


4 Sleephopperzuigers, 3 snijkopzuigers, 6 grijperkranen, 2 hijspontons, 50 km pijpleiding

Kom kijken wat er nodig is om een haven in Abu Dhabi uit de grond te stampen

www.werkenbijboskalis.nl

Boskalis is een toonaangevende, internationale dienstverlener die op het gebied van bag
geren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten alles in huis heeft. We werken wereld
wijd aan spraakmakende projecten: groots, interessant en avontuurlijk. Boskalis is succesvol 
en groeit. De afgelopen jaren is er aan de uitbreiding van onze vloot gewerkt met de realisatie 
van een omvangrijk nieuwbouwprogramma. State of the art, ambitieus en hightech. We zijn 
op zoek naar versterking van onze teams aan boord van o.a. deze nieuwe schepen. Een unieke 
uitdaging voor vakmensen die iets van de wereld willen zien. Heb je een vaarbevoegdheid 
all ships en bij voorkeur een aantal jaren werkervaring als stuurman of machinist? Kom dan 
naar onze informatiemiddag en laat je vrijblijvend informeren over de vele mogelijkheden.

Op vrijdag 5 februari vanaf 15:00 uur laten we je onze wereld zien aan boord van één van 
onze nieuwste schepen. Kom kennismaken en meld je aan via www.werkenbijboskalis.nl.

• (Hoofd) scheepswerktuigkundigen
• 1e Stuurmannen
• 2* Stuurmannen

Maak een wereld van verschil

a
Cb Koninklijke

Boskalis Westminster nv

http://www.werkenbijboskalis.nl
http://www.werkenbijboskalis.nl


Bezoek ook onze website: 
www.swzonline.nl
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Waterstoftankers

W aterstof heeft als voordeel dat het 

veel energie kan opslaan. Dit betekent 

dat waterstof kan worden gebruikt als 

transportmiddel voor energie, die 

opgewekt w ordt op tijden en plaatsen 

op aarde waar genoeg energie 

voorhanden is (bijvoorbeeld als w ind

of zonne-energie). De waterstof kan 
vervolgens elders weer worden

omgezet naar energie door directe verbranding of in brandstofcellen, voor 
bijvoorbeeld auto's of verwarming en elektricite it in huizen. Voor transport van 

waterstof over zee zijn waterstoftankschepen het aangewezen middel.

Operationeel brandstof besparen

Brandstofbesparing gedurende 

scheepsoperaties is een 'hot' item in de 

scheepvaartsector Onstabiele olieprijzen en 

opkomende emissieregelgeving dwingen 

scheepseigenaren en operators ertoe te kijken 
naar het energiegebruik aan boord, waaronder 
het operationeel brandstofgebruik. De 

Rijksrederij besteedt aandacht aan operationeel 

brandstof besparen om de milieubelasting en brandstofkosten te minimaliseren 

en een voorbeeld te stellen voor de Nederlandse scheepvaartsector.

31 Orderboek over de top

Begin 1974 bereikte het orderboek een record: circa 130 m GT. Het heeft tot 2004 

geduurd voordat dat record werd gebroken en daarna ging het heel snel. 

Terugkijkend zien we nu dat in de herfst van 2008 een nieuw record werd 

genoteerd: een orderboek van de wereldscheepsbouw van 11.700 schepen, 383 

m GT en 199 m CGT vertegenwoordigend. Zal het weer dertig jaar duren voor het 

volgende record wordt genoteerd?
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Keerpunt in 2013?

Hoewel de Nederlandse maritieme industrie 

zich vooral richt op 'specials’ en in die markt 

ook een substantieel aandeel heeft, is het 

gebrek aan nieuwe orders zorgwekkend. Het 
lijkt nu een zaak van overleven tot 2013 

wanneer de markt naar verwachting weer is 

aangetrokken. Dat w ordt moeilijk en voor 

sommige bedrijven misschien onmogelijk. Het 

wereldwijde aanbod aan scheepsbouw- 
capaciteit is veel groter dan de vraag en al is 
dat niet direct een bedreiging voor de 

Nederlandse scheepsbouw, enig effect treedt 

ongetwijfeld op. In twee artikelen kunt u in dit 
nummer meer lezen over deze onderwerpen. 

Ondanks deze sombere geluiden blijft de 

belangstelling voor het maritieme onderwijs 

groot en zijn er ieder jaar weer excellente 

studenten die in aanmerking komen voor een 

KNVTS-afstudeerprijs. Ook dit jaar werden 
deze prijzen uitgereikt tijdens de Maritieme 

Ontmoetingsdag in het Ahoy complex tijdens 

Europort. In dit nummer aandacht voor elke 

prijswinnaar met considerans en foto. 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking was er een 

presentatie over het project Integraal 

Samenwerken, een ambitieus programma 
voor versterking van de maritieme cluster.
De teleurstellende uitkomst van de 

Kopenhagenconferentie is geen nieuws. Wat 

dit betekent voor de maritieme wereld kunt u 
lezen in dit nummer.

Het transport van vloeibare gassen wordt 

steeds belangrijker, Nieuwe, grotere schepen 

komen op de markt, waarvoor nieuwe 

terminals in aanleg zijn. Omdat waterstof kan 

dienen als transportmiddel voor energie 
wordt nu nagedacht over het vervoer van 

vloeibare waterstof per schip. In 

dit nummer een uitgebreid 

artikel over mogelijkheden en 

beperkingen van dit vervoer.

Naar aanleiding van onze 

special over veiligheid in 

het decembernummer 

ontvingen we verschillende 

reacties van zeevarenden.

Veel kritiek is er op de 

regelgeving, die zij als 

bureaucratisch, onwerkbaar 

en soms ook als tegenstrijdig 

ervaren. Voldoende reden voor 
de redactie om daar binnenkort 

nog eens aandacht aan te 

besteden.

Ir. Kees Dirkse, hoofdredacteur

http://www.swzonline.nl


Nieuwe voorzitter Scheepsbouw  Nederland
Vertrekkend voorzitter ir, M.J. (Fred) van der 

Wal overhandigde tijdens de nieuwjaars
receptie van Scheepsbouw Nederland in Zeist 
op donderdag 14 januari de voorzittershamer 

aan de nieuwe voorzitter ir. J.J.C.M. (Sjef) van 
Dooremalen. Bij zijn eerste rede benadrukte 

Van Dooremalen het naijleffect van de crisis 
bij de bedrijfstak en drong bij minister Donner 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan 

op toegankelijkheid van de deeltijd-W W  voor 
de scheepsbouw. De sector dreigt geen 

gebruikte kunnen maken van de regeling 

vanwege zijn laat-cyclische karakter. 'W ij 
gaan vanaf medio 2010 door een tijdelijk dal, 

veroorzaakt door een plotselinge vraaguitval 

in het afgelopen jaar. De regeling stopt echter 
per 1 april. Daardoor vissen w ij achter het net. 

Onze situatie verschilt echter niet van andere 

sectoren. Alleen manifesteren de effecten 
zich later vanwege de lange doorlooptijd van 
orders,' aldus Van Dooremalen.
Van Dooremalen (65) was 35 jaar werkzaam 
bij IHC Merwede en trad in maart 2006 af als 
CEO. Hij heeft in zijn lange loopbaan veel 

betekend voor de maritieme industrie en gaat

die kennis en ervaring benutten in zijn functie 
als voorzitter van Scheepsbouw Nederland. 

Van Dooremalen is scheepsbouwkundig 

ingenieur (TU Delft) en is onder meer actief

als president-commissaris van IHC Merwede. 
Vertrekkend voorzitter ir. M.J. van der Wal 

neemt op 25 maart aanstaande officieel 

afscheid.

Digitaal archief SW Z M aritime
Zoals eerder aangekondigd komt het digitale 
archief van SWZ Maritime binnenkort via de 

website www.swzonline.nl voor de abonnees

beschikbaar. Artikelen kunnen dan in pdf- 

formaat worden bekeken en opgeslagen op 
de eigen computer. De abonnees ontvangen

daar op korte termijn een brief over met hun 
persoonlijke inlogcode.

Tekortkom ingen bij neerlaten van reddingsboten
Bij het neerlaten van reddingsboten door de 

bemanning van internationale koopvaardij

schepen is er in één op de vijf inspecties 

sprake van één of meer tekortkomingen. Dat 

blijkt uit een themacontrole die is gehouden 
van 1 september tot en met 30 november 2009 

door Port State Control, een samenwerkings
verband van maritieme inspecties, waaronder 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Er

vonden op dit onderwerp 5749 inspecties 
plaats in 27 Europese landen en Canada (het 

zogeheten gebied van "Paris M0U").

Eenderde van alle aanhoudingen in deze 

periode (tachtig van de 246) had betrekking op 

onveiligheid bij het neerlaten van reddings
boten. Belangrijke oorzaken voor tekort

komingen zijn onvoldoende oefening of het 
onjuist volgen van de instructies bij het

neerlaten van de sloepen. Zwitserland en 

Siërra Leone kwamen slecht uit de inspectie 

met een percentage aanhoudingen van 

respectievelijk zeventien en elf procent op het 
totaal aantal inspecties. Nederland kwam 

goed voor de dag met een percentage van 

0,32 procent.

http://www.swzonline.nl


M aritiem e c lu ster vraagt extra fisca le  m aatregelen
Werkgevers, werknemers, havens, loodsen, 

scheepsbouw, waterbouw, offshore, 

regionale en lokale overheden en 

onderwijsinstellingen die een hoofdrol spelen 

in de maritieme cluster en transportsector 

doen een dringend beroep op het kabinet en 

de Tweede Kamer om een gelijk speelveld 

voor de Nederlandse zeescheepvaart te 

realiseren. In een gezamenlijke brief aan de 

staatssecretarissen van Financiën en van 
Verkeer en Waterstaat van 7 januari spreken 

de in totaal 33 partijen hun zorg uit dat zonder 

extra maatregelen een structurele

verzwakking optreedt van de hele 

Nederlandse maritieme bedrijfstak. 

Nederland als vestigingsland voor reders is 

geen vanzelfsprekendheid meer. Door het 

ongunstige Nederlandse belastingregime en 

verhevigde concurrentie vlaggen reders hun 

vloot steeds vaker uit om concurrerend te 

blijven. Dit vertrek is een zeer grote 

bedreiging omdat daarmee de hele Neder

landse maritieme bedrijfstak in gevaar komt. 

De zeescheepvaart is zowel voor 

hoogwaardige kennis als menskracht de 

toeleverancier voor bijvoorbeeld

havenbedrijven, classificatiebureaus, 

loodswezen en overheid. Daarnaast is de 

zeescheepvaart opdrachtgever voor werven 

en aanjager van de maritieme maakindustrie. 

De partijen vragen om aanvullende fiscale 

faciliteiten vooral noodzakelijk in de 

loonkostensfeer. Dit vermindert de 

concurrentieachterstand ten opzichte van 

andere Europese scheepvaartregisters. Zo 

kosten bijvoorbeeld Nederlandse 

zeevarenden gemiddeld per jaar 2500 euro 

meer dan Duitse of Belgische door betere 

loonkostenregelingen in die landen.

W ärtsilä slu it opleid ingscontract met Wagenborg
Wartsila heeft een driejarig contract 
afgesloten met Wagenborg Shipping voor de 

training van meer dan 830 van de ruim 1000 
zeelieden van Wagenborg. De training omvat 

ongeveer zeventig cursussen per jaar die 

worden gegeven in de Wartsila Land & Sea 

Academy trainingcentra.

Het programma bestaat uit productgerichte 

instructies voor dieselmotoren en voort

stuwingssystemen, maar ook trainingen op

maat in elektrotechniek, navigatie, hydrauliek 

en pneumatiek.

'De meer dan 1000 zeelieden van Wagenborg 

komen van over de hele wereld. Op dit 

moment zijn meer dan tw intig nationaliteiten 

vertegenwoordigd, inclusief China en 

Vietnam,’ zegt Cees Horvers, general manager 

personeelszaken van Wagenborg.

'Bovendien laten strategische analyses zien 
dat het aantal nationaliteiten en culturen zal

toenemen. Daarom heeft Wagenborg baat bij 

een partner die een breed scala aan 

praktische en theoretische trainings

programma's kan aanbieden op diverse 

locaties in de wereld. Het belangrijkste is dat 

deze trainingsprogramma's, onafhankelijk van 

tijd of plaats, dezelfde standaard hebben en 

resulteren in hetzelfde opleidingsniveau,' 

aldus Horvers.

IMO K ick s  Off "Year of the Seafarer"
The International Maritime Organization (IMO) 

launched the theme for this year's World 

Maritime Day, "2010: Year of the Seafarer", at 

an event held at its London headquarters on 

11 January 2010, cohosted w ith the 

International Shipping Federation (ISF) and 

the International Transport W orkers' 

Federation (ITF).
IMO Secretary-General Efthimios E. 

Mitropoulos said 2010 promises to be an 

'auspicious and important year' for the 

seafaring profession w ith a diplomatic 

conference in June to adopt amendments that 

w ill bring the International Convention on

Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (the STCW 

Convention), and its associated Code, fully up 

to date w ith today's expectations.

Mitropoulos said that designating 2010 as the 

Year of the Seafarer would help to reassure 

seafarers themselves that those responsible 

for the international regulatory regime 

understand the extreme pressures seafarers 

face and that they approach their task with a 

genuine sympathy for the work that seafarers 

carry out.

'It is my firm belief,’ said Mitropoulos, 'that, 

despite the numerical decline in officer-level

entrants, shipping remains a potentially 

exciting, rewarding and fulfilling career; a 

career that can take people almost anywhere, 

both in geographical terms and in terms of the 

sort of work they may finally find themselves 

doing. Seafaring is not only a satisfying and 

worthwhile career choice in itself, it is also a 

passport to a huge variety of related jobs 

ashore for which experience at sea w ill make 

one eminently qualified.'

He concluded: 'Seafarers deserve respect 
and recognition: let us resolve, during 2010 , to 

ensure that this message is trumpeted loud 

and clear.’



Maritieme markt
Door Menso de Jong

Bedrijven willen meer steun
Neelie Kroes stapt op als Europees commissaris voor concurrentie. Het geeft EU-leden de kans meer 
aandacht te vragen voor hulp aan nationale bedrijven. Deze landen wijzen op de dreigende uitverkoop 
van bedrijven naar rijke olielanden en opkomende Aziatische landen met veel opgepot geld. Dat 
verkregen zij dankzij de consumptieve bestedingen van Amerikanen en Europeanen, daartoe 
aangemoedigd door hun regeringen. Het blijft onduidelijk of het Westen nieuwe strategieën 
ontwikkelt om de toekomst beter uitgerust tegemoet te treden.

De aandacht blijft nog steeds gericht op bevordering van consumptie en 
behoud van bestaande, vaak royaal bemande bedrijven met deels 

verouderde technologie. Na banken, huizenbouwers en de autoindustrie 
willen nu reders en werven overheidsgaranties. Zij hebben grote 
nieuwbouwverplichtingen, terwijl ondertussen de kasgelden slinken. Hun 

balansen per 31 december kunnen vele banken verplichten bedrijven te 
laten falen, Zij willen dat zo lang mogelijk voorkomen, want de risico's en 
het verlies verschuiven dan naar de banken. Deze willen wel nieuwe 

leningen verstrekken, maar alleen met een overheidsgarantie. Ondertussen 

potten zij zelf geld op omdat terugvallen op de aan hen verstrekte 
miljardengaranties te duur zou zijn.
In de bankoptiek is het beter dat de overheid garanties geeft aan

noodlijdende bedrijven omdat die dan opdraaien voor de kosten ervan. Als 

daardoor het protectionisme toeneemt, is dat geen zorg voor de banken. 

Oeze draaien weer goed mede door het concurrentievoordeel na het falen 

van vele kleinere banken. Het neemt niet weg dat vele bedrijven zelf hun 

financiële problemen hebben bewerkstelligd door de euforie van 2006-2008 
met bomen die tot in de hemel zouden doorgroeien. Misschien kan het bij 

bomen door meer groei bevorderend, schoon en reukloos C03 in de luchtte 

pompen, maar dit gas wordt waarschijnlijk in Kopenhagen tot wereldvijand 
nummer 1 verklaard. Ook planten mogen niet boven het maaiveld uitsteken, 

maar reders moeten wel meebetalen aan het bestrijden van de vijand.
Echt ambitieuze strategieën zien we in het Westen niet meer; er is meer een 
'weg-met-ons' mentaliteit. Zo willen we schepen recyclen op 
gesubsidieerde, nationale sloopwerven. We dalen daarmee af tot het 

niveau van ontwikkelingslanden met banen die de meeste Europeanen niet 

ambiëren. Een oplossing kan zijn arme slopers uit Bangladesh naar Europa 
te halen al levert dat weer maatschappelijke problemen op. Groene clubs 

sprak het toch wel aan, want zij gunnen de arme landen geen paar jaar 

respijt voor de introductie van 'schone' sloop.
Na Hapag-Lloyd's voorlopige redding drommen Duitse reders met schepen 
zonder emplooi rond hun regering om overeenkomstige steun te verkrijgen. 

Als dat mislukt, zijn er andere mogelijkheden. De binnenvaart krijgt hulp bij 

de aanschaf van AlS-transponders, waarom dan niet de scheepvaart voor 

schoonmaakinstallaties van rookgassen en ballastwater, aanpassingen aan 

motoren voor zwavelarme olie, ECDIS-trainingen en andere efficiëntie of 
veiligheid bevorderende investeringen? In Frankrijk is er het spektakel rond 

CMA CGM's schulden van $ 5,6 miljard. 'Private equity' fondsen circuleren 

rond het bedrijf, waarnaast Louis Dreyfus belangstelling toont. Helaas, 

volgens directeur Dolphin van AMA Capital Partners, bestaat de markt voor 

bijna failliete bedrijven uit "a lot of vultures, but very few carcasses'. 
Traditiegetrouw zullen de Fransen wel voor een nationale oplossing kiezen 

met deelnames in de rederij van zowel de overheid als enkele Franse 

banken of investeringsfondsen. Het lijkt erop dat het enige struikelblok is 

een bestuurskandidaat voor CMA CGM te vinden die alle partijen, in het 
bijzonder eigenaar Jacques Saadé, kunnen accepteren als vertegen

woordiger van kredietgevers.

Ook vele werven met leeglopende hellingen willen meer overheidssteun in 

navolging van China, Zuid-Korea, Brazilië, Rusland en, als vanouds, de 

Verenigde Staten. Het gaat om meer innovatiesteun, maar vooral om 

financieringsgaranties voor nieuwe orders. In Nederland zijn daarover



Menso de Jong was jarenlang agent in het Verre Oosten voor 

diverse scheepvaartmaatschappijen Hij is nu freelance 
journalist en vaste medewerker van SWZ Maritime

eindelijk afspraken gemaakt tussen banken en de regering. Nu nog 

afwachten of onze werven kunnen concurreren op wereldniveau. 

Ondertussen stapelen zich de wolken op boven de offshoremarkt, ook in 

Nederland. De grote oliebedrijven kunnen nog nieuwe projecten entameren; 

kleinere met belangen in ondiep water als de Noordzee en de Golf van 

Mexico hebben het moeilijken afhankelijk als zij zijn van kredieten. Een flink 

aantal booreilanden en survey-, bevoorradings- en duikschepen zijn reeds 

opgelegd, in Nederland heeft Bluewater thans drie productieschepen 

zonder emplooi, SBM Offshore één. IHC Merwede sluit de werf in 

Hardinxveld-Giessendam, naar eigen zeggen alleen tijdelijk. Weliswaar 

worden er bij de vleet tankers tot FPSO's omgebouwd, maar dat helpt de 

beschikbare schepen niet. Vele hebben weinig opslagruimte, terwijl nu 

grote schepen met veel verwerkings- en opslagcapaciteit verlangd worden. 
Verbouwing van een oude, goedkope VLCC is dan aantrekkelijker. Toch 

besloot Hugo Heerema zijn plannen voor een grote pijpenlegger, ook 

geschikt voor installatie- en ontmantelingswerk, door te zetten voor 

oplevering eind 2013.

Toch hoopgevende markten
Ondanks mogelijk zorgwekkende vooruitzichten in 2010 blijft de vrachten- 

markt zich verder herstellen. Weliswaar liepen de vrachten afgelopen

najaar later omhoog dan gebruikelijk, maar uiteindelijk steeg de Baltic Dry 

Index vanaf eind oktober met 32 procent de achtergebleven handysizes 
zelfs met 36 procent. Panamaxes en supramaxes bleven nu achter met even 

boven de twintig procent. Tankers kunnen, dankzij een late spurt, een 
bedroevend jaar eindigen op het betere niveau van eind 2008. De container- 
vaart bleef daarentegen slecht met timechartervrachten van S 4/5000 per 

dag sinds de zomer. Sommige lijnreders zijn pas in het najaar begonnen met 
langzaam varen en sanering van hun lijndiensten. Dat had toch sneller 

gekund, al was de Amsterdamse containerterminal dan eerder leeggelopen. 

Containerschepen raken langzamerhand wel voller met soms zelfs meer 
vraag dan aanbod. Het lukt dus de tarieven wat te verhogen, maar dat zet 

nauwelijks zoden aan de dijk zolang nog twaalf procent van de 

containerschepen is opgelegd.

