gemeten wordt,
levert dit altijd zogenaamde discrete punten op, maar het

Door S. Schröder

Scheepsbouw vaart wel bij 
juiste maatvoering

Wie wil dat nou niet? Kortere doorlooptijden gekoppeld aan een reductie van 
faalkosten en een aanzienlijke verbetering in kwaliteit. Scheepsnieuwbouw, 
scheepsreparatie en scheepsmodificatie; bij ieder facet van de scheepsbouw 
zijn bovenstaande punten te realiseren door het toepassen en optimaal 
inzetten van moderne meettechnieken. Specialistische meetbureaus 
beschikken over een grote verscheidenheid aan apparatuur en de juiste 
kennis zodat zij de meest uiteenlopende projecten kunnen voorzien van 
optimale maatvoering.

De technieken
Met veel uiteenlopende meetvraagstukken in een complexe
branche als de scheepsbouw is het onmogelijk te verwachten
dat al die meetvraagstukken met één instrument kunnen
worden opgelost. Een modern meetbureau beschikt daarom
over verschillende meettechnieken om wel aan alle vragen te
kunnen voldoen. Daarnaast beschikken zij over specialistische
software om optimaal gebruik te maken van alle digitale
informatie. En ten slotte is kennis van de scheepsbouw nodig.
De belangrijkste meetinstrumenten zijn de industriële total 
stations, die in de eerste helft van de jaren negentig van de 
vorige eeuw zijn geïntroduceerd, en de 3D-laserscanners, die 
sinds een jaar of vijf steeds vaker worden ingezet, meestal in
combinatie met de industriële total stations. Daarnaast bestaan
er nog meer specialistische instrumenten die in dit artikel
buiten beschouwing worden gelaten. Meer dan 95 procent van
al het meetwerk in de scheepsbouw wordt met de genoemde
instrumenten uitgevoerd. De laserscantechniek is de
modernste, maar ook de minst bekende meetmethode. Voordat
uitleg wordt gegeven over de laserscantechniek voor een beter
begrip hier eerst een korte beschrijving van het industriële total 
station.

Het industriële total station 
Het total station is van origine een landmeetkundig instrument.
Dit betekent dat het instrument zelf waterpas dient te staan en
te meten met relatie tot de wereld. In de sectiebouw waar
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minuut) aangezien de operator ieder punt individueel moet
aanrichten.

3D-laserscanners
Een 3D-laserscanner is een instrument dat in hoog tempo    
(100  tot 500.000 punten per seconde) een object ‘aftast’.
Uitgezonden laserlicht wordt door het object weerkaatst en in
het instrument terugontvangen. Omdat de richting waarin het
licht wordt uitgezonden vastligt, kunnen de X-, Y- en Z-
coördinaat van een punt worden berekend en vastgelegd. Zo
ontstaat in no time een puntenwolk van een object. Aangezien
niet alles vanuit één positie kan worden vastgelegd, kan het
instrument op diverse locaties worden geplaatst om zo de
puntenwolk volledig te krijgen. De verwerkingssoftware maakt
het eenvoudig mogelijk diverse scans aan elkaar te relateren.
Gezien de opbouw van de scanner is het scannen van
binnenruimtes een kleine moeite. Er kan een 360°-scan worden
gemaakt in een ruimte waardoor alle informatie in één keer
wordt ingewonnen. In combinatie met een total station is het
ook mogelijk om scans aan elkaar te koppelen waarin geen
overlappende punten zijn gescand.
Voor het laserscannen bestaan drie geschikte technieken, elk

met specifieke kenmerken. Deze drie basistechnieken zijn:
1. Time-of-flight (tof)
De tof-scanners, ook wel pulse scanners genoemd, zenden
een laserpulse uit, die het object weerkaatst. Op basis van
de tijd dat de laserpulse onderweg is geweest, wordt de
afgelegde afstand berekend. Kenmerken van een tof-
scanner: gemiddeld qua snelheid (1000 tot 50.000 punten per
seconde), groot werkbereik (tot 300 meter), nauwkeurigheid
nauwelijks afstandsafhankelijk (drie millimeter op vijf tot
honderd meter).
2. Faseverschil
Het bepalen van de afstand geschiedt door middel van het
verschil in fase tussen de uitgaande en teruggekaatste
laserstraal. Hoge snelheid (125.000 tot 500.000 punten per
seconde), beperkt bereik (maximaal vijftig tot 75 meter) en
een nauwkeurigheid die met het toenemen van de afstand
sterk afneemt (1 mm/5 m, 7 mm/50 m).
3. Triangulatie
Binnen het instrument is een basis gecreëerd, zodat per
meetpunt een driehoek ontstaat met een bekende zijde en
twee gemeten hoeken. Zo kan de afstand tot het object
nauwkeurig worden bepaald. Kenmerken: snelheid laag
(honderd punten per seconde), klein bereik (maximaal twintig

•

•

•

Sander Schröder werkt vanaf 1989 bij 
Ingenieursbureau Passe-Partout B.V. in Gouda. Hij 
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meter bij weinig omgevingslicht), hoge nauwkeurigheid 
(submillimeter).

De genoemde nauwkeurigheden zijn per individueel punt.
Indien meerdere punten kunnen worden omgezet in een
primitieve vorm, zoals bijvoorbeeld een vlak of een cilinder, dan
is de standaardafwijking van het gemodelleerde object
aanmerkelijk kleiner dan de nauwkeurigheid van de individuele
punten.
Een gedegen kennis van het mogelijke instrumentarium maakt
dat de goede keus gemaakt kan worden voor ieder project.
Tijdens het scannen wordt naast de coördinaten ook de
intensiteit van een punt opgeslagen. Daardoor ontstaat een 3D-
beeld dat qua uiterlijk het meest lijkt op een zwart-witfoto.
Maar het is tegenwoordig ook mogelijk om het zwart-witbeeld
om te zetten naar fotorealistische kleuren. Foto’s gemaakt met
een normale camera kunnen over de puntenwolk worden

gelegd en de software bepaald welk punt welke kleur moet
krijgen. Het nut van fotokleur is zeer toepassingsafhankelijk.
De laserscantechniek is een zeer krachtig gereedschap om op
snelle wijze zeer complete informatie te krijgen van eenvoudige
en ook complexe vormen. In de scheepsbouw dus ideaal
aangezien vormen veelal complex zijn. Een zeer geschikte
techniek dus voor het inmeten van bestaande objecten of het
controleren van nieuwgebouwde objecten. En dat met een
nauwkeurigheid van slechts enkele millimeters.

Scheepsbouw ontdekt 3D-laserscannen
Waar zij vroeger te boek stond als een conservatieve
industrietak, kenmerkt de Nederlandse scheepsbouw zich
tegenwoordig veel meer door het hoog innovatieve karakter.