Naast reders in de vrachtvaart beginnen ook cruisereders opnieuw te 

bestellen. Fincantieri kreeg reeds een order voor twee schepen van 

Carnival en STX hoopt een order te bemachtigen voor haar Franse werf 

l’Atlantique. Amerikanen plannen bij een Koreaanse werf een residentie- 
schip te bestellen waarop rijke burgers een appartement kunnen kopen. 

Kennelijk blijft besparen op vakanties het laatste wat mensen overwegen. 

Per saldo zal 2010 een volatiele markt blijven met wellicht mogelijkheden 
voor de slimsten die over geld en/of overheidssteun beschikken.

Scheepswerf Talsma
Heeg -  Franeker -  Groningen

Specialisten in nieuwbouw, reparatie en verfSj&uw van motor- en zeiljachten, beroepsvaartuigen, traditionele en werkschepen. 

Wij hebben de beschikking over helling- en d^kfacilite iten In Heeg en G roningen. In Franeker wordt geheel overdekt gebouwd  
in 4 productiehallen van elk 800 m2. De a fb o ilvk ad e  m et een lengte van ca. 100 m. bevindt zich aan het Van Harinxm akanaal in 

de directe nabijheid van zeehaven Harlingen.

Onze activiteiten: R  m -
Heeg : N ieuwbouw, reparatie en verbouw  van tra d itio n e lre n  w erkschepen.
Franeker : N ieuwbouw, reparatie en verbouw  van m otor- en zeiljachten, beroepsvaartuigen, dekhuizen en - i i m H

bovenbouwen in alum inium  en staal. M
Engineering en n ieuw bouw  van huiddeuren, zw em platform en en m asten in alum inium  en staal.
Engineering, bouw  en m ontage van spudpalen. 
Straal- en coatingfacilite iten op 100 m.

G roningen : O nderhoud en reparatie van w oon- en w erkschepen.

Scheepswerf Talsma - Edisonstraat 15 - 8801 PN F ra n e k e r -^ * * *^  
Tel 0517-383747 - Fax 0517-383495 - www.scheepswerftalsma.nl - into^scheepswerftalsma.nl

http://www.scheepswerftalsma.nl


Door G.J. de Boer

Kiellegging
Hr.Ms. Friesland
Bij de Damen Galati Shipyard werd op 26 

november de kiel gelegd voor het derde fregat 

van de Holland-klasse, de Hr.Ms. P 842 

Friesland (bouwnummer 410/1193). Oe Hr.Ms.

P 840 Holland en Hr.Ms. P 841 Zeeland zijn 

momenteel in aanbouw in Vlissingen bij 

Damen Schelde Naval Shipyard als 

bouwnummers 408 en 409. Ook het vierde 

patrouillevaartuig, de Hr.Ms. P 843 Groningen 

(bouwnummer 411/1194) wordt in Galati 

gebouwd. De marinevaartuigen krijgen een 

lengte o.a. van 108 meter, een breedte van 16 

meter en een waterverplaatsing van 3750 ton. 

De opleveringen zijn gepland tussen 

november 2010 en november 2012 .

Tewaterlatingen
UKD Orca
Bij Barkmeijer Shipyards in Stroobos is 11 

december de sleephopperzuiger UKD Orca 

(bouwnummer BN323, imo 9491355) te water 
gelaten. Het baggerschip wordt in Lemmer en 

in Harlingen verder algebouwd. De oplevering 

van de UKD Orca is voorzien voor eind juni 

2010. Eind november 2007 kreeg scheepswerf 

Barkmeijer Stroobos de opdracht voor het

bouwen en leveren van deze 2300 

m3 sleephopperzuiger. De opdracht

gever is UK Dredging in Cardifff,

Wales, een dochteronderneming 

van Associated British Ports in 

Londen, die 21 havens rondom het 

Verenigd Koninkrijk beheert.

De UKD Orca is ontwikkeld in 

nauwe samenwerking met UK 

Dredging voor onderhouds

werkzaamheden in vooral havens, 

rivieren, riviermondingen, et cetera 

rondom het Verenigd Koninkrijk. De 

sleep-hopperzuiger kan ook 

worden ingezet in Europese 

havens.

De belangrijkste gegevens van de 

UKD Orca zijn: tonnages: 2972 bt,

3270 dwt, afmetingen: L o.a. (I.l.) x B 

xH  (dg) = 78,00 (75,95) x 15,85 x 6,35 

(4,50) meter; diepgang op bagger- 
merk: 5,70 meter, beuninhoud 2300 

m3, vermogen baggerpomp: 800 kW.

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit drie 

W artsila 6L20 generatorsets van elk 1200 kW 

op twee roerpropellers die elk worden 

aangedreven door een frequentiegeregelde 

elektromotor van 1500 kW, snelheid 12 

knopen. In het voorschip is een 500 kW

De Azoresborg is de elfde van een serie Ifoto H. Zuur)

boegschroef geïnstalleerd.

Aan boord is accommodatie voor twaalf 

personen.

Azoresborg
Op 30 december is het elfde MPV 17500, de 

Azoresborg (bouwnummer 1572A, imo 

9466051) bij Hudong Zhongua Shipyard in 

Shanghai te water gelaten. Doopster was He 

Minhua, echtgenote van de Chinese 

superintendent Ruan GuoLiang. De oplevering 

is verwacht in maart 2010 .

De MPV's 17500 hebben als tonnages: 11.894 

bt, 5209 nt, 17.400 dw t en als afmetingen: L o. 

a. (1.1.) x B x H (dg) = 142,80 (132,10) x 21,53 x 

13,30 (9,70) meter. De voortstuwing wordt 

geleverd door een Wartsila-hoofmotor, type 

6L46F, van 10.200 rpk/7600 kW voor een 

snelheid van 17 knopen. De schepen zijn 

uitgerust met drie Liebherr-dekkranen elk met 

een SWLvan 60 ton (in tandem 120 ton).

Direct na de tewaterlating werd de kiel 
gelegd voor de de Arubaborg (bouwnummer 

1573A, imo 9466295) waarvan de oplevering is 
gepland in april 2010 .

Oe UKD Orca is ontwikkeld in nauwe samenwerking met UK Dredging



Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en 

bekend schrijver van maritieme boeken

M allem ukken
Op 21 december is bij Scheepswerf Talsma in 

Franeker de garnalenkotter Mallemukken 

L-299 te water gelaten. Het vissersschip met 

een lengte van 21,50 meter is in zeer korte tijd 

gebouwd, vaarklaar opgeleverd aan de 

Deense opdrachtgever en vervolgens naar 

Harlingen gesleept, vanwaar het door een 

Deense sleepboot naar de thuishaven 

Tyboron werd gesleept voor voltooiing. Voor 

Talsma is het de tweede garnalenkotter van 

dit type.

De garnalenkotter Mallemukken L-322 werd op 21 december met een mobiele kraan te water geiet

Opleveringen
Vox M axim a
De megahopperzuiger Vox Méxima 

(bouwnummer 1252, imo 9454096) van Van 

Oord in Rotterdam is op 21 november van IHC 

Merwede in Kinderdijk vertrokken naar 

Europoort voor proefvaarten en testen. De kiel 

werd gelegd op 30 mei 2008 als Vox Dubai, de 

tewaterlating vond plaats op 24 april 2009 na 

te zijn gedoopt door H.K.H. Prinses Maxima. 

De hopper meet 37.134 bt, 8600 nt en 53.800

dwt. De afmetingen zijn: L o.a. x B x H (dg) = 

203 x 31 x 17,5 (14,5) meter. Het totaal 

geïnstalleerd vermogen is 39.165 rpk/31.165 

kW. De Vox Maxima kan baggeren tot op een 

diepte van 70 meter.

Erieborg
In Delfzijl is op 26 november de Erieborg 

(bouwnummer 839, imo 9463437) gedoopt door 

liefst 43 bij Wagenborg Shipping werkzame

De Vox Maxima is de nieuwste en grootste hopper van Van Oord Ifoto Flying Focus)
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De Erieborg aan het begin v in  de eerste proefvaart op 

20 november (foto B.H.F. Spruit)

dames met evenzoveel flessen champagne.

Oe Erieborg is na de Eemsborg (bouwnummer 

838, imo 9423748) de tweede van een serie 

van vier die voor Wagenborg Shipping is 

gebouwd bij Koninklijke Niestern Sander in 

Delfzijl. De serie wordt voortgezet met de 

Edenborg (bouwnummer 840, imo 9463449) en 

Ebroborg (bouwnummer 841, imo 9463451). De 

Erieborg is op 17 september zonder 

ceremonieel te water gelaten en op 5 

november van de werf weggesleept. De 

proefvaarten werden gehouden op 20 en 24 

november.

De vier ijsklasse IA  multipurpose 

containercarriers zijn de grootste die tot 

dusver in Noord-Nederland dwarsscheeps te 

water zijn gelaten. De belangrijkste gegevens 

van deze schepen zijn: tonnages 7196 bt, 3607 

nt, 10.654 dwt (dg 7,70 meter) of 11.287 dwt (dg



De Brenl is de nieuwste en sterkste sleepboot van Sleepdienst Iskes & Zoon Ifoto M  Costerl

8,00 meter); de afmetingen zijn: L o.a. (1.1.) x B 

x H = 137,90 (131,50) x 15,87 x 11,00 meter, 
ruiminhoud 13.648 m1 (482.000 cft), 

containercapaciteit 432 teu, waarvan 176 aan 

dek. Oe voortstuwingsinstallatie bestaat uit 

een WSrtsilë-hoofdmotor, type 9L32C, van 
4500 kW. De Erieborg werd op 27 november 

opgeleverd aan Scheepvaartonderneming 

Erieborg, waarna het schip twee dagen later 

onder kapitein Huib van der Mijle vertrok van 

Delfzijl naar Auginish om alumina te laden 

voor Kubikenborg. De Edenborg en Ebroborg 

moeten in mei en in november 2010 in de vaart 

komen.

Elysee
Aan de Wilhelminakade in Rotterdam werd op 

11 november de Elysee (bouwnummer 1294, 

imo 9462794) gedoopt door Sophie 

Schakelaar, dochter van directeur Sander 

Schakelaar van JR Shipping in Harlingen. 

Dezelfde dag werd aan de Parkkade een open 

dag gehouden die vele belangstellenden trok. 
De Elysee is een Balticmax-feeder van het 

type Sietas-178, gebouwd bij J.J. Sietas 

Schiffswerft in Hamburg-Neuenfelde. De 

Sietas-178 heeft de hoogste ijsklasse en is 

ontworpen om met een relatief hoge 

containercapaciteit toch probleemloos door 

het Kielerkanaal te varen. De belangrijkste

De Elysee in het Kielerkanaal (foto M.C. Spruit)

gegevens van dit type zijn: 17.488 bt, 8125 nt 

en 17.894 dwt; L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 168,11 
(155,40) x 26,8 x 14,00 (9,61) meter; 
voortstuwing: MAN B&W-hoofdmotor, type 

8L5864, van 15.220 rpk/11.200 kW bij 121,5 tpm 

voor een snelheid van 19,5 knopen. De 

containercapaciteit is 1440 teu (1030 teu van 

14 ton) inclusief 300 reeferaansluitingen aan 

dek. De kiel voor de Elysee werd gelegd op 14

april 2009, de tewaterlating vond plaats op 10 

juli en na proefvaarten op de Noordzee op 29 
oktober en 2 november is het schip drie dagen 
later overgedragen aan Elysee Shipping (JR 

Shipping). De bevrachting werd opgedragen 
aan Confeeder Shipping & Chartering in 

Rotterdam. Na de doop kwam het 
containerschip in charter van de APL om 

samen met een ander schip van JR Shipping, 

de Empire, te gaan varen in de NBX-dienst 

van Zeebrugge en Rotterdam naar Tallinn en 

Sint-Petersburg v.v. Het type Sietas-178 leek 

aanvankelijk een groot succes te worden, 

maar de Elysee is het laatste containerschip 

dat bij Sietas werd gebouwd. Als gevolg van 

de crisis werden opdrachten voor de 

volgende eenheden geannuleerd, zodat er 

uiteindelijk zes schepen van dit type zijn 

gebouwd. De drie Balticmax-feeders van JR 

Shipping, de Emotion, Empire en Elysee zijn in 

nauwe samenwerking met Maritiem Instituut 

Willem Barentz (MIWB) op Terschelling en 

Zeevaartschool Abel Tasman in Delfzijl 

speciaal ingericht met unieke studie
faciliteiten en studentenaccommodaties voor 

negen tweedejaarsstudenten onder 

begeleiding van een docent. JR Shipping doet 

ook mee aan het project 'Zeebenen in de 

klas'. Zeevarenden van de rederij geven 

presentaties over het werken en leven aan 

boord, de verschillende schepen, ladingen en

b r e n t



functies aan boord. Deze voorlichting is 

bestemd voor de hoogste groepen van de 

basisscholen met als oogmerk hiermee 

leerlingen enthousiast te maken voor de 

zeescheepvaart en interesse te wekken voor 

het werken aan boord.

Brent en Ginger
In december is de sleepboot Brent door 

Sleepdienst B. Iskes & Zoon in IJmuiden in 

dienst gesteld. Het casco, dat werd gebouwd 

bij Azim Tersanesi in Karadeniz Eregli, werd 

op 21 september 2008 door de mslb Vitus 

weggesleept, waarna het op 22 oktober in 

Dordrecht aankwam om te worden 

afgebouwd bij Gebr. Kooiman in Zwijndrecht. 

Op 24 en 27 ju li werden de eerste 

proefvaarten gemaakt op het Haringvliet. Op 

12 en 13 november werden nogmaals 

proefvaarten gemaakt op de Oude Maas en 

de Nieuwe Waterweg. Op 5 december deed 

de Brent trekproeven in Europoort. De Brent 

(bouwnummer 180, imo 9507051) is een 

sleepboot van het type RA 3200W ASD, een 

ontwerp van het Canadese bureau Robert

Allan Ltd. De RA 3200W meet 497 bt en heeft 

als afmetingen: L o.a. (1.1.) x B X H (dg) = 33,10 

(32,00) x 13,60 x 5,36 (5,83) meter. De 

voortstuwing wordt geleverd door twee ABC- 

hoofdmotoren, type 12VDZC, met een 

vermogen van 7413 rpk/5300 kW bij 1000 tpm 

op twee roerpropellers voor een trekkracht 

van 80 ton en een snelheid van 13,5 knopen.

Bij Gebr. Kooiman is nog een tweede 

identieke sleepboot in aanbouw, de Ginger 

(bouwnummer 181, imo 9507063). Het casco 

voor deze sleper is op 5 mei achter de mslb 

Captain M ichalis in Dordrecht aangekomen. 

De Ginger wordt begin 2010 aan Iskes 

opgeleverd.

Artevelde
De Belgische baggeronderneming DEME/ 

Dredging International nam op 30 november 

2009 de hopperzuiger Artevelde (bouw

nummer 1255, imo 9501954) over van IHC 

Merwede. De Artevelde werd op 19 december 

2008 in Sliedrecht te water gelaten, op 20 

oktober 2009 vertrok de hopper van de werf 

voor de eerste proefvaart. De Artevelde is de

derde 5600 m3 hopperzuiger die IHC Merwede 
voor DEME bouwde. De technische 

specificaties zijn: tonnages 5005 bt, 1501 nt en 
5762 dwt; afmetingen: L o.a. (1.1.) x B x H (dg) = 

97,50 (84,95) x 21,60 x 7,60 (7,10) meter, 
maximale baggerdiepte 22/33 meter, diameter 

zuigbuis 1000 mm, diameter persbuis 900 mm, 

hoppercapaciteit 5600 m3. Voortstuwing: twee 

Wartsila-hoofdmotoren, type 6L62A op twee 

schroeven, 6775 rpk/5300 kW, maximum 

snelheid (geladen) 12,3 knopen, totaal 

geïnstalleerd vermogen 7926 kW.

Independencia
Op 22 december leverde Damen Shipyards de 

vierde FCS 5009, de Independencia 

(bouwnummer 547206), op aan Naviera 

Integral de CV, momenteel de grootste rederij 

van crewboats en snelle bevoorradings

schepen in Mexico. De Independencia werd 

gebouwd bij Song Cam Shipyard, Haiphong en 

afgebouwd bij PT. Dumas, Surabaja. Eerder 

leverde Damen de Dona Diana (bouwnummer 

547201, imo 9460112, gebouwd in Gorinchem), 

de Don Osiris R.R. (bouwnummer 547202, imo 

9461582, gebouwd in 

Singapore) en de Dofta 

Angela Maria T 
(bouwnummer 547203, imo 

9521514, gebouwd in 

Haiphong en Gorinchem en 

KNVTS Schip van het Jaar 

2009). Het contract voor de 

levering werd op 4 november 

getekend door CEO René 

Berkvens namens Damen 

Shipyards en door Lie. Juan 

Pablo Vega Arriaga van 

Naviera Integral in 

aanwezigheid van minister 

Van der Hoeven en haar 
Mexicaanse collega 

Georgina Kessel. Minister 
Van der Hoeven maakte deel 

uit van de Nederlandse 

delegatie bij het 

staatsbezoek van HM de 

Koningin aan Mexico. De 

Independencia (deze naam 

werd gekozen ter 

gelegenheid van de viering 

van 200  jaar onafhankelijkDe Artevelde voor het eerst in actie Ifoto Flying Focus)



De Juhu Beach tijdens de proefvaart op S november Ifoto Flying Focus)

Mexico) is het twaalfde vaartuig dat Damen 
voor Naviera Integral bouwde. Damen kon 

een zeer korte levertijd realiseren omdat de 

FCS 5009 uit voorraad leverbaar was. De Fast 

Crew Suppliers 5009 hebben een stalen casco 

en aluminium opbouw. Zij hebben als 

afmetingen: lengte o.a. 50,30 meter, breedte 

9,20 meter en een holte van 4,20 meter. Met 
een topsnelheid van 26 knopen kan dit type 

honderd passagiers en 250 ton deklading 

vervoeren van en naar booreilanden 

buitengaats.

Juhu Beach
De bouw van de sleephopperzuiger Juhu 

Beach (imo 9534925, bouwnummer 1258) 

begon op 27 februari 2009 in Heusden, de 

tewaterlating was op 4 augustus, waarna de 

afbouw werd uitgevoerd bij IHC Merwede in 

Kinderdijk. De proefvaart werd gehouden van 

4 tot 6  november. De Juhu Beach komt in 

januari 2010 onder Nederlandse vlag in de 

vaart. De 2400 m3 hopperzuiger meet 2545 bt 

en heeft als afmetingen: L o.a. (1.1.) x B x H (dg) 

= 82,80 (78,50) x 16,00 x (5,00) meter, diameter 

zuigbuis 700 mm, maximale baggerdiepte 25 

meter, totaal geïnstalleerd vermogen: 2980 

kW, snelheid 11,4 knopen, accommodatie voor 

veertien personen.

Clair de Lune en Ononaku
Damen Dredging leverde in december 2009 

twee standaardsnijkopzuigers op aan 

Nigeriaanse opdrachtgevers, de Clair de 

Lune, een CSD 500, en de Ononaku, een CSD 

450. De levering aan MFW Dredging omvatte 

niet alleen een CSD 500, maar ook vier FAC540 

personeelsvaartuigen en een MiniCat 1003. 

MFW Dredging heeft de afgelopen tien jaar

alleen met Oamen materieel gewerkt om de 

oliemaatschappijen van dienst te zijn en de 

lokale markt van zand te voorzien. De Clair de 

Lune is met de Baco Liner verscheept naar 

Port Harcourt, waar de cutterzuiger gaat 

werken in de zandwinning. De specificaties 

van de CSD 500 zijn: lengte 24 meter, breedte 

7,95 meter, diepgang 1,15 meter en kruiplijn 
6,40 meter; diameter zuig/persleiding 550/500 

mm; maximum capaciteit 4000 m3/uur; 
minimale/maximale baggerdiepte 3 tot 14 

meter; vermogen baggerpomp 955 kW.

Eind december is de Ononaku voor Fiddil 

Nigeria Ltd. naar Port Harcourt verscheept.

De zuiger gaat werken met de vrijwel 

identieke Princess Ona in de Nigerdelta aan 

een project voor Shell Petroleum 

Development Company. Deze cutterzuiger, 

een stardaardtype CSD 500, is uitgebreid met 

een groot aantal opties waardoor de normale 

baggerdiepte met twee meter is vergroot tot 

16 meter. Toen onverwacht het contract in de 

Nigerdelta werd uitgebreid kon Fiddil Nigeria 
Ltd. vrijwel direct beschikken over een 

standaard snijkopzuiger van Damen Dredging. 

De specificaties van de CSD 450 zijn: lengte 21 
meter, breedte 6,95 meter, diepgang 1,15 

meter en kruiplijn 6,10  meter; diameter zuig/ 

persleiding 450 mm; maximum capaciteit 3000 

m3/uur; minimale/maximale baggerdiepte 2,5 
tot 12 meter; vermogen baggerpomp 638 kW.

De Ononaku wordt ingezet in de Nigerdelta
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De Happy Delta wordt de eerste van een serie van vijf rwareladingschepen

Spliethoff
Spliethoff, Amsterdam, heeft zes schepen van 
het type F 2 (dwt 12.500) besteld en een optie 

genomen op nog twee bij Zhejiang Ouhua in 

Zhejiang (bouwnummers 591 -  596) met 

oplevering eind 2010 en in 2011 . 
Zwareladingrederij BigLift Shipping (eveneens 

Spliethoff) bestelde bij dezelfde werf ook vijf 

schepen als bouwnummers 571 -  575. Dit 

worden de Happy Delta, Happy Diamond, 

Happy Dover, Happy Dragon en Happy 

Dynamic, die alle in de tweede helft van 2010 

worden opgeleverd. Bij Jiangsu Chenbo in 

Jiangsu zijn als bouwnummers XXK06-038/41 
en XXK06-046/49 acht schepen van het type F 

1 in aanbouw die in 2010 moeten worden 

opgeleverd. In januari 2010 wordt het laatste 

schip van de uit acht schepen bestaande D- 

serie, de Dynamogracht, door Jinling Shipyard 

in Nanjing opgeleverd.

naam imo bouw- opleve-
nummer ring

Dijksgracht 9420772 JLZ60401 dec-08

Damgracht 9420784 JLZ60402 jan-09

Danzigergracht 9420796 JLZ60403 apr-09

Deltagracht 9420801 JLZ60404 mei-09

Diamantgracht 9420813 JLZ60405 jul-09

Dolfijngracht 9420825 JLZ60406 aug-09

Donaugracht 9420837 JLZ60407 okt-09

Dynamogracht 9420849 JLZ60408 jan-10

De belangrijkste gegevens van de D-schepen 

zijn: 13.558 bt, 5981 nt, 18.143 dwt, L o.a. (I.l.) x 
B x H (dg) = 156,90 (146,55) x 22,90 x 14,00 

(10,27) meter, ruiminhoud: 21.668 m3/765.250 

cft, containercapaciteit: 1069 teu waarvan 599 

teu op dek, drie dekkranen met een SWL van 

120 ton tot 16 meter elk aan SB, voortstuwing: 

Wartsila-hoofdmotor, type 8L46, van 11.420 

rpk/8400 kW voor een snelheid van 17 knopen. 

De Diamantgracht, Dolfijngracht,

Donaugracht en Dynamogracht hebben een 

extra dek met vier hutten voor acht

stagiair(e)s, een hut voor de docent/ 

trainingsofficier, een leslokaal, een 

ontspanningsruimte, een sportruimte en ict- 

voorzieningen. Op de brug is een oefenbrug 

geïnstalleerd. Het onderwijs op de schepen 

wordt verzorgd door het R0C Nova College/ 

Maritieme Academie in IJmuiden, 
Amsterdam, Den Helder en Harlingen.

De Dolfijngracht tijdens de eerste reis naar Melbourne /foto Peter Grunbergl



Energie

De toekom st van energietransport over zee

PRINCESS

Ooor Dr. A.J. van der W al

Waterstof heeft als voordeel dat het veel energie kan opslaan. Dit betekent dat waterstof kan worden 
gebruikt als transportmiddel voor energie, die opgewekt wordt op tijden en plaatsen op aarde waar 
genoeg energie voorhanden is (bijvoorbeeld als wind- of zonne-energie). De waterstof kan vervolgens 
elders weer worden omgezet naar energie door directe verbranding of in brandstofcellen, voor 
bijvoorbeeld auto's of verwarming en elektriciteit in huizen. Voor transport van waterstof over zee zijn 
waterstoftankschepen het aangewezen middel.

W aterstof is een gas dat al jaren op grote schaal wordt toegepast in 

da chemische industrie. Het wordt op industriële schaal gemaakt 

door "reform ing" van water bij hoge temperatuur of door katalytisch 

vergassen van koolwaterstoffen. De belangrijkste hedendaagse 

toepassing van waterstof is de ammoniaksynthese voor de 

productie van kunstmest. Daarnaast wordt waterstof ook veel 
gebruikt voor brandstofproductie, onder andere via hydrocracking 

(afbraak van stoffen door waterstof). Grote hoeveelheden waterstof 

worden gebruikt in de voedselindustrie voor de katalytische 

hydrogenatie van onverzadigde plantaardige oliën voor de 

productie van vaste vetten. In de toekomst wordt het gebruik van 

waterstof als thermonucleaire brandstof steeds belangrijker 

(kernfusie).
De term "waterstofeconomie” wordt gebruikt om aan te duiden dat 

in de toekomst een nieuw gebruik van waterstof wordt voorzien, 

want de voorraden fossiele brandstoffen raken op door de snel 

groeiende wereldenergiebehoefte. Hierdoor worden deze 

brandstoffen schaarser en dus duurder. Daarnaast zijn de gebieden 

waar men fossiele brandstoffen kan winnen niet altijd politiek

stabiel. Daarom w il men in de Westerse wereld onafhankelijk 

worden van fossiele brandstoffen. Bovendien is er de 

milieuproblematiek: de wereldwijd benodigde energie opwekken 

door het verbranden van fossiele brandstoffen betekent op enorme 

schaal koolzuurgas (C02) produceren, waardoor effectief meer 

koolzuur wordt geproduceerd dan de natuur (bomen, planten) 

wereldwijd kan omzetten, met het broeikaseffect als mogelijk 

gevolg.
Als we willen dat ook toekomstige generaties op het huidige 
welvaartsniveau kunnen leven zonder gebruik te maken van 

kernenergie, moeten we op de middellange termijn oplossingen 

zoeken om het verschil tussen benodigde en beschikbare energie 

aan te vullen uit andere bronnen. Dit is de belangrijkste reden voor 

de recente belangstelling voor waterstof als milieuvriendelijke 

brandstof (immers geen COj-uitstoot bij verbranding), waarbij 

waterstof kan dienen als energiedrager voor de opslag en het 

transport van niet-fossiele energie, opgewekt door bijvoorbeeld zon, 

getijden of via geothermische energie. W aterstof komt echter niet 

vrij op aarde voor, ook niet als bijproduct bij de winning van ruwe



Waterstoftankers
Het is evident dat indien HB!B op economische wijze over grote 

afstanden over zee getransporteerd moet worden, er op een 
bepaalde manier een verdichting van het gas moet worden bereikt 

ten opzichte van het gas bij kamertemperatuur (300 K) en 
atmosferische druk, waarbij slechts 0,09 gram gasvormig HB, een 

volume van 1 liter heeft.

Waterstof wordt als thermonucleaire 
brandstof steeds belangrijker

In principe zijn er drie manieren om waterstof te verdichten voor 

opslag:
1. Compressie van gasvormig HB2B.

2. Vloeibaar maken (liquefactie) bij atmosferische druk of bij geringe 

overdruk en cryogene temperaturen (kookpunt HB,: 20 K).

3. Chemisch-fysische opslag in vaste stoffen, zoals metaalhydridenB.

Eigenschappen van waterstof
W aterstof is bij kamertemperatuur een reukloos en kleurloos gas, 

zonder smaak, dat al in lage concentraties in lucht uiterst brandbaar 

is. W aterstof is niet giftig en wordt vloeibaar bij 20 K (-253°C) en 

atmosferische druk en is dan een factor 848 dichter dan het gas bij 

kamertemperatuur (300 K) en dezelfde druk. Waterstofgas is zeer 

brandbaar en verbindt zich gemakkelijk met zuurstof tot water.

olie of aardgas en het kost veel energie om waterstof te maken. 
Hierdoor is waterstof bij uitstek geschikt om energie die op tijden en 

plaatsen wordt opgewekt waar deze energie niet onmiddellijk nodig 

is, te bufferen, om deze op een later tijdstip en/of op een andere 

plaats te gebruiken. De productie van waterstof vindt in zo'n geval 

plaats door elektrolyse van water. Waterstof kan worden 

opgeslagen als gecomprimeerd gas, als cryogene vloeistof, of 

opgelost in een vaste stof. De zo opgeslagen energie kan op ieder 

gewenst tijdstip weer worden omgezet in warmte en/of elektrische 

energie via verbranding in brandstofcellen. Dit proces resulteert in 

een C02-vrije verbranding.

Ariën van der Wal is Associate Professor bij 

de sectie SEWAC0/KIM van de Nederlandse 

Defensie Academie

Figuur 2. Een huidige LNG-supertenker (Arctic Princessl dient ais illustratie voor de 

toekomstige doublé hulltd LH2-tankar met ies Moss type bolvormige tanks met een 

gezamenlijke inhoud van 300OOO nif. De minimum boil-otl rata die bereikt kan worden met 

de Moss-cryotankconstructie is 0.2-0.*% per dag Aandrang  met twee gasturbines met 

een gezamenlijk vermogen van 25.000 kW. Mogeli/kheid tot gebruik van dieselbrandstot.

Kruissnelheid 20 knopen Brandstof: boiled-otf gas en diesel

Daarnaast heeft het een zeer lage dichtheid van 0,09 kg/m3 bij 

kamertemperatuur en is dus veel lichter dan lucht. Waterstof heeft 

een zeer breed ontbrandingsgebied van 4 tot 74% in lucht en in 

zuivere zuurstof zelfs tot 94 volume %. Zuivere waterstof brandt met 
een bijna onzichtbare blauwe vlam en een vonk of hittebron kan een 

waterstof-luchtmengsel laten exploderen. W aterstof wordt vast bij 

14 K (-259°C) en heeft een kritische druk van 12,9 atmosfeer. De 

zelfontbrandingstemperatuur bij atmosferische druk is 571°C.

Ten slotte is het waterstofmolecuul zeer klein (orde van grootte: 0,12 

nanometer), waardoor waterstof snel diffundeert, zelfs door zeer 

kleine lekken, zich makkelijk aan metalen bindt onder vorming van 

hydriden en zich zelfs relatief makkelijk door metalen beweegt en zo 

op termijn uit bijvoorbeeld een stalen container ontsnapt. Door de 

gemakkelijke diffusie van atomaire waterstof in een metaalmatrix 

wordt deze opgerekt en ontstaan microcracks in het metaal, 

waardoor het metaal brosser wordt, de zogenaamde 

"embrittlement". Dit verschijnsel maakt dat alleen speciale, 

hoogwaardige stalen geschikt zijn als container voor waterstof. Bij 

cryogene waterstof moet men er, naast de gebruikelijke risico's van 

cryogene vloeistoffen zoals frostbite, rekening houden met de 

enorme expansie bij verdamping en dat zuurstof uit de lucht in 

vloeibare waterstof condenseert.



Opslag in Vloeibaar H, Hogedruk gastank 
metaal hydride (35 M Pa)
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Figuur I Opslagcapaciteiten van waterstof per mP”  IbovenI en per kg londerl. Uit dit 

schema bliikt dat de opslag van waterstof in een metaalhydride per m1 zelfs groter is dan 

de opslag van water stol in vloeibare vorm Op zich is dat n ie t ongew oon Zoals wordt 

geïllustreerd door het volgende: I mP”  water (HB^OI bevat U I kg atomaire waterstof, 

terwijl I mPr  zuivere vloeibare waterstof slechts 71 kg atomaire waterstof bevat, ofwel 

minder dan twee derde de dichtheid van waterstof in weterl

De dichtheidstoename die zo kan worden bereikt zijn een factor 

200-350 bij compressie en chemisch-fysische opslag en een factor 

van circa 850 bij liquefactie.

Manieren 1 en 2 vereisen energie om de waterstof op te slaan en 

deze energiekosten komen boven op de productiekosten van het 

waterstof en drukken dus het netto economische conversie

rendement. Voor opslag volgens 2 en 3 moet energie aan het 
waterstofopslagsysteem toegevoerd worden om de waterstof als 

gas bij kamertemperatuur vrij te maken.

Ten slotte merken we op dat toepassing van vast waterstof alleen in 

speciale gevallen voor komt. Opslag en transport zijn te 

gecompliceerd om economisch attractief te zijn. Wel kan de 

cryogene waterstof zo diep gekoeld worden tijdens grootschalig 

scheepstransport dat zogenaamde “ slush" ontstaat: in de vloeistof 

beginnen zich dan stukjes vast waterstof te vormen die in de 

vloeistof zweven.

leder van de drie verdichtingsmethoden heeft zijn eigen 

problematiek: bij het gecomprimeerd opslaan van gassen dienen de

opslagtanks vanwege de hoge druk dikwandig en van hoogwaardig 

materiaal te zijn in verband met de snelle diffusie van het kleine 

waterstofatoom in het metaalrooster. Hierdoor wordt enerzijds de 

economische effectiviteit verkleind, terw ijl vanuit praktisch 

constructie-oogpunt de opslagdruk beperkt blijft tot circa 35 MPa. 

Om deze redenen is het vervoer van HB2B in de vorm van 

gecomprimeerd gas economisch niet attractief. Hetzelfde geldt voor 

optie 3, die hoewel zeer veilig (geen hoge gasdruk en toch relatief 

veel waterstof per volume-eenheid) een grote overheadmassa met 

zich meebrengt (om 6 kg atomaire waterstof op te slaan in het 

metaalhydride LaNiB5BHB6B is bijvoorbeeld 438,5 kg LaNiB5BHB6B 

nodig).

Op grond van zowel economische als veiligheidsaspecten kiezen 

we daarom voor optie 2 , het cryogene vervoer, naar analogie van de 

huidige LNG-tankers. Hierbij is ondanks de relatief lage druk in de 

opslagcontainers de dichtheid groot. De vacuümgeïsoleerde tanks 

(dewar-vaten) kunnen daarom licht worden uitgevoerd. Wel moet 

de vloeibare waterstof bij cryogene temperaturen goed geïsoleerd 

blijven, zodat er speciale superisolatie in de tankwanden moet 

worden aangebracht. Daarnaast moeten er bij vervoer per schip 

voorzieningen zijn om de waterstof koud te houden en de boil-off 

(de door warmte-inlek verkookte gasvormige waterstof) te 

beperken. Een typische, toekomstige LHB28-tanker transporteert

300.000 mP3P vloeibaar waterstof, meer dan het dubbele volume van 

een grote LNG-tanker, want het uitgangspunt van onze 

beschouwingen is dat een toekomstige LHB2B-deepsea-tanker 

minstens dezelfde energie-inhoud aan waterstof met dezelfde 

snelheid over de oceanen zou moeten kunnen transporteren. Dit 

resulteert in een overall lengte voor een LH2-tanker met zes 

sferische Moss-tanks van 387 m, een breedte van 70 m en een 

diepte onder water van 25 m (zie figuur 2).

Tevens kan overwogen worden lading met een hoge dichtheid 

(mineralen, ertsen) te combineren met het LHBr transport en zo de 

statische stabilite it van de tanker te vergroten.

Cryogene aspecten
Vanwege de lage temperatuur van het LHB!B moeten vacuüm

geïsoleerde tanks worden gebruikt. Door toepassing van 

superisolatie kan misschien van vacuümmantels worden afgezien, 
maar men moet bedenken dat vanwege de lage temperaturen de 

afgesloten ruimten tussen de concentrische vaten zichzelf vacuüm 

pompen. Alle LNG-transporterende schepen zijn van het double- 

hull-type als extra beveiliging bij aanvaringen en vervoeren hun 

cryogene lading in speciale geïsoleerde tanks bij atmosferische 

druk. Er bestaan twee typen goedgekeurde zelfdragende tanks voor 

het vervoer van LNG: de bolvormige Moss-tank en de aan het 

scheepsruim aangepaste prismatische tank.

De ontwerpstrategie houdt rekening met een tweetal mogelijke 

scenario's:

1. Alle waterstof die door de tanker in de vertrekhaven geladen 

wordt, wordt ook in vloeibare vorm afgeleverd op de 

eindbestemming ("zero boil-off"-scenario).



2. Een (klein) percentage van de LHB2B verkookt, afhankelijk van de 

duur van de reis van de tanker. Deze boil-off wordt gebruikt voor 

de aandrijving ("efficiency"-scenario).

Het is duidelijk dat de beide opties consequenties hebben voor het 
ontwerp en de uiteindelijke kosten per mijl en per ton cargo van de 

tanker. De onderliggende gedachte voor het openlaten van deze 

keuze is de mogelijkheid om afhankelijk van de economische 

situatie, de noodzaak tot reductie van COB2B-uitstoot (varen op 

diesel stookolie of waterstof) en technische innovaties, bijvoorbeeld 

op het gebied van fuel cells, dynamisch tussen de verschillende 

opties te kunnen kiezen, zodat een economisch optimum wordt 

bereikt.

Technische details
De afkoeling van de LHB2 wordt verzorgd door He-liquefactors. 

Hiermee wordt de inlek van de door warmtestraling verdampte He 

in een gesloten circu it opnieuw vloeibaar gemaakt. Omdat het LHe 

kouder is dan LHB2B, vormt zich HB2B-slush in de LHB2B-tanks: een 

deel van de vloeistof bevriest in vast waterstof. Hiermee wordt 

enerzijds bereikt dat het waterstof vast/vloeibaar mengsel een 16- 

2 0 % hogere dichtheid en een 18% hogere warmtecapaciteit heeft 

dan zuiver LHB26. Anderzijds vormt de vaste waterstof een 

thermische buffer: indien er energie (warmte) wordt toegevoerd aan 
het LHB2B-bad, smelt eerst de vaste waterstof.

Een typische, toekomstige LHB2B- 
tanker transporteert 300.000 m Fp 

vloeibaar waterstof

Ook zonder de aanwezigheid van een closed cycle Lhe-refrigerator 

is het door het toepassen van superisolatie in de geëvacueerde 

tankwanden mogelijk om de boil-off te beperken to t circa 0 ,2- 0 ,4 vol 

% per dag. Een (klein) gedeelte van de LHBJS verkookt afhankelijk 

van de duur van de reis en dit percentage kan worden gebruikt voor 

de elektrische energievoorziening, de verwarming en de 

aandrijving. De typische boil-off rate voor supergeïsoleerde tanks 

bedraagt slechts 0,13% per dag, ofwel 3,8% per maand.

Het onderweg verdampte deel van de LHB20-lading kan de tanker 

voorzien van elektrische en warmte-energie, bijvoorbeeld door 

toepassing van brandstofcellen, gebaseerd op Polymeer Electrolyte 

Fuel Cells (PEFC), of de modernere brandstofcellen die 

gebruikmaken van SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)-technologie. 

Hierdoor wordt het gebruik van de milieuvervuilende stookolie 

geheel geëlimineerd, terw ijl bovendien de C0B28-emissie gelijk nul 

is. Binnen de context van vloeibare waterstof zijn echter nog geheel 

andere mogelijkheden: te denken valt aan elektrische 

scheepsaandrijving met behulp van supergeleidende

elektromotoren. Veel metalen en metallische verbindingen zijn bij de 

temperatuur van LHB2 (20 K) supergeleidend. Dit impliceert voor de 

opwekking van magneetvelden na inschakelen van de stroom en 

sluiten van de supergeleidende keten, dat deze stroom blijft lopen 

zolang het materiaal onder de overgangstemperatuur blijft (en het 

magnetische veld een bepaalde (hoge) kritische waarde niet 

overschrijdt). Zulke supergeleidende motoren leveren een tot 

driemaal hoger koppel dan een conventionele elektromotor met 

dezelfde massa en zijn energiezuiniger, omdat er minder verliezen 

zijn. Het is natuurlijk wel zo dat het initieel energie kost om de 

motoren tot 20 K af te koelen. Dit gebeurt echter bij het vullen van 

de tanks in de laadterminal en betekent dus geen verlies aan lading 

tijdens de tocht. Het voordeel dat supergeleidende elektromotoren 

kunnen worden toegepast, geldt alleen voor LHB2B-tankers, immers 

daarop zijn al cryogene koelinstallaties voorhanden.

Brandstofgebruik
Een containerschip dat 8000 containers vervoert verbruikt typisch 

200 ton brandstof per dag. Dit betekent dat op een tocht van 

veertien dagen van bijvoorbeeld Rotterdam naar Singapore 2800 ton 

brandstof (zware stookolie) nodig is. De boil-off van de LHB2 kan 

worden gebruikt als alternatieve brandstof. We vergelijken de 

tanker met 's werelds grootste containerschip, de Emma Maersk 

met een tonnage van 170,974 BRT, een deadweight van 156.907 ton 

en een veertien-cilinder dieselaandrijving met een vermogen van 

ruim 80 MW. De Emma Maersk maakt efficiënt gebruik van "waste 

heat recycling" en verbruikt bij een kruissnelheid van 20 knopen 1 
kWh/ton cargo over een afstand van 66  km.

Vervolgens berekenen we voor de LHB2-tanker hoe groot dit getal is 

en gaan er daarbij vanuit dat de tanker een LHB2-cargo vervoert van

24.000 ton, een geïnstalleerd motorvermogen heeft van 25 MW  en 

vaart met een kruissnelheid van 20 knopen. Over 66 km gebruikt de 

LH2-tanker dan circa 1,85 kWh/ton cargo. Dit is bijna tweemaal het 

verbruik van de Emma Maersk, maar dit was te verwachten 

vanwege de extreem lage dichtheid van waterstof. Mogelijk is het 

geprojecteerde motorvermogen van 25 MW aan de ruime kant en is 

een hogere kruissnelheid mogelijk. Bij een snelheid van 25 knopen 

zakt het verbruik al naar 1,48 kWh/ton. Ten slotte lijkt deze 

berekening te suggereren dat een "tw in "- of "multi hull"-oplossing 

attractief kan zijn voor zeer grote LHB2-tankers. Hierdoor wordt de 

weerstand op de waterlijn verminderd en kan de voortstuwing van 

de tanker effectiever worden, resulterend in een lager verbruik en/ 

of een hogere kruissnelheid. We concluderen dat het geschetste 

ontwerp voor de toekomstige LH2-tanker energietechnisch en 

economisch in ieder geval realistisch lijkt.