Daaraan dankt Nederland zijn huidige status in deze wereld en
worden hier met name hoogwaardige schepen gebouwd
(baggerschepen en luxe jachten) en moeilijke en complexe
modificaties uitgevoerd (offshoreschepen als semi-
submersibles en pijpenleggers). Dankzij de heersende
vernieuwingsdrang is de scheepsbouw na de procesindustrie
een van de eerste en belangrijkste industrieën waar het
laserscannen wordt toegepast. Toen Ingenieursbureau Passe-
Partout uit Gouda in 2003 haar eerste laserscanner aanschafte,
is zij vooral in de voor haar bekende markten gestart met het
laserscannen. Naast de procesindustrie hoorde ook de
scheepsbouw tot die bekende markten, waar zij al jaren actief
opereerde met de industriële total stations. Met de
laserscanners zijn inmiddels diverse projecten, met elk een
specifieke doelstelling, succesvol uitgevoerd, waarbij de
combinatie met de industriële total stations zeer waardevol is
gebleken. Hieronder een aantal praktijkvoorbeelden:

Laserscannen van de ‘Blackford Dolphin’
De levertijd voor een nieuw semi-submersible booreiland is vijf
tot acht jaar. Daarmee werd het voor een opdrachtgever van
Keppel Verolme interessanter om de Blackford Dolphin,
gebouwd in de jaren zeventig, aan te passen en te
moderniseren op de werf in Rotterdam. De moeilijk
toegankelijke knooppunten van de substructure onder het hoge
maindek en de vele delen die vervangen moesten worden,
maakte deze klus perfect geschikt voor een combinatie van de
HDS2500 (tof) en HDS4500 (faseverschil) laserscanners.
Om het ‘Blackford Dolphin’-project tot een succes te maken,
hebben de surveyors van Passe-Partout met reflectortape een
netwerk van punten aangebracht op de onderbouw. HDS-
punten werden geplaatst en er werd gemeten met precisie
total stations om zo de registratie van scandata gemakkelijk
mogelijk te maken. Met de volledige ‘dome’ scan functionaliteit
van de HDS4500 waren er maar acht scans nodig (minder dan
een halve dag werk) om de complete basisstructuur van de
buitenkant te scannen. Zelfs met een bereik van dertig meter
was het geen probleem om de vereiste toleranties te halen. De
HDS2500 werd gebruikt om de gebieden buiten het bereik van
de HDS4500 te scannen. Op kantoor zijn de scans geregistreerd
(gekoppeld). Kolommen, schoren en drijvers werden
gemodelleerd met het Leica Geosystems
verwerkingsprogramma Cyclone. Op deze manier konden de
relatieve afmetingen van de schoren worden berekend en
gerapporteerd als isometrics aan de engineers op het project.
De verwerking van de gegevens nam slechts twee dagen in
beslag. Met de vaste referentiepunten op de onderbouw

Blackford Dolphin: substructure met Laserscannen. Ingemeten en nieuwe columns en braces erin 

gemodelleerd.
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werden een aantal maanden later met een total station de
geprefabriceerde schoren op maat gebrand en aan boord
gepositioneerd. Binnen twee jaar tijd is de Blackford Dolphin
omgebouwd tot een modern half afzinkbaar booreiland.

De Allseas ‘Audacia’
Voor offshorebedrijf Allseas, gespecialiseerd in het leggen van
pijpen op de zeebodem, is op de Keppel Verolmewerf een tien
jaar oude bulkcarrier omgebouwd tot een hypermoderne
pijpenlegger. Op dit project, dat bijna een nieuwbouw leek, is al
het uitzetwerk met behulp van industriële total stations
verricht. Maar voor de stabiliteitsberekeningen moest Allseas
kunnen beschikken over een accuraat spantenplan en dat
ontbrak. Met behulp van 3D-laserscanning is in enkele dagen
het volledige casco aan de buitenzijde gescand vanuit 32
opstellingen. Daarna zijn de scans geregistreerd en is per
spant een uitsnede gemaakt uit de puntenwolk. Elk spant is
conform de werkelijkheid getekend.
In relatief weinig tijd werd de bulkcarrier van een onbekende
vorm omgezet in een accuraat spantenplan, waarmee Allseas
de stabiliteitsberekeningen kon uitvoeren. En dat wellicht bij
toekomstige modificatie weer gebruiken.

Trim een zeiljacht
Bij zeiljachten is het belangrijk om een optimale diepgang te
hebben. Daartoe wordt normaal gesproken de kiel verzwaard
tot deze optimale diepgang is bereikt. Om dit al tijdens de bouw
te realiseren moet hiervoor worden gemeten. Voor Royal
Huisman uit Vollenhove is voor twee verschillende zeiljachten
de romp ingescand. Het volume onder de ideale diepgang is uit
deze scans bepaald. In combinatie met de resultaten van de
gewichtsbepaling die door een andere partij was gedaan,

konden de engineers van Royal Huisman eenvoudig het toe te 
voegen gewicht berekenen en in de kiel laten toevoegen.

Hoeveelheid egalisatiepasta bepalen
Superjachten moeten extreem strak worden opgeleverd. 
Daarvoor wordt het casco boven de waterlijn helemaal strak 
gemaakt met egalisatiepasta. Aangezien de pasta en het 
aanbrengen ervan een dure aangelegenheid is, wordt het 
minimaliseren van de werkelijke hoeveelheid aan te brengen 
egalisatiepasta belangrijk. Door het nauwkeurig scannen van 
de werkelijke vorm van het casco, kan met behulp van een 
eindige elementenberekening een optimum worden bepaald 
waarbij het schip strak wordt met een minimale hoeveelheid 
pasta. Gezien de nauwkeurigheid die hierbij moet worden 
gehaald, is een triangulatiescanner hier het beste op zijn 
plaats. 

Conclusie
Maatvoering in de scheepsbouw is essentieel. Nederlandse 
werven kunnen hun innovatieve aanpak nog verder uitbreiden 
met 3D-laserscannen. Een techniek die volop in ontwikkeling is, 
waar meerdere basistechnieken ervoor zorgen dat voor 
verschillende projecten verschillende keuzes gemaakt moeten 
worden. Voor werven een vrijwel onmogelijke taak dit helemaal 
op zich te nemen en het zich eigen te maken. Specialistische 
meetbureaus kunnen hier een uitkomst bieden. Zij zijn er op 
gericht de werven van advies te voorzien en waar gewenst 
specialistisch meetwerk uit te voeren met de voor het 
specifieke project beste instrumentarium. Uiteindelijk maken zij 
het mogelijk dat u een kortere doorlooptijd realiseert, 
faalkosten reduceert en een betere kwaliteit kunt leveren. En 
daar is het toch allemaal om te doen.

Gevraagd: 

spantenplan 

Oplossing: 3D-

laserscannen.
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Major Gas Leak: MARS 200833 
A fully pressurised gas tanker experienced a
major leak of liquefied propane during loading
from a shore terminal. The leak was sealed 29
hours later, after an estimated 66 tonnes of
ropane had been lost to the atmosphere. After
completion of loading, a cargo surveyor
boarded to take samples of the cargo. In
order to ensure a truly representative sample,
the chief officer arranged to keep the cargo in
circulation during the sampling, using the
tank’s deep well pump. After having taken the
first tank’s sample, and while the chief officer
was engaged in securing that tank, the cargo
surveyor proceeded to the second tank. As he
turned the ship’s connection to engage his
sampling device, the sampling valve assembly
came off in his hand, causing free release of
pressurised gas from the open end of the

A decision was taken to 
close the port to all traffic

branch pipe. The chief officer saw and heard
a leak and activated the emergency shut
down (ESD) system. As gas continued to
escape, it soon became apparent that the
ESD valve before the detached sampling
connection was not completely shut. The
ship’s crew made several attempts to refit the
sampling valve, but due to the high pressure
of the escaping gas and the formation of ice
on the pipe, these were unsuccessful. The
emergency services arrived promptly and
maintained a continuous water spray on the
deck to disperse the gas cloud. Soon
afterwards, a decision was taken to close the
port to all traffic, and other vessels at the
terminal were moved to safety. The following
day, the port reopened to traffic, and with a

safety zone maintained around the still-
leaking gas tanker, a shore-based team 
managed to drill into the cargo pipework and 
inject a sealing compound to stop the leak of 
gas. The ship was allowed to sail after class 
approved the temporary repair. 

Result of Investigations
1. The regulatory requirements for gas

carriers include very little guidance on
cargo sampling, with no unified standard.

2. The assembly used for gas sampling was
originally designed as a drain point for the
cargo pipework system, but had come to be
used for cargo sampling when the original
arrangement provided for this was deemed
unsuitable.

3. Past inspections of the vessel had not
highlighted any concerns with the sampling
arrangement.

4. Inspection of the ESD valve that failed to
fully close revealed it had been jammed
open by a small burr.

5. Although the closure timings of the ship’s
ESD valves were regularly tested and found
to be satisfactory, these were primarily
based on observations of indicators, rather
than by actually confirming each valve’s
operation.

6. Although some ESD valves appeared to
have been pressure tested by ship’s staff,
those on the cargo discharge lines were
not, as there was no readily available
method to do so.

7. There were no records of when the faulty
ESD valve was last inspected, tested or
overhauled. Furthermore, there is no clear
regulatory requirement for ESD valves to be
tested or internally examined at periodic
intervals, or industry standard for regularly
testing of ESD valves in service.

Recommendations
1. Society of International Gas Tanker and

Terminal Operators (SIGTTO) Chemical 
Distribution Institute (CDI) and Oil 
Companies International Marine Forum 
(OCIMF) were approached to provide 
industry guidance on sampling 
arrangements and procedures. 

2. Lloyd’s Register to make two proposals to 
the International Association of 
Classification Societies (IACS) regarding 
the standard of sampling connections, ESD 
valve design and periodic testing. 

3. Consideration should be given to replacing 
the tapered threads in existing piping with 
parallel threads, and additionally, using 
either o-ring or bonded seals. 

4. Consideration should also be given to the 
provision of a mechanical locking device to 
prevent rotation of the assembly. This could 
be in the form of, but not limited to, a right-
angled bracket attached to the flange 
securing bolts or locking wire to prevent 
the rotation of the valve body. 

5. Painting of the valve assembly should be 
avoided as it prevents thorough inspection 
during routine maintenance. 

Probable Cause
1. The rotation of the valve (unscrewing of the

valve due to vibration/operation of the 
valve) while in situ. 

2. Inadequate tightening of sampling valve on
branch pipe. 

Rupture of Economiser with 
Fatalities: MARS 200834 
An economiser (waste heat boiler) on a
passenger ship ruptured during sea trials
after a repair period. Two people died from
steam burns and three others were injured as
a result of the failure.

International Marine Accident Reporting Scheme

MARS REPORT No. 187
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Result of Investigations
1. The shipboard economisers were not to be

pressurised for the sea trials. The 
necessary steam was to be provided by a 
temporarily installed oil-fired boiler. 

2. The engineers decided not to drain the 
water from the economisers. Instead, they 
intended to vent them by using the hand 
easing-gear to lift the economiser safety 
valves from their seats. 

Two people died from 
steam burns and three 

others were injured

3. They did not realise that the safety valves
on the port economiser had corroded in the 
closed position and that they were not 
venting the economiser despite the position 
of the indicators on the hand easing-gear. 

4. When sufficient pressure developed, the 
port economiser ruptured at a 
circumferential welded joint. 

5. The safety management system (SMS) did 
not contain adequate procedures to ensure 
the maintenance and safe operation of the 
steam generating plant. 

Lessons Learnt
1. The preoccupation of the engineering staff

with the shipboard repairs and sea trials 
might have prevented them from thoroughly 
considering the consequences of not 
draining the economisers. 

2. The heavy workload during the trials might 
also have interfered with the engine room 
staff’s making appropriate engine room 
rounds to verify that the economiser was 
actually being vented. 

3. This incident might have been prevented by 
adequate risk assessment of boiler safety 
devices, alarms, means of control and 
indication; also strict adherence to sea 
trials procedures. 

Anchors Dislodged at Sea: MARS 
200836 
Three vessels reported that their bower
anchors were dislodged from the stowed
position during bad weather. In one case, an
anchor along with the chain was lost. In the
other two cases, the anchors and chain were
recovered due to prompt action taken by the
ships’ staff. Regardless of the circumstances,
such incidents are a direct result of
inadequate precautions and lashings taken
for sea passage in heavy weather conditions.
The following procedures must be considered
to be the minimum:
1. Brakes are to be tightened and the

operating handle lashed to prevent the 
brake from working loose. 

2. A minimum of two wire rope strops of 
appropriate strength and in good condition, 
led through different links on the chain, 
must lash each anchor and be tightened to 
equal tension, with independent 
turnbuckles.

3. Each bow stopper must be fully seated with 
locking bolt secured in place. 

4. If appropriate, the windlass gear may be 
engaged after housing and lashing the 
anchors, taking care that only the brake, 
lashings and the bow stopper are all 
bearing equal stress. 

The procedures in the 
company’s safety 

management system were 
not followed

5. The brake system must be regularly
checked for proper condition and optimum 
adjustment. 

6. Finally, the anchor lashings must be 
checked at sea daily, especially prior to 
encountering bad weather. 

Loss of Both Anchors with Chain: 
MARS 200835 
A vessel lost both anchors and chain while 
attempting to anchor offshore in deep waters. 
Investigations indicated that correct 
anchoring procedures were not followed 
for such an operation. With the echo sounder 
reading ninety metres, the port anchor was 
‘walked back’ to 2.5 shackles and let go. The 
anchor along with the entire cable was lost 
when the bitter end parted under the shock 
load. Thereafter the starboard anchor was 
walked back to 4.5 shackles, and the process 
repeated with the same result. Unfortunately, 
in both incidents, the clear written 
procedures in the company’s safety 
management system (SMS), below, were not 
followed, with serious operational and 
financial losses. 
In the words of the SMS: 
‘Extreme precautions are to be observed 
while dropping anchor in deep waters. The 
following guidelines are to be considered on 
such occasions in order to avoid loss of 
anchor: 
1. Ensure that windlass brake linings are good 

and the bottom band stopper arrangement
is properly adjusted.