Regelgeving
Door D Anink

Duurzaam maritiem in het licht 
van Kopenhagen Akkoord

De milieuorganisaties en politici buitelden over elkaar heen om aan te geven dat ze 
zeer teleurgesteld zijn in de uitkomst van de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen.
Het akkoord dat op de valreep gesloten is, is niet het verdrag waar men op gehoopt had.
De tekst is vaag en het zet niet aan tot stevige actie. Landen blijken nog teveel verdeeld 
over de manier van aanpak van het klimaatprobleem. De onderhandelaars zijn niet 
toegekomen aan de vraag of scheepvaart onderdeel moet gaan vormen van een 
toekomstig verdrag. Heeft dit gevolgen voor de verduurzaming van de maritieme sector?

Het akkoord erkent de conclusies van de wetenschappers dat de 

verhoging van de temperatuur op aarde niet meer moet zijn dan 

twee graden Celsius. Verder stelt het dat er snel maatregelen 

genomen moeten worden, nationaal en internationaal, om toename 
van emissies te stoppen. Dit moet eerder gebeuren in de 
ontwikkelde landen dan in ontwikkelingslanden. Er zijn echter geen 

wette lijk bindende afspraken gemaakt over reductiedoelstellingen 
voor de komende jaren. Afspraken over doelstellingen voor 

internationale scheepvaart en luchtvaart zijn er niet gemaakt. 
Experts zoals Thomas Friedman, de uitgesproken New York Times- 

columnist, zegt dat door het huidige akkoord wereldwijde 

maatregelen voorlopig niet van de grond komen. Hierdoor wordt 

beleid op dit gebied weer meer door nationale en regionale 

overheden bepaald. Belangrijk in deze is wat de VS gaat doen. De 

senaat moet binnenkort een wet aangaande C02-reductie 

behandelen. Hier staat de mogelijkheid open om een soort Cap-en- 

Trade-systeem of C02-belasting in te voeren. Daarnaast is het 

belangrijk welke stappen de EU en China in de nabije toekomst 
nemen.

Friedman heeft in een vraag en antwoord gesprek met Grist 
aangegeven dat een besluit uit de Amerikaanse senaat van groot 

belang is voor de ontwikkeling binnen de industrie: The key is 

economies o f scale, he told Grist. 'There's only one thing that's as 

big as M other Nature and that's Father Greed. It is the market. And 

the way you leverage the market is to get the world's biggest 

capitalist country to take the lead in the clean tech industry.' 

Amerika heeft dus een leidinggevende rol in de wereldwijde aanpak 

van het klimaatprobleem.

Volgens Friedman zullen nationale en regionale maatregelen in 

verschillende landen de aanzet zijn voor een clean-tech-wedloop; 

een economisch gedreven race naar schonere techniek. Wanneer 

deze gevoerd wordt tussen mogendheden als Amerika, China en 

Europa, komt dit proces in een versnelling.

Momentum nog niet verloren
De onderhandelingen van UNFCCC zijn gelukkig niet afgebroken. De 

partijen hebben een akkoord en er zijn afspraken gemaakt voor 

verdere onderhandelingen. Hierbij moet het akkoord dat er nu ligt 
als opmaat dienen voor de verdere onderhandelingen die tijdens 

COP 16 in Mexico plaatsvinden. De hoop is dat de landen dan meer 

bereid zijn om echt tot actie over te gaan en duidelijke afspraken te 

maken.

Het Akkoord en de maritieme sector
Voor de scheepvaart en scheepsbouw is het UNFCCC-overleg van 
groot belang. Was de scheepvaart in het Kyoto-protocol nog 

uitgesloten, nu werd verwacht dat er reductie-eisen voor de sector 

zouden komen. Voorafgaand aan de Kopenhagenconferentie had 

met name Europa geroepen, dat scheepvaart niet meer achter kon 

blijven. Men had zelfs gewaarschuwd dat IMO buitenspel gezet zou 

worden, als men niet voor Kopenhagen met een set maatregelen 

kwam. IMO heeft op haar manier hard gewerkt om met oplossingen 

te komen. Dit heeft geleid tot een palet van mogelijke maatregelen, 

variërend van een index to t zogenaamde emissiehandelssystemen 

(zie artikel Ir. W. de Jong, SWZ november 2009, p. 34).

IMO heeft in de aanloop naar de Kopenhagenconferentie 
aangegeven, dat een besluit over de scheepvaart via een 

klimaatverdrag een grote stimulans is voor de ontwikkelingen van 

wereldwijd geldende reductiemaatregelen voor de scheepvaart. 

Zover is het niet gekomen. Hiermee is echter de rol van IMO zeker 

niet afgenomen, in tegendeel. Een positieve uitkomst van COP 15 is 

dat IMO het voortouw mag blijven nemen in de ontwikkeling van de 

maatregelen.

Mitropoulos, IMO's Secretaris-Generaal,zei vlak na de Kopenhagen

conferentie het volgende:

'Like many others, who have made comments on the outcome of 

COP 15,1 have viewed the end result o f the Copenhagen Conference
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with mixed feelings: with concern that the target in itia lly  pursued, 

following the 2007 Bali Conference, o f a legally binding instrument, 

was not achieved; with measured satisfaction that, through the 

A ccord  tabled a t the end o f the deliberations, a step in the right 
direction was taken enabling progress to be made towards a legally 

binding instrument; and with hope that, following new rounds of 

consultations to be held post-Copenhagen, the required consensus 

on action needed to be taken to save the planet w ill be reached at 
the next Conference -  possibly in Mexico one year from now ." He 

added that despite what happened at COP 15 the international 

maritime community “stands ready to build on the momentum 
created in Copenhagen by contributing further to the attainment of 

the objectives set through the 2005 IMO Action Plan, namely the 

putting in place o f a comprehensive regulatory regime aimed at 
lim iting or reducing greenhouse gas emissions from ships.'

Zoals M itropoulos aangeeft, neemt IMO geen gas terug. De 

O rgan isatie  gaat door met de ontwikkelingen die voor C0P15 zijn 

ingezet. Ze moet ook wel. Ondanks het uitblijven van een verdrag 

met duidelijke doelstellingen voor de scheepvaart, is het nog steeds 
van groot belang dat IMO met een wereldwijd geldend pakket 
maatregelen komt. De verschuiving van de focus naar meer 

regionale aanpak zal nog meer prikkelen to t snelle stappen van 

IMO. Alleen dan kan de maritieme wereld op een level-playing-field 

blijven rekenen dat van groot belang is voor de sector.

Technisch operationele maatregelen
Het palet van mogelijke maatregelen dat ontwikkeld is in de 
afgelopen jaren, wordt verder uitgewerkt. De verwachting is dat de 

focus van IMO meer richting de technisch operationele 

maatregelen verschuift.
De ontwikkelingen van de marktgedreven maatregelen wordt 

vertraagd door de uitkomst van Kopenhagen. Voor het opstellen van 

emissiehandelssystemen, systemen waarbij C02-credits vergeven 
worden aan schepen en gehandeld kan worden in de C02-credits, is 

een wereldw ijd draagvlak noodzakelijk. Essentieel is dat de 
scheepvaart ook kan handelen met andere industrieën. Zonder een 

wereldwijd verdrag is dit niet mogelijk. Daarom is de verwachting 

dat IMO zich meer gaat richten op de andere instrumenten die 
reeds in ontwikkeling zijn. De ontwikkeling van de Energy Efficient 

Design Index, het zogenaamd labelen van schepen en de 

operationele indicator, die inzicht geeft in het operationele gebruik 

gekoppeld aan een C02-managementplan, worden versneld 

uitgevoerd.

Gevolgen voor bedrijven
Deze ontwikkelingen zullen effect hebben op bedrijven in de 

maritieme industrie. Zoals Amerikaans adviesbureau Verdantix het 

stelt:
'Smart sustainability leaders need to explain to the CEO that the 
Copenhagen A ccord doesn't mean carbon management plans 

should be shelved in 2010. For corporate sustainability leaders, the 

lack o f a binding agreement means that multinational firms should

update their climate change and sustainability strategies. '
Het bureau geeft ook een aantal adviezen aan de bedrijven waar ze 

bij de herziening van hun plannen op moéten letten:
1. Richt de aanpassing van je plannen meer op de nationale en 

regionale ontwikkelingen. Dat kunnen ook ontwikkelingen in de 
USA of China zijn.

2. Geef aan dat C02-management nog steeds priorite it heeft. CO,- 
management heeft meer te maken met het reduceren van 
energiekosten en het opbouwen van een duurzaam imago, dan 

met UN-verdragen.
3. Houd rekening met een bumpy ride als het op de ontwikkeling van 

maatregelen aankomt. Doordat er nog niks vaststaat, kan het nog 

alle kanten op, nationaal en internationaal.
Het huidige akkoord biedt dus onzekerheid over de richting die we 
opgaan. Het geeft echter ook een belangrijk signaal af. Veel landen 

hebben aangegeven dat duurzaamheid en klimaat van urgent 
belang zijn. Hier zal hard op worden ingezet. De kans is groot dat dit 
resulteert in een wedloop op clean-tech-ontwikkelingen, ook in de 
scheepvaart. Met het oog op de ontwikkelingen binnen IMO, die nu 
haar kans ziet om met harde maatregelen te komen, moeten 

bedrijven in de maritieme sector nu inzetten op duurzame 

ontwikkelingen.

Tot slot
Toegegeven, het is niet de ontwikkeling waarop we gehoopt 
hadden. Het momentum is gelukkig behouden gebleven. De partijen 

blijven onderhandelen. De industrie kan in de tussentijd laten zien 
dat het onderwerp serieus wordt genomen. Uiteindelijk moet de 

industrie de duurzame schepen ontwikkelen. Voor ons ligt een grote 
uitdaging. De wedloop op clean-tech moet niet alleen tussen China 

en de Verenigde Staten plaatsvinden; op maritiem vlak moet ook 
Europa en dus ook de Nederlandse maritieme sector laten zien dat 

ze meedoet.



Door mevr. ir. M . van W eelden

Operationeel brandstof besparen
Reduceren van het brandstoffgebruik 
in de vloot van de R ijksrederij

Brandstofbesparing gedurende scheepsoperaties is een ‘hot’ item in de 
scheepvaartsector. Onstabiele olieprijzen en opkomende emissieregelgeving 
dwingen scheepseigenaren en operators ertoe te kijken naar het energie
gebruik aan boord, waaronder het operationeel brandstofgebruik. De 
Rijksrederij besteedt aandacht aan operationeel brandstof besparen om de 
milieubelasting en brandstofkosten te minimaliseren en een voorbeeld te 
stellen voor de Nederlandse scheepvaartsector.

Figuur 1 Standaard categorieën ftuks water staatse hepen: 1 -  overige vaartuigen, 2 = inspectie■ en patrouillevaartuigen, 3 -  meetvaartuigen. 4 -  betonningsvaartuigen
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Figuur 2 Onderzoeksmethode in vi/t stappen weergegeven

De Rijksrederij, scheepsmanager van de Nederlandse overheid, is 

opgericht in januari 2009 en onder andere verantwoordelijk voor het 

technisch management van de Rijkswaterstaatvloot.

Rijkswaterstaat is een agentschap van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat en heeft een diverse vloot. De vier algemene 

categorieën scheepstypen binnen de vloot zijn patrouille- en 

inspectievaartuigen, betonningsvaartuigen, meetvaartuigen en 

overige vaartuigen die allen varen op zowel binnen- als 

buitenwateren (zie figuur 1). Naast Rijkswaterstaat is de Rijksrederij 

verantwoordelijk voor het technisch management en het bemannen 

van de schepen van het M inisterie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit en de Douane. Dit afstudeeronderzoek is echter 

beperkt tot de Rijkswaterstaatvloot aangezien deze laatstgenoemde 

partijen pas sinds juli 2009 onderdeel zijn van de Rijksrederij.

Het milieubeleid van de Rijksrederij staattoegelicht in het rapport 

‘Milieu Factor 5' waar operationeel brandstof besparen deel van 

uitmaakt. Het doel van dit onderzoek is de Rijksrederij te adviseren 

over operationeel brandstof besparen in de vloot. De 

onderzoeksvraag is:

Kan de Rijksrederij 5 procent brandstof besparen in 2013, in 

vergelijking met 2008, door het introduceren van 

operationele brandstofbesparende 

maatregelen?

Het onderzoek is opgedeeld in vijf stappen, 

welke weergegeven zijn in figuur 2. Dit artikel 

behandelt eerst een toelichting op de scope van 

het onderzoek, vervolgens de vijf stappen en 
eindigt met de conclusies en aanbevelingen.

De twee werkgebieden binnen energiegebruik 
en duurzaamheid worden bekeken voor de 

toelichting van de scope van dit onderzoek. Ten 

eerste moet er zo min mogelijk energie gebruikt 

worden en ten tweede moet dit op de meest 

duurzame manier gebeuren, zie tabel 1. Het 

eerste heeft als doel de absolute uitstoot van 

schadelijke stoffen en energiegebruik te 

reduceren, het tweede heeft als doel de 

relatieve uitstoot per energie-eenheid te 

verminderen. Operationeel brandstof besparen 

heeft als doel het energieverbruik te reduceren 

door maatregelen te nemen in het operationele veld,

Energiebesparing Duurzaam energiegebruik
Operationeel Energiebronnen

Ombouw Emissiereductie
Nieuwbouw

Tabel 1. Energiegebruik• en duurzaamheidoverzicht en plaats van operationeel brandstof

besparen in het geheel

gedefinieerd als optimalisatie van het verbruik van de huidige 
schepen. Deze scope sloot goed aan bij de wensen van de 

Rijksrederij en uit vooronderzoek bleek dat hier op de korte termijn 

goede resultaten mee te behalen waren.

Stap 1. Identificatie factoren
In stap 1 worden de factoren van invloed op het operationele 

brandstofgebruik geïdentificeerd. Deze factoren kunnen worden 

opgesplitst in hoofdgroepen van technische, organisatorische, 

logistieke en externe invloedsgebieden (zie figuur 3). De factoren 

moeten in het operationele gebied liggen, vandaar dat bijvoorbeeld 

het scheepsontwerp geen factor is binnen technische factoren.

Figuur 3. Factoren van invloed op operationeel brandstofverbruik inclusief aantallen maatregelen afgeleid per groep



Daarnaast moeten de factoren (gedeeltelijk) liggen in 

invloedsgebieden van de Rijksrederij, vandaar dat de 

scheepsoperaties niet zijn meegenomen bij logistieke factoren 

(verantwoordelijkheid hiervoor ligt voornamelijk bij de klant), maar 

de uitvoering daarvan wel.

Stap 2. Afleiden van maatregelen
In stap 2 worden operationele brandstofbesparende maatregelen 

afgeleid van de factoren geïdentificeerd in stap 1. Het aantal 

maatregelen per groep van factoren is zichtbaar in figuur 3. In totaal 

zijn 58 maatregelen gevonden in verschillende bronnen uit het 

literatuuronderzoek.

Stap 3. Beoordelen van maatregelen
In stap 3 worden de operationele brandstofbesparende maatregelen 

van stap 2 beoordeeld op de drie volgende eigenschappen: 

uitvoerende partij, frequentie en prestatie-indicatoren aangaande 

duurzaamheid, kosten en risico's. Het uitrekenen van de prestatie- 

indicatoren voor de 58 verschillende maatregelen vormt de kern van 

dit onderzoek; het gebruikte proces is gesimplificeerd weergegeven 

in figuur 4.

Invoerdata voor de prestatie-indicatoren zijn onder andere een 

enquête en een pilotproject. De enquête is gehouden om de huidige

situatie en meningen betreffende operationeel brandstof besparen 

binnen de vloot in kaartte  brengen en daarmee ook de 

toepasbaarheid van de maatregelen. Het pilotproject met vier 

patrouilleschepen had tot doel een eerste mdruk te krijgen van de 

mogelijkheden op dit gebied gefocust op het gedrag van de 

bemanning: deze schepen hebben over een half jaar gemiddeld 8,5 

procent brandstof bespaard.

In het blok dataverwerking wordt het effect op brandstofverbruik en 

de kosten van een maatregel bepaald Bij deze berekening wordt de 

toepasbaarheid van maatregelen op de Rijkswaterstaatvloot 

gedetailleerd meegenomen. Vervolgens wordt dit effect gebruikt als 

invoer voor scoretabellen waar vervolgens scores op het gebied 

van duurzaamheid, kosten en ris ico’s uitkomen. Met deze scores 

kan in de volgende stap een selectie worden gemaakt uit de 

verschillende maatregelen.

Stap 4. Analyse en selectie
In stap 4 worden de operationele brandstofbesparende maatregelen 

geschikt voor implementatie geselecteerd. Eerst worden de 

resultaten van stap 3 geanalyseerd waarna voorstellen zijn gemaakt 

van combinaties van maatregelen. Vervolgens zijn deze getoetst 

aan de selectiecriteria vastgesteld door de Rijksrederij. De 

uiteindelijk geselecteerde combinatie van maatregelen is het 'No

Invoer
data
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Verw erking Bereken effect:
1 data Brandstofverbruik & Kosten
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Figuur 4. Proces om prestatie-indicatoren van maatregelen te berekenen



regret'-voorstel, welke zich richt op hoge prestaties op het gebied 
van duurzaamheid tegen geringe kosten.

Het overzicht van de geselecteerde maatregelen voor de 

Rijkswaterstaatvloot is weergegeven in tabel 2. Hierbij moet worden 

benadrukt dat dit niet alle maatregelen zijn om operationeel 

brandstof te besparen, maar de maatregelen van toepassing op de 
Rijkswaterstaatvloot. Sommige maatregelen zijn dus niet 

meegenomen, omdat Rijkswaterstaat ze al toepast en andere omdat 

ze niet van toepassing zijn op de Rijkswaterstaatvloot.

Stap 5. Implementatieplan
In stap 5 wordt ingegaan op het vijfjarige implementatieplan van het 
voorstel. Verwacht w ordt om over vijf jaar gemiddeld 18 procent 

brandstof te besparen per jaar in vergelijking met 2008. Daarnaast 

wordt verwacht dat de totale scheepskosten, die bestaan uit 

scheepskosten van de Rijksrederij, maar ook van de klant, afnemen 

met gemiddeld 0,1 procent per jaar gedurende deze vijf jaar. Dit is 
vergelijkbaar met 49.000 euro (2008) per jaar.

Conclusies en aanbevelingen
Conclusie is dat de Rijksrederij het doel van 5 procent brandstof- 

besparing in 2013 voor de Rijkswaterstaatvloot in vergelijking met 
2008 kan halen. De Rijksrederij kan zelfs een besparing halen van 

gemiddeld 18 procent per jaar over de komende v ijfja a r door de 

implementatie van het 'No regret'-voorstel. De aanbeveling is dan 
ook om dit voorstel te implementeren.

De belangrijkste maatregelen voor het bereiken van dit effect 
hebben betrekking op het energiebewustzijn bij management, 

personeel en bemanning. Om dit bewustzijn te bereiken is 

communicatie een belangrijk onderdeel. Naast het bewustzijn 
hebben ook de technische onderhoudsmaatregelen grote invloed 

op de totale brandstofbesparing, zoals het gebruik van een andere 
brandstof of brandstoftoevoegingen, geregeld schoonmaken van de 
schroef voor een hoger schroefrendement en het gebruik van 

andere smeermiddelen.
De Rijksrederij kan de risico's van het implementatieplan beheersen 

door de voortgang van het project te monitoren evenals de 
brandstofprijs en de behaalde resultaten op het gebied van 
brandstofbesparing. Dit benadrukt het belang van een goed 
brandstofverbruikregistratiesysteem om de projectvoortgang te 

meten, naast het belang van dit systeem om het energiebewustzijn 

te vergroten.
Aangaande energiegebruik en duurzaamheid kan worden 
geconcludeerd dat energiebesparende maatregelen gerelateerd 

aan ombouw en nieuwbouw, naast operationele maatregelen, ook 

significante besparingen opleveren, voornamelijk op de lange 
termijn. Het duurzame energiegebruik (gebruik van andere bronnen 

en emissiefiltering) is daarnaast belangrijk voor de relatieve 
emissies en daarmee voor de (inter)nationale regelgeving op dit 

gebied. De aanbevelingen die aan deze conclusies zijn verbonden 

zijn dat er een meetsysteem moet komen om de energieprestaties 

van de schepen te kunnen vergelijken (denk hierbij aan Design

M axim ale brandstofbesparing 

R ijkswaterstaatvloot
Voorstel t: No regret' l% ]

Technisch 6.6
Schoonmaken schroef 1,9
Efficiëntere smeermiddelen 1,3
Andere brandstof 3,1
Vervanging apparatuur, efficiënter 0.4
Organisatorisch 12.6

* Terugkoppeling brandstofverbruik 2,1
*  Hardcopy informatie verbruik aan boord 0,9
* Deelname aan Binnenvaart Brandstof Co2mpetitie 1,8
* Training 1,5
* Belonen bemanning + beoordelingsgesprekken 2,1
* Communicatie met bemanning 0,0
*  Langzaam snelheid verminderen/vermeerderen 0,9
* Gebruik benodigd toerental (reduceer snelheid) 4,0
*  Afstand houden van andere schepen 0,1
* Kribbetje varen 0,2
* Minimaliseren roergebruik 0,1
*  Voorverwarmen motor 0,2
* Motor n ie tte  vroeg starten 0,2
*  Motor uit in sluizen/bij wachten 0,2
* Registreer brandstofverbruik 0,0

Logistiek 0,6

*  Planning door bemanning 0,6
*  Communicatie wal-schip 0,1

Extern 2.1
* Reduceren toerental ondiep vaarwater (indien nodig) 0,9

*  Kortste bocht/afstand 0,1
*  Verbeteren communicatie met bruggen/sluizen 0,3

* Slim gebruik getij/stromingen/waterstand 1,3

Maximale besparing 21,8

Tabel 2 Overzicht maatregelen voor implementatie binnen Riikswaterstaatvloot 

( '  maatregelen beïnvloeden toepasbaarheid van ’  maatregelen)

Efficiency Index van IMO toegepast op Rijkswaterstaatvloot). In het 
kader van energiebewustzijn is het belangrijk dat hier continu 
aandacht aan wordt besteed en dat energiegebruik en 

duurzaamheid een standaard onderdeel wordt in het beleid van de 

Rijksrederij.