2. Ensure while anchoring, the entire cable is 
walked out under power.

3. While lowering, vessel should be fully 
stopped with no speed over ground.

4. After laying about one to two shackles on 
sea bed, use very short bursts of engine not
more than dead slow astern/ahead to range
cable and pay out required length.

5. After the vessel is brought up, put guillotine 
bar and lock. Tighten brake full and then
release gear.’

Editor’s note: In general, company procedures 
for anchoring may consider being more 
specific when referring to ‘deep water’ and 
suggest a depth of about forty to fifty metres 
as a benchmark. It may also be useful to use 
the term ‘anchoring’ rather than ‘drop anchor’ 
to avoid misunderstanding. 
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Garbage Fines: MARS 200837 
Two vessels were fined heavily at different
North American ports for improper storage of
garbage on board.
Typical deficiencies were: garbage container
on deck found leaking, egg shells found on
deck, dry meat pieces found on deck
barbeque grill and pieces of egg shells found
in discarded (empty) egg crates in the dry
garbage bin.

These violations are often 
taken very seriously by 
enforcement authorities

Masters and the ship’s garbage management
officer should ensure that all personnel
involved in storing and handling garbage are
familiar with the various garbage types and
follow proper storage and segregation
procedures laid down in the ship’s garbage
management plan. Garbage storage
receptacles on deck must be regularly
checked for signs of damage and renewed as
necessary. Drums must be kept covered tight
at all times so that spillage does not take
place due to the action of birds, seas or
weather. All shipboard personnel and, in
particular, the deck department, must be
advised to report any deficiencies
immediately. It must be emphasised that even
though the violations mentioned may be
related to very small quantities, they are often
taken very seriously by some enforcement
authorities.
Editor’s note: Often the ship’s crew 
themselves are guilty of disposing of garbage 
improperly after consuming food or drink on 
deck. Inspectors have identified some typical 
locations: under gratings or platforms, inside 
savealls, deck fire hose boxes and weather-
tight electrical switch receptacles. Commonly,
food waste and other garbage left behind by 
shore personnel in the previous port is to 
blame – but shore authorities will still 

that crewing/marine departments of
companies regularly impart Colregs training
to bridge watchkeepers and verify their
knowledge of the same.

Damage to Underwater Cables: 
MARS 200840 
Arriving about a week early for her loading, a
general cargo ship that had almost arrived at
the pilot station, was instructed to wait off-
limits. After hastily consulting the charts and
publications, and being aware of hi-jacking
and piracy threats in the region, the master
selected an offshore anchorage just outside
the twelve mile line, but within visual range of
the signal station. After turning the ship
around in heavy traffic and steaming back
about fifteen miles, the master anchored in
the chosen spot in depths of about 25 metres,
paying out five shackles. During the final
approach to the anchorage, he noted charted
submarine cables in the vicinity and, perhaps
due to the subconscious feeling that he was
anchoring in ‘high seas’, coupled with a
momentary lapse of concentration, he
mistakenly interpreted each one-cable
division on the large scale chart’s latitude
scale as one mile. As a result, the master was
under the impression that he was four miles
clear of the nearest submarine cable, but, in
fact, had anchored 0.4 miles from it.

None of the bridge team 
realised the slow 

dragging of the anchor

After about four days the ship, which was
always wind-rode, slowly dragged anchor,
snagged and damaged the submarine
communication cable. Unfortunately, none of
the bridge team realised the slow dragging of
the anchor, having monitored the ship’s
position by distant radar ranges, which failed
to change appreciably.

penalise the ship. The deck crew must be 
thoroughly drilled on proper garbage 
collection, segregation, storage and disposal 
procedures. They must be constantly 
reminded to search the ship carefully for 
discarded garbage after departing from each 
port and dispose of these articles in 
accordance with regulations. 

Colregs Violation: MARS 200838  
As master of the ship, I was keeping the 08.00 
to 12.00 watch on a clear day, steering 053ºT; 
speed fifteen knots. I observed by radar, a 
crossing target (later seen to be container 
vessel) on my port bow, bearing approx 020ºT; 
distance twelve miles, on a collision course. 
There was no other vessel in the vicinity and 
the other vessel’s identity was verified on the 
AIS. 
I watched as the other vessel continued to 
approach, still on a collision course. When 
she was about 3.5 miles off, and was taking 
no avoiding action, I called her on VHF16. 
When I received a response to my second 
call, I asked for the container vessel’s 
intention. The officer’s reply was for me to 
keep clear as he did not want to carry out a 
large alteration of course, of about fifty 
degrees. I advised him that under the Colregs 
it was his duty to keep clear. The officer 
instantly became abusive and ‘ordered’ me to 
keep out of his way. I reminded him that we 
were on VHF16. He then agreed to alter 
course. After altering, the officer of the 
container vessel advised me in a very haughty 
voice that he was the master – I would have 
thought the master of a ship would be more 
likely to follow the rules. I advised him that I, 
too, was the master of my vessel. After 
passing clear, the master (?) of the container 
vessel asked me sarcastically if I was 
satisfied with his actions. I am afraid that this 
sort of reaction from so-called certificated 
officers is becoming far too common. 
I appreciate that there is a shortage of 
officers these days, but this is not an excuse 
to hire the unruly and defiant. I recommend 
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Root Cause / Contributory Factors
1. Hasty, forced decision to select an

anchorage offshore. 
2. Wrong interpretation of distance scale.
3. Poor bridge team management, error chain

not identifi ed.
4. Inadequate clearance from submarine

cable.
5. Inadequate scope of cable under prevailing

conditions.
6. Ineffective anchor watch.

Lessons Learnt
1. Harbour movement instructions for an

inbound vessel must be communicated well 
in advance of her arrival. 

2. The bridge team organisation must ensure

damaging underwater facilities.
In certain jurisdictions, and as occurred
recently in the Gulf, where a vessel is
reported to have damaged a communications
cable some distance away after dragging
anchor in heavy winds, criminal proceedings
may be brought against vessels’ masters and
they and/or crews may be arrested.
When anchoring, masters should ensure that
the anchor is dropped well away from any
underwater cables or pipelines, taking into
account the local weather forecast and the
likely track of the anchor if it starts to drag.
Masters should also be mindful that ships
may move a considerable distance very
quickly in such circumstances unless the
main engine is ready for immediate use.

that every action of one member is
monitored and approved by another so that
an error chain is not allowed to develop.

3. If there is suffi cient room, a longer scope of 
cable must be paid out than the normal
length of four to fi ve times the depth.