Hierbij w il ik de directeur van de Rijksrederij, Rob Schuitema, 

nog van harte bedanken voor de samenwerking en de 
mogelijkheid om dit onderzoek bij de Rijksrederij uit te voeren.
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Door Ir. W. de Jong

Willem de Jong is oud-directeur van Lloyd's 

Register Londen en als redacteur verbonden aan 

SWZ Maritime

Orderboek over de top
Vooravond van periode met grote overcapaciteit

Begin 1974 bereikte het orderboek een record: circa 130 m GT. Het heeft tot 2004 geduurd 
voordat dat record werd gebroken en daarna ging het heel snel. Terugkijkend zien we nu dat in 
de herfst van 2008 een nieuw record werd genoteerd: een orderboek van de 
wereldscheepsbouw van 11.700 schepen, 383 m GT en 199 m CGT vertegenwoordigend. Zal het 
weer dertig jaar duren voor het volgende record wordt genoteerd?

Hoewel de getallen van de orderboeken nog steeds niet erg 

betrouwbaar zijn, beginnen we langzamerhand enig zicht op de 

situatie te krijgen. De kredietcrisis die in 2008 begon heeft de 

maritieme industrie hard getroffen; vrachtprijzen kelderden en tot 

ju li 2009 werden er in drie kwartalen geen opdrachten door werven 

genoteerd, in tegendeel, orders werden geannuleerd, omgezet en 

uitgesteld. Op een gegeven moment werd zelfs verwacht dat 30 tot 

40% van het orderboek zou worden geannuleerd maar dat bleek een 

verkeerde prognose. Tot dusver bleef het aantal bevestigde 

cancellations beperkt tot circa 6 %, hoewel we volgens fabrikanten 

van hoofdmotoren op circa 10% moeten rekenen.

Aan het eind van het derde kwartaal van 2009 was de orderpositie 

van de wereldscheepsbouw volgens Lloyd's Register- Fairplay: 9890 

schepen, 323 m GT, 165 m CGT. In dat kwartaal waren er weer 585 

schepen besteld met in totaal 12,8 m GT en 5,9 m CGT. Deze getallen 

moeten overigens met een korreltje zout worden genomen omdat 

een aantal van deze nieuwe opdrachten waarschijn lijk wijzigingen 

van bestaande opdrachten betrof. Er werden bovendien 123 

contracten formeel als gecancelled bevestigd, samen 1,7 m CGT.

Tabel 1 geeft een overzicht van de orderpositie van de twaalf landen 

met een orderboek van meer dan 1 m CGT. Nederland komt niet in 

deze lijst voor; het orderboek van de Nederlandse werven bevatte 

toen 91 schepen met in totaal 490.000 GT en 643.000 CGT waarbij het 
overigens niet duidelijk is welke van deze schepen in Nederland 

worden gebouwd in plaats van geheel of gedeeltelijk in een 
lagelonenland.

Tabel 2 vergelijkt de positie van Japan, China, Korea, West- en 

Oost-Europa en de rest van de wereld. Het is duidelijk dat China 

thans de grootste orderportefeuille heeft, hoewel Korea nog steeds 
in GT en CGT voor de grootste productie tekent.

Orderboeken en overzichten van nieuwe opdrachten tonen niet 
altijd de waarheid, zeker niet in de huidige onzekere tijd. Gegevens 

over opleveringen daarentegen liegen niet of nauwelijks. Oe grafiek 
(figuur 1) vergelijkt de opleveringen in de vier belangrijkste 

scheepsbouwgebieden van dit moment: Korea, Japan, China en 
Europa (Oost en West) over een periode van 5 jaar, vanaf oktober 

2004 tot oktober 2009, in m CGT.

Uit deze grafieken constateren we dat de totale productie van de

Orderboek Gebouwd Gemelde orders
Aantal m.GT m.CGT Aantal m.GT m.CGT Aantal m.GT m.CGT

China 3758 118,361 58,267 247 5,365 2,970 266 8,316 3,623
Z. Korea 1818 112,009 51,948 134 7,304 3,418 35 2,251 0,840
Japan 1360 56,136 26,436 143 4,422 2,295 60 1,729 0,810
Filippijnen 125 6,663 2,837 4 0,075 0,046 1 0,000 0,001
Vietnam 321 3,909 2,795 22 0,085 0,091 25 0,085 0,111
India 261 3,460 2,337 8 0,027 0,034 6 0,006 0,018
Duitsland 113 2,515 2,323 13 0,273 0,264 4 0,003 0,010
Taiwan 52 2,418 1,378 6 0,021 0,026 11 0,221 0,115
Roemenië 122 2,172 1,469 13 0,237 0,150 1 0,001 0,003
Brazilië 102 2,127 1,165 5 0,012 0,027 - - -

Italië 87 2,059 2,331 2 0,129 0,131 - - -

Turkije 230 1,142 1,386 35 0,140 0,195 18 0,037 0,072

Tabel 1. De orderpositie van de twaalf landen met een orderboek van meer dan I m CGT Itonnages in milioenenl



Orderboek Gebouwd Gemelde orders

Aantal m.GT m.CGT Aantal m.GT m.CGT Aantal m.GT m.CGT

Japan 1360 56,136 26,436 143 4422 2,295 60 1,729 0,810

Z. Korea 1818 112,009 51,948 134 7304 3,418 35 2,251 0,840

W. Europa 732 8,679 9,115 76 0,898 0,921 40 0,069 0,135

0 . Europa 493 5,817 4,416 45 0,404 0,331 21 0,009 0,034

China 3758 118,361 58,267 247 5,365 2,970 266 8,316 3,623

Rest van de wereld 1729 21,565 14,380 143 0,293 0,458 163 0,382 0,476

Totaal 9890 322,567 164,589 788 18,686 10,393 585 12,756 5,918

Tabel 2 Vergelijking orderposities per kwartaal per regio Itonnages in miljoenenl

Type scheepswerf Korea China Japan Europa Wereld

Bestaande werven 88 53 98 95 76

Uitgebreide werven 1 5 2 2 4

Nieuwe werven 10 42 0 3 20
Totaal 100 100 100 100 100

Tebel 3. Orderboekverdeling in procenten per type scheepswerf

scheepsbouw enorm is gestegen (wereldwijd van ongeveer 28 m 
CGT tot 44 m CGT per jaar) en dat vooral de productie in China met 

meer dan 200% is gegroeid in deze vijf jaar. Zo’n groei kwam niet 

voor in de voorspellingen van Koreaanse, Japanse en Europese 

scheepsbouworganisaties als Koshipa, SAJ en CESA en ook niet in 

die van de scheepvaartorganisaties zoals de International Chamber 

of Shipping.
De gretigheid van reders om schepen te bestellen waardoor de 

orderboeken overvol raakten leidde er ook toe dat nieuwe werven 

werden opgezet. Tabel 3 laat zien welk percentage van het 

orderboek in de verschillende landen voor rekening komt van deze 

nieuwe werven. En dat zijn nieuwe werven die in de afgelopen twee

jaar de eerste schepen hebben opgeleverd, dus geen "green field 

yards" die nog moeten beginnen.

Rond de top van het scheepsbouworderboek in 1974 was Japan het 

dominante scheepsbouwland. In de periode 1970-1980 leverde 

Japan in GT’s circa 50% van de schepen, Europa circa 40% en de 

rest van de wereld de overige 10%. Korea en China kwamen toen 

nog niet in de statistieken voor. W ellicht moeten we verwachten dat 
op betrekkelijk korte termijn China 50% voor haar rekening neemt, 

andere landen in Azië 35 tot 40% en de rest van de wereld, inclusief 

Europa, de resterende 10 tot 15%. En dan van aanzienlijk minder 
opdrachten dan we in de achterliggende jaren hebben gezien. Ik ga 

er hierbij van uit dat in China een stabiele politieke situatie blijft 

bestaan en dat scheepsbouw en de daarbij behorende 

toeleveringsindustrie speerpunten van de Chinese industriepolitiek 
blijven. Op dit moment vertegenwoordigt de Chinese maritieme 

industrie volgens Fairplay 10% van het GDP met circa 32 miljoen 

werknemers. De eigen vloot van China is sterk verouderd (zowel 

voor de zee- als voor de binnenvaart) en dat zou veel werk voor de 

Chinese werven kunnen geven.

Het gebrek aan nieuwe opdrachten en de dreigende grote 

overcapaciteit heeft uiteraard ook gevolgen voor het prijsniveau 

zoals blijkt uit de volgende grafiek (figuur 2). Voor een Panamax-

bulkcarrier werd bijvoorbeeld eind 2008 53 

miljoen dollar betaald en zo'n zelfde schip 

kon een jaar later bij dezelfde w erf voor 

32,6 miljoen dollar worden besteld.

Figuur 3 laat zien dat de sloopprijzen van 
schepen een overeenkomstige duikeling 

maakten.

Vooruitzichten

Figuur 4 toont de "supply and demand"- 

situatie voor de scheepsbouw zoals 

geanalyseerd door Clarkson's en 

gepubliceerd door CESA. Deze grafiek 

w ijst op een komende periode met een 

grote overcapaciteit. Het is niet moeilijk 

hieruit te concluderen dat de 

vooruitzichten voor de scheepsbouw niet

Jarvn

Figuur 1. Opleveringen in vier belangrijkste scheepsbouwgebieden
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Figuur 3. Ontwikkeling van de sloopprijien

goed zijn. In een aantal Europese landen heeft deze situatie reeds 

geleid tot faillissementen, werfsluitingen en ontslagen. Zoals elders 

beschreven in deze uitgave kon Nederland tot nu toe de dans 
redelijk ontspringen. Een sterke positie in een aantal nichemarkten 

helpt daarbij. Maar in slechte tijden zullen andere landen zich ook 
richten op deze nichemarkten en is het zaak onze positie zo goed 

mogelijk te verdedigen. Dat vereist vooral het behouden van een 

technologische voorsprong en daar moet hard op worden ingezet. 

Internationaal zal het niet gemakkelijk zijn te voorkomen dat zoals in 
het verleden de concurrentie tussen werven ontaardt in een 

schatkistenoorlog. Europa en Japan zouden waarschijn lijk wel 

bereid zijn om goede afspraken te maken om de capaciteit te 

beperken en een subsidieoorlog te vermijden; China zal daar echter

Yard capacity 
somewhere in this 

range?
I- ..............................

weinig belangstelling voor hebben, die zal haar steeds sterker 

wordende positie graag w illen benutten en Korea zal zich verzetten 
tegen elke afspraak die het zou beperken in het verwerven van 

orders in wat voor hun nieuwe markten zijn, zoals die voor 

cruiseschepen. Ook binnen de EU is het niet eenvoudig een level 
playing field te krijgen en te houden.

Er zijn een paar lichtpuntjes voor de scheepsbouw: de betrekkelijk 
hoge gemiddelde leeftijd van de varende vloot (nog steeds meer 

dan tw intig jaar), de noodzaak om de wereldvloot milieuvriendelijker 
te maken, het langzamer varen door hoge brandstofkosten 
waardoor meer schepen nodig zijn, het versneld slopen van 

schepen die relatief te veel brandstof gebruiken en een mogelijke 

opleving van de wereldeconomie waardoor het teveel aan schepen

sneller wordt afgebouwd. De 

Nederlandse werven hebben 
daarbij het voordeel dat zij 
zich in de loop der jaren 

hebben gespecialiseerd in 
scheepstypen die tot nu toe 

het minst te lijden hebben 
van de crisis in de scheep
vaart, zoals die zich met 

name voordoet bij de 

bulkcarriers, container
schepen en in mindere mate 

de tankers.
In een volgende uitgave 
probeer ik de situatie voor de 

verschillende takken van de 

scheepvaart te analyseren.
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Nafinanciering blijft^de4)

Terwijl de doorsnee Nederlandse ondernemer na vier kwartalen van pessimisme in 
december de toekomst weer wat rooskleuriger inzag, fronsen scheepsbouwers steeds 
dieper. Alleen in juli 2009 mat het CBS een groter pessimisme over productie en 
bezettingsgraad. De problemen lijken zich uit te strekken tot in 2013.

De toekomst in de scheepsbouw werpt nadrukkelijk i i/n  schaduwen vooruit En uit die schaduwen komen soms heel andere producten Diversificatie als laatste redmiddel Itoto Sander Klosl

Belangrijk hulpmiddel om de kloof te overbruggen is de 
Garantieregeling Scheepsnieuwbouw. De gesprekken daarover 

tussen Nederlandse banken, industrie en Economische Zaken 
werden begin december afgerond en vanaf dat moment konden 

banken bij het rijk kredietgaranties aanvragen, stelde Scheepsbouw 
Nederland. De Nederlandse werven krijgen moeilijk orders binnen, 
doordat zij en de opdrachtgevers te maken hebben met voorzichtige 
banken, die dertig to t veertig procent eigen vermogen eisen. De 
garantieregeling kan een deel van de problemen wegnemen, 
doordat de banken het werkkapitaal voor de werven garanderen.
De garantiepot wordt naar verwachting enkele tientallen miljoenen 
euro's groot en dat levert kredietgaranties op voor ruim één miljard 

aan orders.
De scheepsbouw beschouwt dit als ‘een echte 
voorfinancieringsregeling'. 'M aar voor de nafinanciering is er nog 
geen oplossing. Op dat punt blijven banken terughoudend en 
veeleisend,' stelt directeur Martin Bloem van Scheepsbouw 

Nederland. 'Nafinanciering blijft de bottleneck, ook bij goede 

projecten,' beaamt president-directeur Govert Hamers van IHC 
Merwede.

Eind in zicht
In feite heeft de scheepsbouw last van een 'positief' imago. 'Het 
algemene beeld in Nederland is, dat er nog flink wordt gebouwd,’ 

zei Bloem in oktober in een noordelijke krant. 'De meeste 
orderportefeuilles lopen nog een jaar of twee door. Het grote 

probleem is dat er al een jaar geen nieuwe orders binnenkomen. 
Dat kan niet lang meer zo doorgaan.'

Volgens Bloem komt Nederland er relatief nog goed af. 'Van 
grootscheepse annuleringen is gelukkig geen sprake geweest. Dat 

was in Duitsland wel het geval en in Oost-Europa, China en India is 
de bouw van scheepscasco's grotendeels stilgevallen.' De China 
Shipbuilding Industry Association stelde onlangs dat de Chinese 
werven to t september tachtig procent minder orders boekten dan 

dezelfde periode in 2008. De Chinese regering steunt de sector met 
kredieten, maar mikt ook op fusies en reorganisaties en w il strikte 
controle houden op de productiecapaciteit.

Overigens worden in China nog veel casco's ofwel schepen 

gebouwd, maar w e llich t niet meer of veel minder voor afbouw in 
Europa. Het Chinese orderboek telde in oktober nog 3758 schepen 
van in totaal bijna vijftig miljoen CGT, waarvan naar schatting 

minstens tachtig procent zal worden gebouwd. In het derde
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kwartaal boekte China orders voor 266 schepen van in totaal 3,6 

miljoen CGT.

Opdrachtgevers schuiven de afleverdatum van orders wel op. 

Directeur Arend Bijlsma van Bijlsma Shipyard in Lemmer: 'We 

hebben werk tot in 2012 , maar dat komt niet alleen doordat het 

aardig gaat. Veel opdrachtgevers krijgen de financiering niet rond 

en daardoor schuift de afleverdatum op.’

Kritische banken
De financiering is hét grote probleem. 'De banken zijn ontzettend 

kritisch,' zegt commercieel directeur Hans Veraart van Barkmeijer 

in Stroobos. 'M isschien kunnen ze gewoon niet financieren, dat kan 

ik niet beoordelen, maar het kost onze klanten ontzettend veel tijd 

om een akkoord van de banken te krijgen.'

Daardoor kreeg Barkmeijer de laatste maanden geen nieuwe 

opdrachten. Volgens Bloem is dit het algemene beeld. Bijlsma vormt 

een uitzondering, want na de overname door de VEKA-groep uit 

Werkendam is het ook binnenschepen gaan bouwen.

Barkmeijer mikt op speciale projecten, zoals kleine baggerschepen. 

Normale zeeschepen en tankers worden niet verkocht. Maar ook 

met de specials heeft Barkmeijer nog geen succes. 'We knokken er 

ontzettend voor. Er is zeker een w il in de markt, maar de 

beslistermijnen zijn ontzettend lang.'

Versneld vervangen
De Europese scheepsbouworganisatie CESA pleitte in september al 

voor een oud-voor-nieuwregeling voor de zeevaart om de 

scheepsbouw naar Italiaans voorbeeld door de crisis te slepen. In 

Italië werden met een hulpprogramma enkelwandige tankers 

versneld vervangen. Het idee is dit Europabreed met diverse 

scheepstypen te doen. De Europese Investeringsbank zou een rol 

kunnen spelen bij soepele financiering.

In het septembernummer van magazine Scheepsbouw Nederland 

sprak algemeen directeur Martin Bloem over 'een crisis die zich in 

alle hevigheid heeft gemanifesteerd'. Hij wees op de noodzaak van 

nationale en EU-steunmaatregelen, want 'de Koreanen en Chinezen 

schieten hun scheepsbouw op alle mogelijke manieren te hulp'. In 

het decembernummer glundert Bloem nog na van Balkenendes 

bezoek aan Europort, maar zegt hij 'het hoofd niet in de wolken’ te 

hebben. Op grond van de nieuwe conjunctuurmeting onder zijn 

leden verwacht hij 'de komende jaren zwaar weer. Prijserosie zal 

haar tol gaan eisen. Overheden gaan grootschalig hun industrie 

steunen en lege buitenlandse werven zullen zich richten op 

nicheproducten, die ze eigenlijk niet kunnen bouwen. Maar de order 

is wel w eg... We moeten de rijen sluiten als we samen sterker uit 

de crisis willen komen.'

Positiever beeld
Overigens waren Bloems leden in de conjunctuurmeting van 

september optimistischer dan in februari. Toen verwachtte circa 

46% de komende jaren een orderafname (waaronder 5% zeer sterk). 

Ongeveer 37% dacht aan een stabiel beeld en een procent of

zeventien verwachtte nog een toename (3% zelfs een sterke 
toename). In september verwachtte 41% van de respondenten een 

toename van de orders, zag 35 een gelijkblijvend beeld en voorzag 

circa 23% (7% sterk) een orderafname.

Dat gunstiger beeld lijkt niet gebaseerd op een betere omzet, want 

driekwart van de ondervraagden zei een lagere omzet te hebben 

dan een jaar geleden. Slechts zo'n 17% zette meer om.

Volgens Scheepsbouw Nederland zijn in de zeescheepsnieuwbouw 

sinds oktober vorig jaar vrijwel geen nieuwe orders geboekt. Heel af 

en toe wordt nog een bijzonder schip besteld.

De zeescheepsreparatiewerven zagen in de eerste helft van 2009 

hun orderportefeuille slinken. In 2007 en 2008 was nog twee è drie 

maanden onderhanden werk vooruit beschikbaar, maar in 2009 liep 

dat terug tot enkele weken. Conversies werden schaarser en reders 

beperkten het onderhoud tot het hoognodige, zoals het 

schoonmaken van het onderwaterschip.

In de tweede helft van 2009 groeide het aantal aanvragen weer, 

maar de reders blijven voorzichtig. De omzet van 2009 is voor de 

meeste bedrijven nog steeds vergelijkbaar met die in 2007 en 2008. 

De markt voor reparaties van offshore-eenheden is onvoorspel

baar.