As a further guide to mariners, here is a 
recent advisory from the West of England P&I 
Club: 
07/03/2008 Underwater Cables and Pipelines
Damage to underwater cables and pipelines 
by ships’ anchors continue to produce very 
large civil liability claims against shipowners, 
not only for repairs but also for the resulting 
interruption of production or supply of power, 
communications or products such as oil or 
gas. It now appears that in respect of vessels 
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Verenigingsnieuws

Op dinsdag 27 mei vond in
zalencentrum Engels in het
Groothandelsgebouw te
Rotterdam een bijzondere
bijeenkomst plaats. Er
zullen niet veel
verenigingen in het land
zijn die kunnen zeggen dat
ze 86 leden hebben die,
zonder onderbrekingen,
vijftig jaar of meer lid zijn.
Welnu, de KNVTS kan dat
wel en is daar bijzonder trots op.
Vandaar dat al deze trouwe leden uitgenodigd
werden om onder het genot van een hapje en
een drankje in het zonnetje gezet te worden.
Uiteraard kon niet iedereen aanwezig zijn,
maar desondanks was de zaal met 120
personen goed gevuld.
De voorzitter van de KNVTS, ir. H.G.H. ten
Hoopen, heette iedereen welkom en, zoals dat
hoort bij een historische bijeenkomst van
technici op scheepvaartgebied, nam hij een
duik in het verleden van de Nederlandse
Scheepvaart. Zo memoreerde hij dat in 1958
het stoomschip ‘Rotterdam’ te water werd
gelaten en in 1959 stond Nederland op de
vijfde plaats onder de scheepsbouwnaties en,
als dit gerelateerd zou zijn aan de omvang van
de bevolking, hadden we zelfs op de eerste
plaats gestaan. In 1965 was ons land in het
bezit van de jongste en snelste vloot ter
wereld. In de daaropvolgende periode tot
1975 werden maar liefst zestien mammoet-
tankers gebouwd.
Ook op elektronisch gebied heeft in ons land
een enorme ontwikkeling plaatsgevonden;
werd in 1900 de draadloze telegrafie voor het
eerst gebruikt, in 1932 werd het elektronisch
echolood geïntroduceerd. De eerste computer
werd in 1955 door de KNSM gekocht en in
1965 exploiteren de Amsterdamse reders
gezamenlijk één computer. In 1970 volgde het
gebruik van telex over de radio en in 1980 de
satellietnavigatie.

Het bijzondere is dat de aanwezige KNVTS-
leden in de periode van hun lidmaatschap al 
deze ontwikkelingen van nabij hebben 
meegemaakt en wellicht geïnitieerd. En dat 
geldt zeker voor ons trouwste lid, ir. F. Kok, die 
al 62 jaar in onze ledenadministratie vermeld 
staat.
Vervolgens werd iedereen verzocht om de 
oorkonde en het zilveren speldje (naar een 
ontwerp van Ad Intema, lid HB, en 
vervaardigd door zilversmid Marc Lange) in 
ontvangst te nemen. De voorzitter werd 
daarin bijgestaan door mevrouw Suze 
Zeegers, die verantwoordelijk was voor de 
organisatie van de bijeenkomst. 
Het dankwoord namens de aanwezigen werd 
uitgesproken door ir. S. Hengst. Vanuit zijn 
verleden als voorzitter van de KNVTS kon hij 
zich niet herinneren dat er ooit  een 
vergelijkbare bijeenkomst gehouden was, dus 
werd het de hoogste tijd. Hij merkte op dat er 
5000 manjaren lidmaatschap in de zaal 
aanwezig waren en, gelet op de jeugdige 
uitstraling van de aanwezigen, kan werken in 
de maritieme maakindustrie zeker niet 
slopend genoemd worden. Ook is het 
bijzonder dat er zo veel verschillende 
disciplines van de maritieme maakindustrie in 
de zaal aanwezig waren. De heer Hengst 
bedankte het bestuur voor het houden van de 
bijeenkomst en hoopte dat er voldoende tijd 
zou zijn om bij te praten. En aldus geschiedde.
De lijst, die u hieronder aantreft, betreft de 

leden die vijftig jaar of meer lid zijn van de
vereniging. Velen daarvan waren aanwezig
tijdens de bijeenkomst, wij zorgen ervoor dat
de afwezigen ook in het bezit komen van de
oorkonde en het zilveren speldje.

Ir. J.B. Bennekers lid sinds 1954
Ing. W. Beukelman lid sinds 1957
A. Bezemer lid sinds 1955
A. de Bie lid sinds 1958
Ir. J.A.J.M. Boogaers lid sinds 1958
Ir. A.D. Boot lid sinds 1958
J.G. Boot lid sinds 1954
Ing. C. Braanker lid sinds 1957
Ing. J.B. Burlage lid sinds 1950
Ir. O. Bussemaker lid sinds 1952
Ing. J.G.F. Coolegem lid sinds 1957
Ing. P. van Dijk lid sinds 1956
J.M. Dirkzwager lid sinds 1954
Ir. J.Ch. de Does lid sinds 1949
A.C. van Dorp lid sinds 1958
Ing. K. van Duffelen lid sinds 1950
J.S. Frederiks lid sinds 1953
Ing. B. Freriks lid sinds 1952
Prof. Ir. J. Gerritsma lid sinds 1947
Ing. J. Gijbels lid sinds 1955
J. Grollé lid sinds 1956

Trouwe leden KNVTS gedecoreerd

Ir. F. Kok
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J. de Haan lid sinds 1951
Ir. G.P. van Hecking Colenbrander lid sinds 1957
Ir. C.J. van Heel lid sinds 1949
Prof. Ir. S. Hengst lid sinds 1957
Ir. W.A. van der Hidde lid sinds 1953
Ir. H.A. van der Hoeven lid sinds 1950
J. Holster lid sinds 1958
J.P. Hooft lid sinds 1958
Ing. A. van Huuksloot lid sinds 1949
Ing. P.S. Ike lid sinds 1947
F. de Jong lid sinds 1957
F.J. Jonkman lid sinds 1953
Ir. F. Kok lid sinds 1946
Ing. C. Kooij lid sinds 1954
Ing. J.N. Koutstaal lid sinds 1951
Ing. M.A.P. de Lange lid sinds 1951
Ing. A. Langejan lid sinds 1953
Ir. J.B. Loman lid sinds 1952
Ing. L. Lussenburg lid sinds 1954
Ing. P. Meeusen lid sinds 1953
Ir. O.R. Metzlar lid sinds 1949
Ir. J.H. Mulock Houwer lid sinds 1957

Ir. J.J. Muntjewerf lid sinds 1957
Ing. J. de Nachtegaal lid sinds 1954
Ir. W. Nagelkerke lid sinds 1956
Ir. W. van Noordt lid sinds 1949
Ing. C.H.L. Olling lid sinds 1958
H. Olthof lid sinds 1950
R.M. van Oortmerssen lid sinds 1954
Ing. D. Oostinga lid sinds 1958
J.G. Pasteuning lid sinds 1950
A. Pastoor lid sinds 1951
Ing. L. A. Plokhooij lid sinds 1958
Ing. E.D.H.F. Pronker lid sinds 1948
J. Reijenga lid sinds 1955
A. Rijke lid sinds 1951
Ing. P. Roskam lid sinds 1958
Ir. J.D. Ruys lid sinds 1958
J.A.F. Sandbergen lid sinds 1952
Ir. C.C.M. Schneiders lid sinds 1947
A. Schreuder lid sinds 1947
B. Schuil lid sinds 1953
Ir. H.J. Schurink lid sinds 1952
Ing. J. Slieker lid sinds 1949

Ir. H.W. Stapel lid sinds 1951
Ing. H.Th.G. Steenstra lid sinds 1952
Ing. L. van Straalen lid sinds 1957
Ing. H.H. van Stralen lid sinds 1958
Ir. F.L. Talmon lid sinds 1955
Ir. J. Teeuwen lid sinds 1949
Ir. J.C. Tjebbes lid sinds 1955
Ir. J.J. Trouw lid sinds 1956
Ir. M.P. van der Veen lid sinds 1957
Ing. A.J. Venteville lid sinds 1958
Ing. J. van Vlaardingen lid sinds 1957
Ir. O.J. van de Vorm lid sinds 1955
Ir. J.Ph. Vreugdenhil lid sinds 1958
Ir. A.J. de Vries lid sinds 1952
W. Vuursteen lid sinds 1958
Ir. M.J. van der Wal lid sinds 1958
Ing. C. Weltevrede lid sinds 1953
D. van der Werf lid sinds 1957
Ir. J. Wipkink lid sinds 1949
Ir. A. van der Wouden lid sinds 1948
J.W. van Zetten lid sinds 1956

Op donderdag 6 november 2008 vormt het
World Forum Convention Centre te Den Haag
het decor voor het derde Maritime Awards
Gala: een uniek platform voor de gehele
sector. Een netwerkbijeenkomst op hoog
niveau waar u niet mag ontbreken!
De Nederlandse maritieme maakindustrie
bundelt in dit gala de uitreiking van maar liefst
vijf belangrijke prijzen: de KNVTS Schip van
het Jaar Prijs, de HME Maritime Innovation
Award, de VNSI Timmersprijs, de HISWA
Excellence Award en de KVNR
Zeescheepvaartprijs. Met de grote variëteit
aan deelnemende partijen, inclusief de
overheid en politici, is dit gala de gelegenheid
om belangrijke partners ‘in business’ te
ontmoeten. Er worden meer dan 700 gasten
verwacht uit de top van de gehele maritieme
industrie, overheid en politiek.
Met de bundeling van de prijzen wil de
maritieme industrie innovatieve kracht en

topprestaties van Nederlandse maritieme 
ontwerpers, maritieme toeleveranciers, 
scheepswerven en reders benadrukken en 
verder stimuleren. Net als de eerste twee 
edities belooft ook dit derde gala een 
onvergetelijk evenement te worden. Het 
programma, onder leiding van Roelof Hemmen 
(nieuwslezer RTL), 
voorziet in spectaculair 
entertainment met als 
absoluut hoogtepunt de 
uitreiking van de vijf 
prestigieuze prijzen door 
Minister Van der Hoeven 
(Economische Zaken). De 
vijf prijzen behouden hun 
eigen karakter en 
individuele glans; de 
gezamenlijke uitreiking zet 
de winnaars echter nog 
meer in de schijnwerpers. 

Het Maritime Awards Gala is een evenement
bij uitstek om samen met uw zakenrelaties bij
te wonen. Hiervoor zijn sponsortafels
beschikbaar. Individueel aanmelden is
mogelijk vanaf september.
Meer informatie is te vinden op  
www.maritime-awards.nl.

Maritime Awards Gala 2008
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De KNVTS heeft vier afdelingen in
Nederland en één gevestigd op Curaçao.
De afdelingen organiseren maandelijks
bijeenkomsten, waarbij sprekers uit
binnen- en buitenland voordrachten
houden over de meest uiteenlopende
maritiem-technische onderwerpen. De
vereniging wil zo een platform zijn voor
discussie, meningsvorming en
uitwisseling van ideeën op maritiem-
technisch gebied. Ook worden
bijeenkomsten georganiseerd met het doel de
onderlinge sociale band tussen de leden en
hun partners te bevorderen.
In de vorige editie van SWZ Maritime heeft u
het overzicht voor afdeling Zeeland al kunnen
lezen, hier volgen de andere afdelingen.

Afdeling Amsterdam
Het bestuur van de afdeling Amsterdam wordt
gevormd door:
Voorzitter: L.J. Neut.
Vice-voorzitter: J.P. Stuifbergen.

Secretaris: mw. S.A. Zeegers-Manck.
Penningmeester: R. Zomerdijk.
Leden: F.W. Hogendoorn, T. Lantau en A.Th. 
Intema.
De afgelopen periode heeft afdeling 
Amsterdam diverse lezingen en excursies 
georganiseerd. Een greep uit de onderwerpen:

Ontwerpen, bouwen en inzetten van de
twee nieuwe binnenvaartopleidings-
schepen ‘Koppelspan Prinses Maxima/
Prinses Amalia’.
Excursie naar Huisman-Itrec.

•

•

De VOC, een 200 jaar functionerende 
multinational.
Presentatie laatste projecten van 
afstudeerders aan de Hogeschool van 
Amsterdam.
Bouwen in China. 
Excursie naar Pon Power Papendrecht.
Expansie van Vroon in de offshore.
Algemene Ledenvergadering. 

De lezingen werden meestal gehouden in de
Maritieme Academie te IJmuiden.

Afdeling Noord
Het bestuur van afdeling Noord wordt
gevormd door:
Voorzitter: J.W. Boeré.
Vice-voorzitter: mw. M.J. Tjoelker.
Secretaris: J. de Boer.
Penningmeester: J.H. Oud.
Leden: I.L. Ceelen, M.J.M. Houdijk, K. Asmus,
J.R. Arends en R. Nugteren.
In de afgelopen periode heeft afdeling Noord
diverse lezingen en excursies georganiseerd.

•

•

•
•
•
•

De afdelingen

Jaarvergadering KNVTS bij Aon in Amsterdam

Het komt niet vaak voor dat bij Aon een groep
scheepsbouwers op bezoek is. Op 23 mei
vond in het Amsterdamse kantoor van Aon de
109e jaarvergadering plaats van de KNVTS.
Dat was niet helemaal toevallig: maritieme
verzekeringen, uiteenlopend van de
verzekering van zeecasco- tot
scheepsaanbouwrisico’s, vormen van
oudsher een belangrijk onderdeel van de
Aon-activiteiten.
Mr. Freek Warmelink, directeur van het Aon-
kantoor in Amsterdam trad op als gastheer.
Dit hing ook samen met het feit dat Jac Boeré,
Director Marine & Logistics van ARM
Groningen lid is van het KNVTS-hoofdbestuur.
De KNVTS telt nu 2460 leden, de meeste
daarvan werkzaam in de scheepsbouwsector

en verder onder andere bij de overheid, 
scheepvaart, het onderwijs, het 
wetenschappelijke maritieme onderzoek en 
de dienstverlening zoals in de schade-
expertise- en verzekeringssector. 
Na een moeilijke periode maakt de 
Nederlandse maritieme sector, waarin 
jaarlijks miljarden euro’s omgaan, een 
stormachtige groei door. Vandaar ook dat het 
belangrijkste aandachtspunt voor het KNVTS-
hoofdbestuur is: het motiveren van jongeren 
om een loopbaan in de maritieme sector te 
kiezen. Dit gebeurt onder andere door samen 
met andere maritieme organisaties jaarlijks 
afstudeerprijzen ter beschikking te stellen aan 
studenten die een opleiding op mbo-, hbo- of 
tu-niveau met zeer goed gevolg hebben 

afgerond. Deze prijzen worden tevens
overhandigd tijdens een evenement dat de
nodige aandacht trekt.
Dat er ook op maritiem gebied wel eens iets
misgaat, bracht Freek Warmelink tijdens zijn
presentatie in beeld. Dit is uiteraard een
terrein waar Aon zeer veel ervaring mee
heeft, zoals de behandeling van schades aan
scheepsvoortstuwingsinstallaties, door
strandingen, brandende lading op
containerschepen en schroefschaden. En als
‘ludiek element’: een schip dat een bocht een
beetje te ruim nam en vervolgens een langs
de kant afgemeerd pannenkoekenschip
ramde.