Andere constructies
Sommigen kiezen voor diversificatie. Zo gaat Intervak in Harlingen 

meebouwen aan een metrostation in Napels. Het bedrijf maakt een 

grote stalen constructie en steekt daar zo'n 25.000 manuren in. En 

de grootste scheepsbouwer ter wereld,het Zuid-Koreaanse Hyundai 

Heavy Industries, gaat zich nu ook met landbouw bezighouden.

Ook de binnenvaartwerven mikken op diversificatie, hopen op het 

nodige werk aan dubbelwandige tankers, maar hebben te maken 

met een desastreuze vervoersmarkt, waar komend jaar een nog 

stijgende overcapaciteit wordt verwacht door oplevering van 

tientallen, merendeels grote, schepen.

Dat alles heeft zijn weerslag op de toeleveranciers. Zij hebben nog 

een redelijke portefeuille, maar verwachten tot medio 2010 forse 

problemen. Daarna ziet ruim 40% de orders groeien en houdt 35% 

zich nog even op de vlakte.

In de algemene industrie verwacht een meerderheid een stijging 

van de omzet, hogere productie en afzet en meer nieuwe opdrachten

Prestaties 2008
In 2008 jaar zette de Nederlandse scheepsbouw 8,8 miljard om, 1,2 

miljard meer dan in 2007. Daardoor steeg de werkgelegenheid van

35.000 naar 37.500 mensen.
Er werden in 2008 378 zeeschepen opgeleverd en er kwamen orders 

binnen voor 204 schepen ter waarde van 2,6 miljard euro. In 2007 werd 

voor 4,1 miljard besteld. Ruim 85 procent is voor buitenlandse rekening. 
De omzet van de toeleveranciers steeg met zeventien procent tot 5,7 

miljard euro. Zij boden eind 2008 werk aan ruim 23.000 mensen.
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Productie en bezettingsgraad

Verwachte productie 
toenemen

Verwachte productie 
ge lijk  blijven

Verwachte productie 
afnemen

Verwachte productie 

saldo

%
2008 november 17 71 12 5
2008 december 12 82 6 6
2009 januari 8 77 15 -7
2009 februari 22 64 14 8
2009 maart 19 73 8 11
2009 april 19 65 16 3
2009 mei 12 76 12 0
2009 juni 10 66 24 -14
2009 juli 6 64 30 -24
2009 augustus 8 71 21 -13
2009 september 4 80 16 -12
2009 oktober 2 85 13 -11
2009 november 1 84 15 -14

in een zich stabiliserende arbeidsmarkt. Dat blijkt uit KvK-onderzoek 

onder 12.000 ondernemers. Deze ondernemers keken terug op het 
derde kwartaal en vooruit naar het vierde kwartaal en waren voor 

het eerst in 2009 een stuk positiever gestemd over de ontwikkeling 

van de Nederlandse economie. In het derde kwartaal daalde de 

index van het ondernemersvertrouwen naar -23, maar in het vierde 
kwartaal klom die naar -9.

Vooral de industrie, het vervoer en de ICT-sector verwachten een 

betere productie. Ook de verwachtingen voor de export, de motor 

van de economie, zijn voor het eerst sinds het uitbreken van de 

crisis positief. Wel verwachten bedrijven per saldo nog een krimp in 

het personeelsbestand, maar die is wel kleiner dan werd verwacht. 

Overigens bleek de industrie in december weer wat pessimistischer 
dan in november.

Hoop op mooie zomer
De jachtbouw gaat volgens directeur André Vink van Hiswa 
Vereniging een spannend jaar tegemoet. 'Veel hangt af van een 

mooie zomer. Er is een gebrek aan consumentenvertrouwen. Niet 
aan geld, want er is een enorm spaaroverschot.'

Volgens Vink is het lastig een overzicht te geven van de 

jachtenmarkt. 'Dé jachtbouw bestaat niet, want er is een groot 

verschil tussen motor of zeil en binnen die groepen weer in grootte 

van de schepen. We hebben geen harde cijfers, maar in het 
algemeen zijn de orderportefeuilles goed gevuld en daalt nu het 

aantal orders, waardoor w ij verwachten dat 2010 en 2011 moeilijk 
worden. Dit jaar zijn al een stuk of zes werven in het 

middensegment verdwenen. Je ziet nieuwbouwers de klap 

opvangen met refit en die markt groeit, omdat eigenaren aankoop 

uitstellen en hun schip liever moderniseren of op peil houden. En 

uiteraard hebben ze ook hun eigen vloot van trouwe klanten, 
waarvoor ze schilderwerk en hermotoriseringen kunnen doen.’

Verwachtingen scheepsbouw■ en reparatiebedrijven (CBS)

Diezelfde vervangingsvraag speelt volgens Vink de zeilmakers en 

tuigers in de kaart.

Refit is niet d irect een overlevingsstrategie in het sloepensegment 
en daar kiezen producenten volgens Vink dus vooral voor 

kostenbeheersing. 'De samenwerking van Antaris en Makma, die 

samen drie merken produceren en verkopen is een goed voorbeeld.'

Seriebouw kw etsbaar

Ronduit slecht verging het de dealers en importeurs van vooral de 

grote Duitse en Franse seriebouwers. 'M et omzetdalingen to t vijftig 

procent viel daar niet aan ontslagen te ontkomen. Zo'n seriebouwer 

zet een nieuwe serie met korting neer, maar de dealer/importeur 
heeft nog voorraad en loopt dus klem. Tevens maken zulke 

kortingsacties het prijsverschil met jonge tweedehands schepen zo 

klein, dat daar vrijwel geen beweging meer in zit. Soms zijn nieuwe 

schepen relatief goedkoper dan vijf jaar geleden. Wat dat betreft 

zijn stalen jachten van eigen bodem dan misschien wel duurder, 
maar ook prijshoudender.'

Als afgeleide van de jachtbouw kregen ook makelaars het voor de 

kiezen. 'In het laatste kwartaal van 2008 en het eerste van 2009 

werd gewoon niks verkocht en daalden de omzetten met dertig tot 

veertig procent. Sinds juni trekt het weer aan, maar de klant moet 

eraan wennen dat de reële prijs in de huidige markt een stuk lager 
ligt dan hij in z'n hoofd had. Hij moet misschien wel dertig procent 

minder vragen, maar daar staat tegenover dat een eventueel nieuw 
schip ook goedkoper is.'

Hiswa Vereniging prees zich gelukkig met de drie inkomstenbronnen 

contributies, projecten en commerciële activiteiten, want de omzet 

van de Hiswa te Water daalde met een kwart, doordat er circa 

honderd schepen minder lagen en het bezoekersaantal met tien 

procent daalde. W ij denken over 2009 en 2010 aan de nullijn tot een 
lichte groei,' zegt Vink over zijn resultaten.
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Scheepsbouw in perspectief -  Werven in 

Nederland 1870-2009
Jeroen ter Brugge, Elisabeth Spits en 

Gerbrand Moeyes met tekstbijdragen van 

Jeroen ter Brugge, Henk Dessens, Wouter 

Heijveld, W icher Kerkmeijer, Jur Kingma,

Joke Korteweg, Gerbrand Moeyes, Frits 

Niemeijer, Meindert Seffinga, Elisabeth Spits, 

Ernst Weber en Hans Wijn. 

in deze gezamenlijke uitgave van het Maritiem 

Museum Rotterdam en het Nederlands 
Scheepvaartmuseum Amsterdam schetsen 

twaa lf maritieme historici een gevarieerd 

beeld van de Nederlandse scheepsbouw in 

het verleden met een link naar het heden. Er 

is een keuze gemaakt uit bekende en minder 
bekende werven, een dwarsdoorsnede, zowel 

wat geografische spreiding als wat

SCHEEPSBOUW 
IN PERSPECTIEF
WERVEN IN NEDERLAND 187 0 -2 009

werfgrootte betreft. Sommige werven bestaan 
nog, meestal als voortzetting van oude 

werven: De Schelde in Vlissingen en IHC 

Merwede in Sliedrecht en Kinderdijk. Andere 

bekende werven zijn ai lang van het toneel 

verdwenen, zoals de NDSM in Amsterdam en 

Wilton-Fijenoord in Schiedam. De auteurs 
beschrijven welke invloed de scheepsbouw 

op de omgeving had, niet vanuit 

scheepsbouwoptiek, maar in economisch, 

sociaal, politiek en cultureel perspectief. 

Scheepswerven waren een essentieel 

onderdeel van veel plaatselijke economieën 

en het personeel vormde dikwijls een hechte 

gemeenschap. De vaak grote complexen 
waren nadrukkelijk aanwezig in de bebouwde 

omgeving op een prominente plek aan het 

water. Werknemers woonden in de nabijheid

van de werf. Tot omstreeks 1880 hadden de 
Nederlandse scheepswerven een achter

stand op de internationale scheepsbouw 

waar de stoomvaart en de bouw van ijzeren 
en stalen schepen een grote vlucht hadden 

genomen. In enkele decennia werd een 

inhaalslag gemaakt. In 1930 waren er in 

Nederland meer dan 220 scheepsbouw- en 

reparatiebedrijven, met werkgelegenheid 
voor 41.000 mensen. Door de crisis daalde dat 

aantal in 1933 tot 12.000, maar eind jaren 
dertig trad herstel in totdat tijdens de oorlog 

vanaf 1943 weer een sterke daling inzette. Na 

de oorlog begon weer een periode van 

opleving en steeg Nederland naar de vijfde 

plaats op de wereldranglijst. In 1958 werkten
56.000 mensen in de scheepsbouw. Daarna 

kreeg men te kampen met Oost-Aziatische 

concurrentie, vooral van Japan dat de 

scheepsbouw veel efficiënter aanpakte. Het 

RSV-debacle betekende het einde van de 

grote scheepsbouw. Door rationalisatie, 

specialisatie, innovatie en concentratie heeft 
de Nederlandse scheepsbouw in het begin 

van de 21ste eeuw weer een sterke positie 

verworven. Inmiddels zijn oude werven in veel 
gevallen vrijwel volledig uit de omgeving 

verdwenen en daarmee als het ware uit het 

geheugen gewist. Soms zijn de werven 
omgevormd tot bedrijfsterreinen of hebben ze 

een andere bestemming gekregen. Van deze 

uitgave verscheen ook een luxe editie in een 

gelimiteerde, handgenummerde oplage. 
Scheepsbouw in perspectief, ISBN 

978.90.5730.587.0. Afm. 22,3x28,6 cm, 128 

pagina's, afb. Uitgeversmaatschappij Walburg 

Pers, Zutphen. Gewone uitgave: € 19,95, luxe 

uitgave: € 54,50.

De tijd van de stoombootdiensten
In december 2009 verscheen het boek De tijd 

van de stoombootdiensten met als subtitel: De 

opkomst van het massavervoer 1825-1950 
geschreven en uitgegeven door Aart Bijl uit 

Zaltbommel. De vele stoombootdiensten 
waren 125 jaar van groot belang voor de 

ontwikkeling van de Nederlandse economie. 

Er kon sneller worden gereisd naar vele 

bestemmingen tegen dalende tarieven, zodat 

steeds grotere groepen mensen gebruik 

konden maken van deze vorm van openbaar 
vervoer over de rivieren, kanalen en andere

waterwegen. De bootdiensten betekenden 
lange tijd een goedkoper alternatief voor de 

trein. In het boek zijn vrijwel alle regio's van 
Nederland beschreven, van Zuid-Limburg tot 
de Waddeneilanden. De auteur maakt wel een 

voorbehoud dat in de uitgave geen volledig 
overzicht, maar meer een algemene indruk 
van de vele stoombootdiensten wordt 

gegeven met vooral de nadruk op de grote 

rivieren: Fop Smit, de Heusdense boot, da 

Reederij op de Lek, de Mercurius, de 

Nijmeegse boot en vele andere stoomboot
diensten in de regio Gorinchem, Leerdam en 

Den Bosch. De niet onbelangrijke diensten 

over de Zuiderzee zijn wat onderbelicht. Het 

boek is ingedeeld in drie tijdvakken: 1825-1870 

opkomst van de stoombootdiensten; 1870-1900 
een fijnmazig net van stoombootverbindingen 

en 1900-1950 verschuiving van het water- 

naar het wegverkeer. Elke periode wordt 

afgesloten met een samenvatting.
Het boek is geïllustreerd met een mooie 

collectie ansichtkaarten (meestal niet 

realistisch met de hand ingekleurd), foto's, 

tabellen en affiches. Een misser is de recente 

kaart van de waterwegen op pagina VIII, 
waar een kaart uit de periode 1870-1900 beter 

had gepast. Het boek wordt afgesloten met 
geraadpleegde bronnen, literatuurlijst en 

register.

De tijd  van de stoombootdiensten -  Dr. Aart 

Bijl, 160pagina's, afb., afm. 27 x 22 cm, 

genaaid, gebonden met harde kaft, fullcolour, 
ISBN 978-90-80083158, £22,50 inclusief 

verzendkosten, verkrijgbaar b ij de auteur:

a.bijl@planet.nl o f via de boekhandel.

mailto:a.bijl@planet.nl


Maritieme Ontmoetingsdag 2009
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de 
brancheorganisatie Scheepsbouw Nederland organiseerden op 3 november tijdens Europort 
in het Ahoy complex te Rotterdam de jaarlijkse Maritieme Ontmoetingsdag. In samenwerking 
met de Stichting Verolme Trust werden hier de KNVTS-afstudeerprijzen uitgereikt aan 
studenten uit het maritieme onderwijs, van vmbo- tot en met wo-niveau.

De prijswinnaars hebben tijdens hun mbo-, hbo- of wo-opleiding 

motivatie en vakmanschap getoond en/of de opleiding met een zeer 

goed resultaat afgesloten. De voorzitter van Scheepsbouw 

Nederland, Fred van der Wal, opende de bijeenkomst, waarna Henk 

ten Hoopen, voorzitter van de KNVTS, een presentatie gaf over de

bedrijf om de opleiding scheepsmetaalbewerker niveau 2 te volgen. 
Die tweejarige opleiding sloot hij met een goed resultaat af. Hoewel 

het voor ons opleiders/begeleiders moeilijk te verteren was, was er 
op dat moment helaas geen plaats op het Marinebedrijf voor Peter 

en zijn medeleerlingen. Twee jaar later was de situatie heel anders,

Pater Boersma

Foto's: Rob Zomerdijk doelstellingen van de vereniging en de betekenis daarvan bij het 

bevorderen van de maatschappelijke en praktische ontwikkelingen 
van de maritieme techniek, De Stichting Verolme Trust ondersteunt 

de KNVTS met de financiering van de prijzen. Buiten een geldprijs 

ontvangen de winnaars een oorkonde. De heer Chr. van Veen, oud- 

minister en oud-voorzitter van de VNO, voerde jarenlang en tot op 

hoge leeftijd namens de Verolme Trust op deze dag het woord. Maar 

evenals vorig jaar kon hij er wegens zijn zwakke gezondheid niet bij 

zijn: hij overleed ruim twee weken later op 8 6 -jarige leeftijd.

Ubald Nienhuis liet de aanwezigen vervolgens zien hoever het staat 

met het project Intergraal Samenwerken dat de concurrentiepositie 

van de Nederlandse maritieme sector moet versterken. Tot slot 

reikte Henk ten Hoopen de verschillende prijzen en oorkondes aan 

de winnaars uit. Een overzicht van de winnaars met hun foto en de 

individuele consideransen zijn hier te lezen.

Consideransen mbo
Peter Boersma, ROC Kop van Noord-Holland, Beroepsonderwijs 
Scheepsbouwer
Peter Boersma kwam zes jaar geleden als leerling op het Marine-

Ruben van der Luit Marco van der Sar

er was een tekort aan personeel. Peter besloot daarop opnieuw te 

solliciteren om er te komen werken op de afdeling reparatie 

scheepsbouw. Wij wisten natuurlijk meteen wat voor vlees we in de 

kuip hadden, dus dat was snel bekeken, maar hij moest wel de 

opleiding scheepsbouwer niveau 3 volgen. Een hoogvlieger in de 

studie was Peter niet, maar door zijn doorzettingsvermogen en 

motivatie lukte het hem toch de opleiding met een goed resultaat af 

te sluiten. Je kon altijd op hem rekenen ondanks dat het werk op 

een onderzeeër niet altijd prettig was. Daardoor is hij uitgegroeid 

naar een gewaardeerd collega. Inmiddels is hij begonnen met de 

opleiding Werktuigbouw niveau 4. Kortom, Peter komt er wel en het 

M arinebedrijf heeft er een prima kracht bij gekregen.

Roelof en Hendrik Valk, leerbedrijf De Vries Scheepsbouw 

Makkum BV, ROC Friese Poort Leeuwarden
Motivatie leermeester Simon Jacobs van het leerbedrijf: 'W ij 

hebben met deze twee jongens twee op en top jachtbouwers in 

huis. Heel stil, altijd keurig op tijd, perfecte werkboeken van school 

en dolenthousiast over hun werk. Hendrik loopt altijd iets voorop en 

Roelof controleert. Ze kijken bij elkaar of het goed gaat met het

Roelof en Hendrik Valk



werk, een echte tweeling en twee-eenheid. Twee jongens die goed 

met hun vak bezig zijn, daar kunnen we er wel vijftig van hebben.' 

Motivatie van het ROC: Beide leerlingen waren altijd meer dan 

aanwezig, er werd altijd met veel enthousiasme gewerkt aan de 

praktijkopdrachten en de praam. Bij de theorielessen waren ze 

echter serieus aan het werk waarbij vooral het tekenwerk erg 

netjes was. Bij de examens is de tweeling uit elkaar gehaald. Ze 
zaten niet bij elkaar in de buurt, toch lagen de cijfers erg dicht bij 

elkaar. Al voor hun opleiding hebben ze samen thuis een vlet 

gebouwd waarmee ze bijna dagelijks vanuit hun woonplaats 

Hindelopen het IJsselmeer op varen. In hun vrije tijd zijn ze dus ook 

steeds met schepen en varen bezig. Tijdens de praktijklessen op 

schoot zijn er veel onderdelen voor hun eigen vlet vervaardigd, wat 

goed bij de opleiding past. Al met al met het scheepsbouwvirus 
doordrongen en zoals de Vries scheepsbouw al aangeeft en w ij 
kunnen beamen "op en top scheepsbouwers".

Ruben van der Luit, Maritieme Academie in IJmuiden
Ruben startte in juni 2004 met de mbo-opleiding Maritiem Officier

positief af te ronden. Toen Marco aan boord van zijn eerste 
stageschip ging bij rederij Wagenborg, moest hij aardig aanpoten 
om zijn werk op de brug en in de machinekamer en dan ook nog zijn 

stageboek en verslagen rond te krijgen. Wel vonden zijn mentoren 

hem vanaf het begin erg enthousiast en gemotiveerd. Tijdens zijn 

stagejaar werden de resultaten steeds beter en zijn mentoren aan 

boord steeds enthousiaster. Uiteindelijk gaven de laatste mentoren 

aan Marco graag als gediplomeerd collega terug te zien. Zijn 

begeleider op school zegt het volgende: 'uitstekende verslagen, 
waaruit blijkt dat hij hard gewerkt heeft en op een hoger niveau dan 
van een mbo-leerling verwacht mag worden.' Kortom, een leerling 

die op school niet opviel, maar tijdens zijn stage aan boord erg is 

gegroeid, in praktische en theoretische zin, maar vooral ook als 

toekomstig collega. Zijn keuze om hbo-zeevaart te volgen lijkt ons 
een prima keuze.

Justin Phaff, Scheepvaart en Transport College, Rotterdam
Justin is de afgelopen vier jaar op het Scheepvaart en Transport 

College waar hij de opleiding Scheepsbouwkundige volgde, een

De vader var Justin 

Phaff (inzet) nam de 

prijs van zijn zoon in 

ontvangst

Michiel Koers Taco Moll

aan de Maritieme Academie in IJmuiden. Tijdens de opleiding bleek 

al snel dat Ruben een prettige en gemotiveerde student was. Ruben 

deed tijdens schoolvakanties als vakantiewerker ervaring op aan 

boord van schepen van rederij Spliethoff. Hij bleek aan boord zo 
goed te bevallen, dat Spliethoff hem ook als stagiair aannam. Al 

vanaf zijn eerste schip, de Archangelgracht, toonde Ruben goede 

inzet en motivatie. Hij was sociaal in de omgang met zijn mede- 

opvarenden. Deze inzet en motivatie bleef Ruben tonen tijdens al 

zijn termen aan boord. Tijdens zijn stage was hij daarnaast ook 

serieus met zijn werk bezig en aan boord zag men hem graag weer 
terug als officier. Kenmerken van Ruben zijn: goede inzet, 

gemotiveerd, serieus en sociaal naar mede opvarenden en derden. 

Ruben is een harde werker met verantwoordelijkheidsgevoel, zowel 

zelfstandig als in teamverband. Momenteel volgt Ruben de hbo- 

opleiding Maritiem Officier op Terschelling.

Marco van der Sar, Scheepvaart en Transport College, afd. maroff, 
Rotterdam
Marco was niet direct onze beste theoretische leerling. Tijdens zijn 

schooljaren moest hij er aardig aan trekken om de benodigde zaken

bijzonder plezierige leerling gebleken. Een leerling die niet alleen 

zichzelf kon motiveren, maar door zijn positieve houding en gedrag 
ook zijn medeleerlingen en het docententeam kon enthousiasmeren. 