Albert Boes
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Voorgesteld en gepasseerd
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

J.G. de Bakker
Inspector – Lloyd’s Register EMEA, Rotterdam
Juliana van Stolberglaan 8, 3241 GL
Middelharnis
Voorgesteld door A.G. Deen
Afdeling Rotterdam

U. Borger
Superintendent (newbuilding) – Udo Borger
Marine Consultancy, Emmercompascuum
Eerste Koppelveenweg 92, 7881 EH
Emmercompascuum
Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Noord

L.R. van Dijk
Vakspecialist Constructie – Icon Yachts,
Harlingen
De Skelp 10, 9076 JG Sint Annaparochie
Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Noord

B. Faber
Directeur C-Job & Partners B.V., Hoofddorp
Kapteynlaan 133, 3571 XP Utrecht
Voorgesteld door B.F. Kooi
Afdeling Rotterdam

J. Gouw
Project Manager – Alewijnse Noord B.V., 
Drachten
Hunze 41, 9204 BH Drachten
Voorgesteld door J.H. Oud
Afdeling Noord

P. de Jong
Oud Shift-Superintendent – Mobil Oil Reff., 
Amsterdam
Olieslagerslaan 197, 1945 PE Beverwijk
Voorgesteld door S.A. Zeegers-Manck
Afdeling Amsterdam

J. Kuin
Director – Vuyk Engineering, Groningen
Oosterparkstraat 5, 9601 CL Hoogezand
Voorgesteld door B.F. Kooi
Afdeling Noord

P.A.F. van Sluisveld
Project Manager – Van Oord, Rotterdam
De Zandberg 8, 5171 RE Kaatsheuvel
Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Rotterdam

D.C. Stander
Project Ingenieur – Baggermaatschappij
Boskalis, Papendrecht
Achter de Vismarkt 30, 2801 NC Gouda
Voorgesteld door H.R. Maliepaard
Afdeling Rotterdam

A.A.J. Terpstra
Projectmanager – Alewijnse Noord B.V.,
Drachten
Staaslan 10, 9051 PG Stiens
Voorgesteld door J.H. Oud
Afdeling Noord

Nieuwe leden KNVTS juni 2008

In Memoriam
In april overleed op 37-jarige leeftijd 
de heer M. Boeschoten. Hij was ruim 
vijftien jaar lid van de KNVTS.

Een greep uit de onderwerpen:
Stabiliteit in zeegang. 
‘Ongeshort lashen’.
Rondvaartboot op brandstofcel.
‘Gastarbeiders’ in de scheepvaart en 
scheepsbouw.
Bergingswerkzaamheden. 
Scheepsbouw gezien door Peter Versluys.
Super-jachtbouw in Noord-Nederland.
Reddingboten, vroeger en nu.

De lezingen werden meestal gehouden in
Restaurant De Twee Provinciën, Meerweg 245
te Haren en een enkele keer in Restaurant
Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1 te Grou.

Afdeling Rotterdam
Het bestuur van de afdeling Rotterdam wordt
gevormd door:

•
•
•
•

•
•
•
•

Voorzitter: ing. P. Boekel.
Vice-voorzitter: ir. H. Boonstra.
Secretaris: ir. R. Maliepaard.
Penningmeester: ir. B. Daman.
Leden: ir. H.G.H. ten Hoopen, ir. A. Kik en 
N. wessels.
In de afgelopen periode heeft afdeling 
Rotterdam diverse lezingen en excursies 
georganiseerd. Een greep uit de 
onderwerpen:

Kwaliteit bemanning.
Solar powered boats/Elfstedentocht.
Offshore support/pijpenlegger: KIVI Martec.
Lashing at sea.
Nieuwjaarsbijeenkomst
(Passagiersterminal Rotterdam).
Heropening scheepswerf Van der Giessen
de Noord.

•
•
•
•
•

•

LNG-aanlanding op de Maasvlakte.
Innovatie in de bouw van luxe jachten.
Herbouw cutterzuiger ‘Phoenix’.

De lezingen werden meestal gehouden in het
Delta Hotel, Maasboulevard 15, te
Vlaardingen.

•
•
•

Voor meer informatie:
KNVTS
Mathenesserlaan 185
3014 HA Rotterdam
T: 010 - 2410094
E: secretaris.knvts@planet.nl
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Arbeidsbemiddeling

IPS Group – Interocean Personnel
Services
Rivium Boulevard 46
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0) 10 447 94 94
Fax: +31 (0) 10 235 78 78
www.ipspersonnel.com
  info@ipspersonnel.com

Swets Nautische 
Personeelsdiensten B.V.
Veerplein 22, 3331 LE Zwijndrecht
Postbus 136, 3330 AC Zwijndrecht
Tel. (078) 6191290
Fax. (078) 6191018
Vestiging Amsterdam (020) 682 1866
info@swets-plaza.nl
www.swets-plaza.nl 

Asset Management

Traduco Asset Management
Hectorlaan 1
1702 CL Heerhugowaard
Tel.: 072-572 65 25
Fax  072-572 03 50
E-mail: info@traduco.nl
www.traduco.nl 

Crew management

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl

Dieselmotoren, onderhouds- en 
reparatieapparatuur

De Haas Dieselmotoren BV H.D.M.
Govert van Wijnkade 3
3144 ED Maassluis
Tel.: 010-5912611
Fax  010-5929155
E-mail: info@dehaasdiesel.nl
www.dehaasdiesel.nl

Dieselmotoren
verkoop en reparatie

Cummins Holland B.V.
Olivijn 800
3316 KH  Dordrecht
Tel.        : 078-618 1200
Fax        : 078-617 6579
E-mail: info@cummins.com
www.cummins.com

DP werkschepen en FPSO

Bos Maritime Consultants BV
Irisstraat 23
2015 AS Haarlem
Tel. 023-5344048
Fax 023-5344051
E-mail: 
rob@bos-maritime-consultants.com
www.bos-maritime-consultants.com

Experts & Taxateurs

Verweij Hoebee Groep
experts en taxateurs op scheeps- en
werktuigkundig gebied marine surveyors
and consulting engineers
VERWEIJ & HOEBEE
Kantoor Amsterdam
Osdorper Ban 17 BC
1068 LD Amsterdam
Tel. +31-(0)20-6107260
Fax +31-0(20)-6196461
E-mail: info@verweij-hoebee.nl
D. HOEBEE B.V.
Kantoor Barendrecht 
Achterom 66
2991 CV Barendrecht
Tel. +31-(0)180-623236
Fax +31-(0)180-620178
E-mail: d.hoebee@verweij-hoebee.nl

Hefkolom/Sectiebouw
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: info@coop-nieborg.nl

Multi 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

Maritime Search

www.dutchportguide.com 

Dirkzwager’s

DUTCH PORT GUIDE 2008
Al meer dan 125 jaar is Dirkzwager’s Dutch Port Guide het
meest informatieve en overzichtelijke naslagwerk voor de
Nederlandse havengebieden. Op compacte wijze vindt u
hierin een schat aan actuele en onmisbare informatie over de 
havens van o.a. Amsterdam, Dordrecht, Harlingen, Moer dijk,
Rotterdam, Scheveningen, Terneuzen en Vlissingen.

Bestel nu voor  27,50 
(normale prijs  37,50) 

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met 
onze Klantenservice, tussen 9.00-12.00 uur, 

op telefoonnummer 010 - 289 40 08. 
Of stuur uw gegevens naar klantenservice@mbp.nl 

o.v.v. DPG 2008.
Of bestel via de website:

Prijs
Omvang
Verschijnt
ISBN  978-90-74864-63-3

Dirkzwager’s
DUTCH PORT GUIDE 2008 bi dt l d l

•

•

•

•

•

•
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ISM- Systemen,  
-trainingen en manuals

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie

Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam
Tel.  +31(0)10 409 05 99
Fax  +31(0)10 409 05 90
E-mail: info@markvanschaick.nl
www.markvanschaick.nl

Lastoevoegmaterialen

ITW  Welding Products BV
Edisonstraat 10
3261 LD Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 64 14 44
Fax 0186 - 64 08 80
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com

Loodswezen

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

Maritime Engineering

Navaltec Engineering Service B.V.
Kardoenhof 1
3193 JD Hoogvliet-RT
tel.: +31 (0)10 438 04 38
fax: +31 (0)10 438 27 17
E-mail: info@navaltec.nl
www.navaltec.nl

Maritiem Projectbureau

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

Maritieme Dienstverlening

Hubel Marine BV
Karel Doormanweg 5, 2nd Floor
3115 JD Schiedam
Tel. 010 - 458 73 38
Fax 010 - 458 76 62
E-mail: erik@hubelmarine.com

Marin Ship Management B.V.
Hogelandsterweg 14
9936 BH Farmsum
Postbus 86
9930 AB Delfzijl
Tel. 0596 63 39 22
Fax 0596 63 39 29
e-mail: msm@mfmarinedivision.nl
www.mfmarinedivision.nl

Oever 7
3161 GR Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl

Maritieme elektronica

Postbus 49, 6500 AA Nijmegen
Telefoon: +31 (0)24 3716571
Fax: +31 (0)24 3716570
website: www.alewijnse.nl
email: ams@alewijnse.nl
One-stop shop in systeem integratie
(nieuwbouw, refit, service & onderhoud,
navigatie en communicatie produkten).

Maritieme Training

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

Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel.  0181 - 36 23 94
Fax  0181 - 36 29 81
E-mail: info@nutec.nl

Mega Jachten

Bos Maritime Consultants BV
Irisstraat 23
2015 AS Haarlem
Tel. 023-5344048
Fax 023-5344051
E-mail:
rob@bos-maritime-consultants.com
www.bos-maritime-consultants.com

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl

Maritiem projectbureau

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@q-shipping.nl
www.q-shipping.nl

Naval Architects Consulting 
Engineers
Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD  Rotterdam
Tel. 010 - 413 08 52
Fax 010 - 413 08 51
E-mail: info@groensoet.nl

Navaltec Engineering Service B.V.
Kardoenhof 1
3193 JD Hoogvliet-RT
Tel.  +31 (0)10 438 04 38
Fax  +31 (0)10 438 27 17
E-mail: info@navaltec.nl
www.navaltec.nl

Roeren, stuurmachines en 
hydraulische systemen

® Marine System
Hoofdkantoor
Dorpsstraat 67a
2931 AD Krimpen aan de Lek
Postbus 2061
2930 AB Krimpen aan de Lek
Tel. 0180 - 51 15 77
Fax 0180 - 51 15 78
E-mail: marinesystems@vdvelden.com
Internet: www.veldengroup.com

Safety Training

Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel.  0181 - 36 23 94
Fax  0181 -  36 29 81
E-mail: info@nutec.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: sales@coops-nieborg.nl
www.coops-nieborg.nl

Roden Staal b.v.
9200  AA Drachten
De Steven 53
9206  AX Drachten
Tel. +31 (0) 512 591 000
E-mail: info@rodenstaal.nl
www.rodenstaal.nl

Maritime Search
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SWZ Maritime is het orgaan van de Stichting ‘Schip en Werf de
Zee’ waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut MARIN, de 
Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging
Nederlandse Scheepsbouwindustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van KlVl-
NIRIA en Nautilus NL
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Colofon

Scheepsmotoren en reparatie

Ambachtswei 8
8501 XA Joure - The Netherlands
Tel. +31 (0) 513 - 48 50 00
Fax +31 (0) 513 - 48 50 03
E-mail: info@ esholland.nl
www.esholland.nl

Scheepsreparatie

Hubel Marine BV
Karel Doormanweg 5, 2nd Floor
3115 JD Schiedam
Tel. 010 - 458 73 38
Fax 010 - 458 76 62
E-mail: erik@hubelmarine.com 

Nicoverken Holland b.v.
Algerastraat 20
3125 BS Schiedam
Tel. 010 - 238 09 66
Fax 010 - 238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Schroefaskokerafdichtingen

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

Staal-IJzer Gieterij

Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail: info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

(S)WTK aan de wal

Munsterstraat 20a
7418 EV Deventer
Postbus 72 , 7400 AB Deventer
Tel. 0570 - 50 21 70
Fax 0570 - 50 21 71
www.innotiv.nl

Veiligheid

Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0181 - 36 23 94, Fax  0181 - 36 29 81
E-mail: info@nutec.nl

Veiligheidsmiddelen

Datema Delfzijl BV
www.datema.nl
Tel. 0596 - 63 52 52
Fax 0596 - 61 52 45
E-mail: delfzijl@datema.nl
Tel. 010 - 436 61 88
Fax 010 - 436 55 11
E-mail: rotterdam@datema.nl

Verwarmingssystemen, verkoop 
en onderhoud

Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems
De Zelling 1
Postbus 252
3340 AG Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. + 31 78 - 68 23 404
Fax + 31 78 - 68 23 403
Email: info@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl
Heatmaster, your hottest innovator

Voor al uw maritieme zaken

Lloyd’s Register
Weena Zuid 170
3012 NC  Rotterdam
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88

Bureau Veritas b.v.
Vissersdijk 223-241
3011 GW Rotterdam
Postbus 2705
3000 CS Rotterdam
Tel. 010 2822666
Fax 010 2411000
E-mail: hrmnld@nl.bureauveritas.com

Maritime Search
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