Justin was niet alleen geïnteresseerd in de aangeboden lesstol; 
alles wat met scheepsbouw te maken had genoot zijn directe 

belangstelling. Hij was het bijvoorbeeld die de excursie naar de Jos 
Meijer Werf te Papenburg in Duitsland organiseerde. Misschien 

heeft hij hier zijn liefde voor het Duitse land en de Duitse taal 

opgedaan? Ook zat hij als vertegenwoordiger van de leerlingen in 

de medezeggenschapsraad. Zowel tijdens de eerste drie jaren in de 

schoolbanken als tijdens het laatste op de werkvloer als stagiair 
heeft hij zich een goed vakman en een prima beginnend beroeps

beoefenaar getoond. Tijdens zijn stage leverde Justin heldere, 

informatieve verslagen. Ook in de praktijk,zowel op de werkvloer als 
op kantoor, stond hij zijn mannetje. Na het behalen van zijn diploma 

had het bedrijfsleven Justin dan ook graag in de armen gesloten. 

Justin koos er echter voor zich verder in de Scheepsbouw te 

bekwamen middels een vervolgopleiding op hbo-niveau in 

Duitsland. Het inschrijven, omzetten en laten erkennen van 

diploma's en getuigschriften kostte allemaal veel tijd en moeite,



maar door al deze extra inspanning volgt Justin nu de studie waar 

hij al jarenlang van droomt. Voor breed opgeleide en geïnteresseerde 
leerlingen als Justin ziet de toekomst er zonnig, blij en optimistisch 

uit, net als het karakter van Justin. Met deze prachtige karakter

eigenschappen kan het niet anders dan dat hij ver komt in de 

wereld van de scheepsbouw.

Michiel Koers, ROC Zeeland
Michiel Koers volgde aan het Maritiem Instituut "de Ruyter" van het 

ROC Zeeland de opleiding Stuurman alle schepen. M ichiel is een 
enorme doorzetter, iemand die zich met volledige overgave inzet om 

zijn doel te bereiken. Afkomstig uit het bijzonder onderwijs, heeft hij 

zich opgewerkt tot een student die de beste van zijn klas werd. Een 

leerling die altijd het naadje van de kous wilde weten, leergierig en 
enthousiast was en zijn docenten soms doorzagend en uithorend 

over een onderwerp of het vak van stuurman. Dat is zijn passie: 
stuurman worden en daar moet alles voor wijken. In zijn stage heeft 

hij gevaren bij Spliethoff en Biglift. Aan boord was hij net zo 
gedreven als op school en het duurde niet lang of hij mocht al veel 

zelf doen. Zijn stageverslagen waren zeer professioneel en 
conduites uitstekend. Tijdens zijn tweede stage kwam hij met het 

schip in de haven van Vlissingen. Gedurende zijn bezoek aan 
Vlissingen nodigde hij de stagecoördinator en stagedocenten van 

het Maritiem Instituut "de Ruyter" uit, waarbij enthousiast verteld 
werd over het schip en het werk aan boord. Tijdens dit bezoek werd 
duidelijk dat M ichiel uit het juiste hout was gesneden voor de 

zeevaart, onder andere vanwege zijn inzet, leergierigheid en 
positieve instelling. Michiel heeft de mbo-opleiding Stuurman met 

vlag en wimpel afgerond. De competentiegerichte opleiding 

stuurman alle schepen heeft een leerling afgeleverd die de drie 

kenmerken van competenties volledig waarmaakt, namelijk kennis, 
vaardigheid en gedrag. Nu volgt M ichiel de opleiding hbo/stuurman 

aan het Maritiem Instituut "de Ruyter" te Vlissingen.

Consideransen hbo
Taco Moll, Hogeschool van Amsterdam
Taco Moll rondde zijn studie voor maritiem officier, aan de Hoge

school van Amsterdam, in vier jaar af. Na zijn zeestage bij Maersk 

Line mocht hij ook bij dit bedrijf afstuderen op een onderwerp waar 

hij tijdens zijn stage mee werd geconfronteerd: ballastwater- 

management. In 2004 werd de International Convention for the 

Control and Management of Ships' Ballastwater and Sediments 

aangenomen. De doelstelling van het verdrag is het beschermen 
van het mariene milieu tegen ongewenste en schadelijke 

organismen die zich kunnen bevinden in het ballastwater en 

sediment van zeeschepen. Voor de containervloot die onder het 

beheer van Maersk Line vallen betekent het dat de schepen uiterlijk 
in het jaar 2016 aan de bepalingen van het verdrag moeten voldoen. 

Bij de aanvang van het afstudeeronderzoek voldeed een beperkt 
aantal systemen aan de eisen van de International Maritime 

Organization (IMO) en bovendien werden rederijen geconfronteerd 
met landen waar strengere milieueisen gelden. Een praktisch

probleem, maar niet minder belangrijk, was dat het systeem op 

bestaande schepen geïnstalleerd moest worden. Taco bracht de 

problematiek op kundige en nauwkeurige wijze in kaart, daarbij 

rekening houdend met de regionale en lokale regelgeving en 

adviseerde Maersk Line welke systemen geschikt zijn om, per 

scheepstype, op de bestaande schepen te installeren.

Martijn van den Bos, Hogeschool Zeeland, afd. maroff, Vlissingen
Meet- en regeltechniek is aan boord van een schip onontbeerlijk. 

Veel systemen zijn van één of meerdere regelingen voorzien, denk 

hierbij aan bijvoorbeeld een koelwater-temperatuurregeling. Regel

systemen komen veel voor en zijn van essentieel belang om een 

schip goed draaiende te houden. Ondanks dit gegeven worden ze 
vaak vergeten in de dagelijkse gang van zaken aan boord en in de 

gebruikte onderhoudsconcepten. Dit komt mede door de 

complexiteit ervan en doordat ze niet al te storingsgevoelig zijn. Als 
er toch een storing in één van deze systemen optreedt, is het vaak 

ook nog mechanisch van aard. Martijn heeft zijn tweede stage aan 

boord van de Jumbo Vision, een zwareladingschip van Kahn

De vader van 
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Scheepvaart, doorgebracht. In zijn afstudeeropdracht heeft hij zich 
daar gericht op de werking van het thermisch oliesysteem. Alle 

regelsystemen die hierin voorkomen zijn onderzocht en op hun 

juiste werking getest. Het betreft hier de regeling van een 

volautomatisch bediende oliegestookte hulpketel, de regeling van 

de uitlaatgassenketel bypassklep, de minimum flowregeling en de 

koude-startregeling van het thermisch oliesysteem. Tevens is het 

schip voorzien van negen elektrische dumptheaters. Deze worden 

gebruikt voor het dumpen van elektrische energie opgewekt door 

de elektromotoren van de kranen als er gevierd wordt. Ook deze 

dumpheaters hebben een speciale regeling welke is onderzocht. 
Deze regelingen zijn vaak complex van aard en vragen een goede 

beheersing van de onderliggende theorie. Martijn is daar zeer goed 

in geslaagd en heeft dit door zijn onderzoekend karakter tot een 

goed einde gebracht. Daarna is als laatste het onderhoud aan het 

thermisch oliesysteem onder de loep genomen. Aan boord van de 

Jumbo Vision gebeurt dit met behulp van het programma STAR IPS. 

M artijn heeft met behulp van het RCM-beslissingsschema eerst de 

juiste onderhoudsstrategie bepaald. Hij heeft dit daarna toegepast 

op het onderhoudsschema van de thermische olie-installatie en is



met een aantal goed onderbouwde verbeteringen gekomen.

Hopelijk neemt Kahn Scheepvaart deze verbeteringen in de 

toekomst over. M artijn heeft een keurig en uitgebreid rapport 

afgeleverd en we wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Silvester Iking en Leendert Pannekoek, Hogeschool voor de 

Zeevaart Rotterdam
Het afgelopen schooljaar heeft de Hogeschool voor de Zeevaart 

Rotterdam het echte afstuderen weer ingevoerd. Er is dit jaar een 

scriptie die er echt uitspringt; de studenten zijn beiden afgestudeerd 

en hebben voor hun scriptie een 9 gekregen. Dit zijn Leendert 

Pannekoek en Silvester Iking die zich in hun minor en afstuderen 

bezighielden met de mogelijkheden om biodiesel te gebruiken in 

scheepsmotoren. Hierbij gaat het om toevoegingen van bio- 

elementen aan gasolie, waarbij de verhouding kan variëren. Zij 

hebben dit gedaan in opdracht van en in goede samenwerking met 

Argos Oil in Spijkenisse. Nadat zij in hun minor de mogelijkheden 

hadden verkend in een laboratoriumsituatie bij de STC-Group, 

hebben zij in hun afstudeerperiode de mogelijkheden verder

veelvuldig eigen methodes ontwikkeld om specifieke problemen aan 

te pakken. Innoverend is zijn ontwerpmethodiek, die in deze sector 

nog niet eerder is toegepast. Het innoverende, samen met de grote 

kundigheid en doorzettingsvermogen, gevolgd door de acceptatie 

door de opdrachtgever, zijn de aanleiding tot deze voordracht voor 

de KNVTS-prijs.

Considerans wo
Douwe Rijpkema, maritieme techniek. TU Delft
Douwe Rijpkema is op 30 januari 2008 cum laude afgestudeerd bij 

professor Tom van Terwisga met zijn afstudeerscriptie getiteld 

"Numerical simulation of single-phase and multi-phase flow over a 

NACAOOISfoil". Douwe Rijpkema viel tijdens zijn studie aan de TU 

Delft op door zijn interesse in Computational Fluid Dynamics (CFD), 

een lastige tak van hydrodynamica. In tegenstelling tot de meeste 

van zijn collega-studenten, zag Douwe dit echter meer als een 

vrolijke uitdaging dan als een lastige hindernis. Eind jaren negentig, 

onstond een groeiende interesse vanuit de maritieme onderzoeks- 

wereld naar de mogelijkheden van multi-phase RANS-codes. Het

Leendert Pannekoek

onderzocht aan boord van kleine schepen. Beide studenten hebben 

medewerking gekregen om op twee schepen proeven te doen. Zij 

hebben hiertoe de installaties aan boord hiervoor geschikt gemaakt 

en zijn vervolgens in praktijksituaties gaan meten. Achtergrond is 

dat praktijksituaties -  waarin motoren wisselende prestaties in 

wisselende omstandigheden moeten leveren -  afwijken van 

laboratoriumsituaties. De belangrijkste conclusie is dat het zeer wel 

mogelijk is biodiesel te gebruiken. Er zijn duidelijke voordelen met 

betrekking tot emissies, terw ijl er weinig negatieve effecten 

optreden. Voor de opdrachtgever zijn de uitkomsten een belangrijk 

signaal om op de ingeslagen weg door te gaan. Een weg die to t een 

meer duurzaam opererende scheepvaart moet leiden.

Ferdinand van West, Hogeschool InHofland, afd. Scheepsbouw, 
Delft
Ferdinand heeft een compleet ontwerp gemaakt van een catamaran 

van 6 meter lengte, specifiek bedoeld voor de jeugd. Hij heeft op 
zeer kundige wijze de eisen en wensen onderzocht, geëvalueerd en 

verwerkt met een hoeveelheid scheepsbouwkundige kennis tot een 

ontwerp wat productiegereed is. In dit proces heeft Ferdinand

Ferdinand van West Douwe Hijpkemi

EU-project VIRTUE heeft een flinke impuls gegeven aan de verdere 

ontwikkeling van deze meerfase rekencodes. Douwe heeft hier 

tijdens zijn stage bij HSVA in Hamburg een bijdrage aan kunnen 

leveren. Door de toegenomen complexiteit van de vergelijkingen 

was het MARIN op zoek naar mensen die systematisch en 
vergelijkend onderzoek konden doen aan diverse cavitatiemodellen 

en de implementatie daarvan. Een klus die Douwe wel aansprak. 
Douwe heeft zich vervolgens circa negen maanden lang gestort op 

systematische berekeningen aan een 2-dimensionaal vleugelprofiel 
met instationaire cavitatie. De bezielende gesprekken met 

Guilherme Vaz en Martin Hoekstra van het MARIN hebben Douwe 

voldoende impuls gegeven zich met dit probleem te redden.

In zijn afstudeerwerk heeft Douwe bijzonder nuttige richtlijnen 
gegeven voor keuzes in de voorbereiding en aansturing van de 

multiphase RANS-codes, alsook in de cavitatiemodellen, om zo 

realistisch mogelijke resultaten te halen. De examencommissie 

heeft zijn werk gehonoreerd met een cum laude-beoordeling van 

zijn afstudeerwerk. Daarnaast is Douwe door zijn karakter en brede 

interesse een bijzonder prettige collega. Op het MARIN, waar hij nu 

werkt, zijn ze blij met hem.



Door Ir. A.W. Vredeveldt,
Dr. J.H.A. Schipperen en Dr. J.E. Bos

Ship Evacuation (2)
An A lternative Approach

Safecrafts is an EU sponsored research and development project, concerned with evacuation 
systems on passenger ships. A presentation of the project results was held at the 52nd session of 
DE working group of IMO. This report is a transcription of this presentation. The project was 
executed by a group of eighteen partners, consisting of academia, research institutions, ship 
owners, shipyards and classification societies.

The first part of this article, section 1 and 2, was published in SWZ 

Maritime's December issue and described the assessment method 

developed for ship evacuation systems, and the hardware and 

human mechanics. The second part of this article continues to 
show how test data was obtained for validation purposes and 

describes two novel concepts followed by conclusions.

3. Validation
In spite of valuable information in literature, many things remained 

uncertain. Therefore, tests w ith human subjects were required. 

Figure 8 shows examples of the ability of people to remain seated, 

while being subjected to motions in a "life boat" or “ life raft". For 
ethical reasons, these tests need to be done w ith volunteers, which 
is a disadvantage, since there is a self selecting mechanism. Yet, it 

is already better to have members of general public rather than 

people from nautical academies or the military.
The mobility of evacuees has also been tested w ith a temporary 

facility. Pictures of this temporary facility are shown in figure 9.

Volunteers were asked to slide down a chute into a life raft, to 

board a life boat, and to climb a rope ladder from a life boat or raft 
to a 'rescue deck'. Tests were done with and w ithout 'ship motions'. 

Ship motions were emulated up to 10 degrees roll at a period of 16 

seconds. During the tests, about 350 persons of varying age 

categories up to the age of 67 were 'processed for evacuation'. 
During chute evacuation there was only one refusal. It was 
interesting to note that the evacuees’ mobility was not so much 

influenced by the roll motion.

From literature and tests w ith volunteers, it has proven possible to 

determine a relation between motion levels and both human 

vulnerability and human mobility.

4. Novel Concepts
The other goal of the project was to generate two novel concepts 

for ship evacuation. Out of many ideas, the two most promising 

concepts were selected. These concepts have been further 

developed.



Alex Vredeveldt, Naval Architect, Ingrid Schipperen, Civil 

Engineer, and Jelte Bos, Physicist and Senior Scientist at 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)

Figure 9 Motion platform for testing human mobility

One concept, called the Self Propelled Survival Craft (SPSC) (figure 

10), consists of multiple modules, These modules are stored at or 
near the centre line, in the aft of the mother ship, The modules are 

ejected over the stern and slide along a ramp towards the water.

The SPSC concept requires an amount of space similar to 

conventional boats, however the space is now located inside the 
ship, which is less valuable from an operational commercial point of 

view. Deck space, required for conventional life boats, is the most 

valuable space in the ship. A slide ramp as a launching mechanism 

is considered less vulnerable, compared to a davit based launching 
Figure w  Self Propelled Survival Craft system, especially in terms of control, complexity of the mechanics

and maintenance.

The SPSC concept was generated within the context of the 
SAFEDOR project [5] and was adopted for further investigation by 

the SAFECRAFTS project,

The other concept is a life raft w ith partially rigid sides (figure 11). 

This concept is called HArd Sided Life Raft (HASLIR). The rigid sides 
contain propulsion, by means of small diesel engines or electric 

motors propelling thrusters. Effectively, thus a self propelled life raft 

is created. The HASLIR is still located at the 'boat' deck, however, 
the space required for storage is substantially smaller than the 

space required for life boats. Moreover, unlike lifeboats, only one 

deck level is affected for storage. Also the launching mechanism is
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very simple because of the HASLIRS low weight, a simple stores 
crane is sufficient.

Both concepts would typically carry about 400 persons per module. 

In order to assess the feasibility of both novel concepts, prototypes 

were built. The prototypes’ size was reduced; for the SPSC the 

prototype was scaled 1:2 and for the HASLIR 1:3.
Figure 12 shows the SPSC about to be launched (left) and entering 

the water (right). These tests were carried out at the Ijsselmeer. 

The lake proved to be an excellent test basin for the scaled models. 

Tests could be done in sea states up to sea state 3, emulating a sea 

state 4-5 at full scale. The SPSC prototype could be manned. Both 

launching and sailing conditions were tested. The tests were used 

to prove the principal feasibility. Moreover, the SPSC was used for 
some debarkation tests.

The scaled model of the HASLIR (1:3) is shown in figure 13. The 

prototype was used for sailing tests, manoeuvring tests, clearance

Figure 12. Prototype testing SPSC

tests, and wave riding tests. The concept was tested in single 
waves w ith a typical height of 1 meter (3 meters full scale).

Conclusion

The basic findings of the project are that the concept of equivalent 
safety actually works. Two novel concepts were developed and 

assessed according to this method. Both concepts can hold about 

400 evacuees. They can be stored in convenient places on board 
the mother ship.

In case of the HASLIR, the modules take substantially less space 

than conventional boats. This implies that the mother ship can 

increase in size because the storage space problem for evacuation 

systems is resolved. This is a very important benefit for passenger 

ships, since deck space is the most valuable space there is on 

board. Money is also saved in this case since the HASLIR is 
relatively cheap.



In case of the SPSC, the modules as well as the launching system 

are in a range of expenses similar to boats. Nevertheless, the SPSC 

does not require expensive deck space. This is a very valuable 

advantage. The evacuation and launching system is also very 

'customer friendly’ . Moreover, the system is not normally exposed to 

the weather, which reduced maintenance costs considerably.

The Safecrafts project has managed to produce an assessment 

method which can be used to compare the performance of novel 

concepts w ith existing ship evacuation systems. The method uses 

an unambiguous parameter, called the human health status (HSS) to 

make such an assessment. Various novel concepts have been 

identified, of which two were further developed up to the level of 

scaled prototypes (1:2 and 1:3).
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L Nederlands Loodswezen B V. is een dienstverlenend bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van registerloodsen
Oeze houden zich bezig met het loodsen van zeeschepen en het voeren van nautisch verkeersmanagement op scheepvaart- 

L o o d s w e z e n  we9en v̂ n en n^ r de Nederlandse havens. Aan de organisatie zijn circa 460 registerloodsen en 400 medewerkers verbonden
Nederlands Loodswezen B V. staal 24 uur per dag klaar om loodsen van dienst te zijn Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van 
de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie. De centrale ondersteunende diensten zijn gevestigd in Hoek van Holland. Het bedrijf heeft 
4 regionale locaties: Scheldemonden, Europoort Rotterdam, Amsterdam IJmond, en Noord. De afdeling Vervoer is verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid, technische inzetbaarheid en betrouwbaarheid van het materieel van het Nederlands Loodswezen B V, waaronder de 17 vaartuigen. De afdeling Nieuwbouw en 
Onderhoud Vloot, werklocatie Hoek van Holland, is onderdeel van de afdeling Vervoer. Hier is de nieuwe functie ontstaan:

Manager Nieuwbouw en Onderhoud vloot
manager met een visie op het gebied van nieuwbouw en planning van onderhoud van werkschepen

De functie Hiërarchisch en functioneel geeft u lei
ding aan de afdeling Nieuwbouw en Onderhoud 
Vloot (14fte). U houdt zich bezig met het ontwikkelen, 
plannen, implementeren en bewaken van de nieuw
bouw en het onderhoudsproces. Daarnaast bent u de 
schakel tussen de verschillende relaties binnen en 
buiten de organisatie en uw afdeling. De vloot 
bestaat uit 17 schepen, waarvan een aanzienlijk deel 
de komende jaren vervangen wordt. Eén van uw 
eerste uitdagingen wordt het opstellen en implemen
teren van een visie op het gebied van planning van

de onderhoudssystematiek. U rapporteert aan de 
manager Vervoer en neemt deel aan het manage
mentoverleg.

Gevraagd U hebt een academisch werk- en denk
niveau en beschikt over diepgaande kennis van 
scheepsbouw en/of scheepswerktuigbouwkunde. U 
hebt ruime ervaring in de aansturing van het onder
houd van werkschepen Voor deze functie wordt een 
manager gezocht met goede technische kennis, die 
in staat is op een menselijke, doch duidelijke wijze

partijen bij elkaar te brengen. U benl bereid zowel 
binnen als buiten Nederland regelmatig Ie reizen.

Geboden Een interessante baan met doorgroeimo
gelijkheden in de dynamische scheepvaartwereld 
De komende jaren vindt een omvangrijk nieuwbouw- 
programma plaats. De organisatie kent een platte 
structuur met korte communicatielijnen Er wordt 
veel geïnvesteerd in scholing en training. Uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand en 
een premievrij pensioen.

Zet u deze stap binnen dit bijzondere bedrijf? U kunt direct reageren via www.mercuriurval.nl De vacature staat vermeld onder ref.nr 03761 of onder zoekterm 
'Loodswezen'. Voor meer informatie belt u Florijn Spoelstra, Recruiter bij Mercuri Urval, (033) 450 1406. Kijk ook op www.loodswezen.nl

Mercuri Urval

http://www.mercuriurval.nl
http://www.loodswezen.nl


M ededelingen hoofdbestuur KN VTS
Voor de komende bestuursverkiezing voor het 

hoofdbestuur van de KNVTS zijn de volgende 

kandidaten voorgedragen:

• De heer W.A.W. Bakker, gepensioneerd, 

voorgesteld door afdeling Amsterdam

• De heer A.J. Damen, Managing Director 

Navingo, voorgesteld door hoofdbestuur

• De heer J.H. Klok, Consultant bij Traduco 

Asset Management, voorgesteld door 

hoofdbestuur

• De heer T. Oomkens, Senior (Project) 

Manager Yachting, Vuyk Engineering 

Groningen BV, voorgesteld door afdeling 

Noord

• De heer N. Wessels, Marketing & Sales 

Engineer Sea of Solutions, voorgesteld door 

afdeling Rotterdam

In het decembernummer werd al het volgende 

vermeld: kandidaten en/of tegenkandidaten 

kunnen, tot veertien dagen na het verschijnen

van deze uitgave van SWZ Maritime, aan het 

hoofdbestuur en/of de afdelingsbesturen 

worden voorgesteld, met inachtneming van 

Artikel 13 van de Statuten.

In de volgende uitgave van SWZ Maritime 

wordt nader ingegaan op de achtergronden 

en ervaringen van de kandidaten.

Piet Boeket, secretaris hoofdbestuur KNVTS

N ieuwe algem een secre taris  KN VTS
David Jurres is sinds 1 januari 2010 de nieuwe 

algemeen secretaris van de KNVTS. Hij is 

zelfstandig ondernemer, opererend onder de 

naam "The ReserveE", interim- en project

management en advies. Hij zegt het volgende 

over zichzelf:

‘De rode draad in mijn leven laat zich als volgt 

vastleggen: uitdagingen, het onmogelijke 

doen en dus altijd verrassend. Die uitdagingen 

lok ik vaak zelf uit: alles wordt benoemd, een 

blad voor de mond neem ik niet. De achter

grond: opbouwen, kijk kritisch naar wat je 

doet. Het best ben ik in een omgeving waar 

sprake is van een project en/of veranderings- 

management, Dat laatste in het stadium van 

een implementatietraject. Bij voorkeur

trajecten waarbinnen genoeg bewegings

vrijheid is voor de "doeners".

Mijn carrière is gestart in de wereld van de

schepen. Om te beginnen varend, maar al 

vroeg heb ik de overstap gemaakt naar de 

sterk projectgerichte scheepsbouw. Een 

wereld die, met zijn platte, maar sterk 

hiërarchische organisatie, zich kenmerkt door 

verantwoording en bevoegdheden laag in de 

organisatie. Het vormde mij tot een 

pragmatisch manager en solistisch ingestelde 

teamplayer. Een wereld ook waarin door de 

ambachtelijke oorsprong niet altijd even 

rationeel gewerkt wordt. Dat laatste riep 

irritatie op en de interesse voor proces

beheersing en veranderingsmanagement was 

geboren.

Mijn inzet is niet alleen tot de scheepswereld 

beperkt.'

Lezingenprogram m a
Afdeling Zeeland 
Donderdag 18 februari 2010

Hotel Arion, Boulevard Bankert 266, Vlissingen

Aanvang: 19.30 uur

Introducés zijn van harte welkom.

Onderwerp: Scheepswerven in beweging: 

succes en falen, oorzaken en gevolgen 

Door: Prof. Ir. S. Hengst 

Hoe overleven werven onder extreem slechte 

markt- of economische omstandigheden? 

Sommige bedrijven overleven over meerdere

decennia de recessies, andere gaan fa illie t of 

verdwijnen in een markt met een heftige 

internationale concurrentie. Waarin 

onderscheidt zich een werf, die w inst blijft 

maken en kans ziet om te groeien? Welke 

factoren geven de doorslag?

Vanaf 1823 is het reilen en zeilen van vier 

Nederlandse scheepswerven met een 

verschillende oorsprong en achtergrond 

onder de loep genomen. In 1904 zijn de vier 

werven beursgenoteerd. In de twintigste

eeuw, met twee wereldoorlogen en onder 

uiteenlopende omstandigheden verschillen de 

financiële prestaties.

De scheepswerven en machinefabrieken 

worden geconfronteerd met ingrijpende 

veranderingen van verschillende aard. Hoe 

gaat men met veranderingen om? Waarom en 

wanneer wordt waarin geïnvesteerd? Wat is 

nodig om die investering te laten renderen? Is 

het bedrijf volgend of vooruitstrevend? Wat is 

de invloed op de concurrentiepositie? Kunnen



we er lering uittrekken voor de toekomst?

Het doel is na de presentatie enkele stellingen 

ter discussie te stellen.

Afdeling Noord 

Dinsdag 2 februari 2010

Restaurant "De Twee Provinciën", Meerweg 

245, 9752 XD Haren 

Tel. 050-3094065 

Zaal open: 19.30 uur 

Aanvang lezing: 20.00 uur 

Door: ing. Marieke D. Poot, opleidings

coördinator Scheepsbouwkunde, coördinator 

Kenniscentrum Engineering NHL Hogeschool 

In september 2009 heeft de NHL Hogeschool 

door het ministerie van 0C&W een eigen 

CROHO-nummer toegewezen gekregen voor 

de opleiding Maritieme Techniek -  

Scheepsbouwkunde. Hiermee is het een 

zelfstandige NHL-opleiding geworden die 

doorstart vanuit de opleiding Scheepsbouw

kunde die in 2007 in Leeuwarden is gestart als 

nevenvestiging van Hogeschool InHolland te 

Delft.

Samen met de opleidingen Elektrotechniek, 

Informatica en Werktuigbouwkunde en drie 

kenniscentra vormt Scheepsbouwkunde de 

afdeling Engineering. Binnen deze afdeling 

wordt nauw samengewerkt tussen de 

verschillende opleidingen wat resulteert in 

interdisciplinaire projecten voor alle 

studenten van Engineering.

De opleiding Scheepsbouwkunde wordt 

momenteel gevolgd door ruim zestig 

studenten, verspreidt over drie studiejaren: de 

propedeuse en de eerste twee jaar van de 

hoofdfase. Momenteel wordt er, in nauwe 

samenwerking met het werkveld, druk 

gewerkt aan de ontwikkeling van het 

curriculum. Hierbij wordt getracht de 

studenten zo breed mogelijk en praktijkgericht 

op te leiden.

Daarnaast zijn er drie kenniscentra actief 

binnen de afdeling Engineering. Deze kennis

centra doen onderzoek naar innovatieve 

technieken en voeren haalbaarheids

onderzoeken en onderzoeksopdrachten voor

het bedrijfsleven uit.

Het kenniscentrum Jachtbouw is de jongste 

en grootste van deze drie kenniscentra. Dit 

kenniscentrum is erop gericht om de Noord- 

Nederlandse jachtbouw te helpen de 

vooraanstaande concurrentiepositie te 

behouden en verder uit te bouwen. Door 

kennis te ontwikkelen en toe te passen draagt 

het kenniscentrum bij aan innovaties die 

leiden tot nieuwe producten en efficiëntere 

processen. De projecten van de kenniscentra 

worden uitgevoerd door docenten, 

projectingenieurs en studenten. Hierdoor 

blijven zowel docenten als studenten goed op 

de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

binnen het bedrijfsleven.

Tijdens de lezing op 2 februari wordt meer 

verteld over de opleiding Maritieme Techniek 

-  Scheepsbouwkunde. Hier wordt onder 

andere uitgebreid naar de inhoud en structuur 

van de opleiding gekeken. Tijdens deze 

presentatie komen ook de studievereniging, 

het Kenniscentrum Jachtbouw en het 

Maritieme Cluster van de NHL Hogeschool 

aan bod. Het tweede deel van de avond krijgt 

een meer interactief karakter.

Dinsdag 2 maart 2010

Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwekade 1,

9001 AE Grou

Tel. 0566-621309

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang lezing: 20.00 uur

Lezing: "From Good to Great"

Door: Maarten Veenstra, ILO Lead Specialist, 

Lloyd's Register EMEA 

The MLC, 2006 is referred to as the fourth 

pillar of international shipping legislation in 

addition to SOLAS, MARPOL and STCW. The 

MLC, 2006 applies to all ships. A Maritime 

Labour Certificate (MLC) w ill only be 

mandatory for ships of 500gt and over. The 

MLC is to be considered a 'trading’ certificate 

in the same way as the Safety Management 

Certificate and International Ship Security 

Certificate. This presentation addresses case 

studies of present practices. It further

comments on an etfective strategy for 

compliance.

Afdeling Amsterdam  

Woensdag 24 februari 2010

Hotel Lion d'Or Haarlem, Kruisweg 34-36

tegenover NS station

Vanaf 17.30 uur aperitief en broodmaaltijd

Kosten maaltijd: £ 10,-

Aanvang lezing: 19.00 uur

Tevens ledenvergadering

Onderwerp: Toepassing brandstofcellen met

waterstof

Sprekers: De heren Moritz Krijgsman en 

Jansen van Alewijnse Marine Technology. Zie 

verder de eerdere aankondiging in het 

oktobernummer. De voordracht van de heer 

Van Aalst komt te vervallen,

Woensdag 3 maart 2010

Aansluitend op de lezing van 16 december 

2009 over het scheepvaarthuis door Jan van 

Wier, bieden w ij u de mogelijkheid voor een 

rondleiding door het scheepvaarthuis op 

woensdag 3 maart a.s. De rondleiding duurt 

twee uur en wordt gegeven door Jan van 

Wier.

Aanvang: 14.00 uur

Kosten: E 15,- p.p. bij aanvang te betalen 

Verzamelen in de hal van het 

scheepvaarthuis.

Het maximum aantal deelnemers is twintig. Bij 

voldoende belangstelling is het mogelijk in 

april wederom een rondleiding te organiseren. 

Opgeven bij mevrouw Zeegers 020-6903005 of 

per e-mail: sazeegersmanck@12move.nl

Afdeling Rotterdam  

Donderdag 25 februari 2010

Delta Hotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen

Aanvang: 19.45 uur

Vanaf 17.30 uur aperitief en maaltijd.

Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag 

voorafgaande aan de lezing om 12.00 uur, per 

e-mail aanmelden@knvts.nl of faxnr. 0 1 0 - 

2410095 of per post.

Voor alleen de lezing hoeft u zich niet aan te

mailto:sazeegersmanck@12move.nl
mailto:aanmelden@knvts.nl


melden. U hoeft zich alleen op te geven indien 

u aan de maaltijd deelneemt!

Kosten maaltijd: leden £ 10,- niet-leden € 20 - 

Onderwerp: "Cascade and Chinook field -  

Transport and installation of buoyancy cans 

in 2500 m waterdepth"

Door: Richard Krabbendam van Jumbo 

Offshore

W ith the transport and installation of 

buoyancy cans by one single DP heavy lift 

vessel, Jumbo Offshore has broken several 

records in offshore installation work. In this

presentation, Jumbo w ill show the logistics 

involved and the actual installation of 

buoyancy cans (weighing 335 ton each) for 

risers in the Gulf of Mexico in 2500 m 

waterdepth.

This field is developed for Petrobras and the 

risers connect subsea wells to an FPSO. The 

cans were transported from Finland by mv 

'Fairplayer' and upon arrival the riser was 

transferred from reellay vessel 'Deep Blue' 

via a 'wet hand shake' to 'Fairplayer' and 

positioned in a hang-off structure. The 1st

buoyancy can was lifted w ith two cranes 

overboard, connected to the top of the riser 

and then the whole assembly was lifted out of 

the hang-off structure: 2500 m riser, 38m 

connecting chain and 35 m buoyancy can. 

After upending and transferring the load to 

one crane, the extreme long load 

(approximately 2500 m long and 750 T weight) 

was lowered to connect the lower end of the 

riser to its foundation at 2500 m depth.

This was the longest and heaviest load ever 

lifted by Jumbo and executed five times.

Nieuwe leden KN VTS januari 2 0 1 0
Voorgesteld en gepasseerd P. Roskam

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP Servicemanager -  Piet Brouwer Urk

Toppad 4, 8321 CC Urk 

J. Borneman________________ Voorgesteld door R. Nugteren

Naval Architect -  Heesen Yacht Oss Afdeling Noord

Pastoor Elsenstraat 13, 5345 AZ Oss

Voorgesteld door P.G. van der Zanden V.J A. Vos

Afdeling Rotterdam Manager Yachts -  Eekels Elektrotechniek

Kolham

B. Brouwer Hadewijchestraat 17, 9752 KW Haren

Marsdiep 19,8321 MC Urk Voorgesteld door A. Kik

Voorgesteld door R. van Nugteren Afdeling Noord

Afdeling Noord

J. van de Wetering

J. Carbaat-Visser Directeur -  J. van de Wetering Sappemeer

GM Sales Engineering -  Wërtsila Orunen Borgercompagniesterstraat 38,9611 KB

Rond de Watertoren 31, 4201 ZN Gorinchem Sappemeer

Voorgesteld door K.P. Vonk Voorgesteld door A. Kik
Afdeling Rotterdam Afdeling Noord

D.J. Hummel

Innovatie adviseur -  Syntens Meppel 

Werkhorst 36, 7944 AV Meppel 

Voorgesteld door J. Oud 

Afdeling Noord

In memoriam
In november overleed op 71-jarige 

leeftijd de heer Ing. P. van Rhoon.

Hij was ruim 44 jaar lid van de KNVTS.

Op 21 november overleed op 88 -jarige 

leeftijd de heer R.M. van Oortmerssen. 

Hij was ruim 55 jaar lid van de KNVTS.

Op 3 december overleed op 92-jarige 

leeftijd de heer Ir. H.J. Wimmers.

Hij was ruim 43 jaar lid van de KNVTS.

Op 19 december overleed op 92-jarige 

leeftijd de heer J. Grollé.

Hij was ruim 53 jaar lid van de KNVTS.

J.M. Nauta

Marine Surveyor -  Bureau Veritas Rotterdam 

Zeisvoorde 7,3204 EN Spijkenisse 

Voorgesteld door A. Kik 

Afdeling Rotterdam

"SWZ Maritime" is onder meer de periodiek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 

vanTechnici op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. “ SWZ M aritime" verschijnt elf maal per 

jaar. Het lidmaatschap van de KNVTS bedraagt € 75,00 per jaar inc lus ie f dit periodiek. Het 

geeft u de vooraankondigingen van de maandelijkse lezingen, te houden op vier verschillende 

plaatsen in Nederland en korting op verschillende activiteiten. U kunt zichopgeven als lid 

bijde algemeen secretaris van de KNVTS, Mathenesserlaan 185,3014 HA Rotterdam, e-mail: 

secretaris.knvts@planet.nl of via het aanmeldingsformulier op de website: www.knvts.nl.

mailto:secretaris.knvts@planet.nl
http://www.knvts.nl


S C H E E P S B O U W
N E D E R L A N D

Tevredenheidsonderzoek onder leden

Scheepsbouw Nederland heeft een 

tevredenheidsonderzoek onder de leden 

gehouden. De resultaten van dit onderzoek 

zijn tijdens de ledenvergadering op 10 

december bij IHC Krimpen Shipyards

Overige activiteiten

• Handelsmissie India (7-12 februari)

• Handelsmissie Duitsland (2-4 maart)

• Holland Paviljoen op Vietship (17-19 maart)

• Holland Paviljoen op Asia Pacific Maritime (24-26 maart)

• Projectmanagement module 2: Communicatie in projectmanagement (25 maart-16 april)

• Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers (25-26 maart)

• Inkomende missie Rusland (12 april)

• Training mariene milieukunde (13 april)

• Jachtbouw voor niet-jachtbouwers (15 april)

Aanmelden?Kijk op www.scheepsbouw.nl

Gastheer IHC Krimpen Shipyards gaf een rondleiding over 

het werlterrein en het in aanbouw zijnde schip Oleg

Strashnov

gepresenteerd. Algemene conclusie is dat 

Scheepsbouw Nederland goed tot zeer goed 

aan de verwachtingen voldoet. De leden 

ervaren dat de lobby en belangenbehartiging 

goed uit de verf komen. De thema's identiteit 

en focus op deelbelangen blijven nog 

aandacht vragen. De informatieverstrekking is 

een belangrijke pijler. Verdere integratie naar 

Scheepsbouw Nederland is op termijn 

wenselijk, mits de deelbelangen en 

uitgangspunten gewaarborgd blijven.

SlZ-regeling verlengd

Het ministerie van Economische Zaken heeft 

bekend gemaakt dat de Subsidieregeling 

Innovatieve Zeescheepsbouw verlengd is tot 

31 oktober 2010. De subsidieregeling is 

bedoeld voor het bevorderen van innovaties 

in de nieuwbouw of verbouw van schepen en 

daarmee samenhangende bouwprocessen.

De subsidie is verbonden aan contracten voor 

nieuw- of verbouw van zeeschepen, inclusief 

grote jachten. Contact: Marnix Krikke 

(mkr@scheepsbouw).

Programma's Trainingen en Export 2010 

beschikbaar

HME heeft haar Trainingen- en Export- 

programma voor 2010  uitgebracht op de 

website www.hme.nl en in twee brochures.

De brochures zijn aan te vragen via 

info@scheepsbouw.nl.

Shore Support brainstormsessie

Voorafgaand aan het seminar Human & 

Technology op 15 december werd exclusief 

voor consortiumleden van het 

innovatieproject Shore Support een 

brainstormsessie gehouden bij Pon Power. Er 

werd gediscussieerd over duurzaamheid, 

betrouwbaarheid, schip van de toekomst en 

communicatie. De sessie was een groot 

succes en is voor herhaling vatbaar. Zie voor 

meer informatie over het project www. 

shoresupport.nl of neem contact op met: 

Izabella van Tuijl (it@hme.nl).

Gave Haven

Voor de groepen 5/6 en 7/8 van het 

basisonderwijs zijn in samenwerking met 

onder andere Scheepsbouw Nederland 

ontdekboekjes ontwikkeld die leerlingen

kennis laten maken met de maritieme wereld. 

Het lespakket Gave Haven bestaat uit een 

maritiem ontdekhoek, een 

docentenhandleiding en leskaarten. Gave 

Haven is één van de projecten binnen de 

Human Capital-agenda van het Maritiem 

Innovatie Programma. Contact: llona van der 

Zalm (iza@scheepsbouw.nl),

Scheepsbouw Nederland
Scheepsbouw Nederland is de 

gezamenlijke organisatie van de 

vereniging voorde Nederlandse 

scheepswerven (VNSI) en de 

Vereniging Holland Marine Equipment 

en is een brancheorganisatie van 

FME. Scheepsbouw Nederland zet 

zich op daadkrachtige wijze in voor de 

branche en maakt zich sterk voor een 

positief maatschappelijk imago van de 

Nederlandse maritieme industrie.

Voor meer informatie:

Scheepsbouw Nederland 

Postbus 138 

2700 AC Zoetermeer 

T: (079) 353 11 65 

F: (079) 353 11 55 

E: info@scheepsbouw.nl 

I: www.scheepsbouw.nl

http://www.scheepsbouw.nl
http://www.hme.nl
mailto:info@scheepsbouw.nl
mailto:it@hme.nl
mailto:iza@scheepsbouw.nl
mailto:info@scheepsbouw.nl
http://www.scheepsbouw.nl


Dirkzwagers

DUTCH PORT GUIDE 2010
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, Moerdijk, 

Rotterdam, Scheveningen, Terneuzen en Vlissingen.

Dirkzwager's
DUTCH PORT G U ID E  2 0 1 0  biedt u vele voordelen:
• Alles in één: compacte pocket guide!
• Alti|d up-to-date: gratis digitale nieuwsbrief & vernieuwde website
• Actuele en onmisbare informatie over de havens
• Bundeling van alle Nederlandse havens in één uitgave en op één website
• Belangrijk overzicht van organisaties in en om de havens
• Uitneembare havenkaarten

Bestel nu voor €  28,50
(i.p.v. €  3 8 ,5 0 )

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met 

de klantenservice van Media Business Press, 

tussen 9.00-12.00 uur, 

op telefoonnummer 010 - 289 40 08.

Of stuur uw gegevens naar klantenservicecn’mbp.nl 

o.v.v. OPC 2010. Of bestel via de website:

wvw.dutchportguide.com

Experts & Taxateurs

( 3 )  Doldrums

Doldrums B.V.
Marine & Technical Surveyors 
Waalstraat 26 
3087 BP Rotterdam 
Tel. +31-10)10-4299590 
Fax +31-(0)10-4296686 
E-mail: office@doldrumsbv.nl 
wwwdoldrumsbv.nl

#

Arbeidsbemiddeling

IPS Group
w w w . lpsp«r»onn«l .com
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

Crew  management_________

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

Dieselmotoren, onderhouds- en 
reparatieapparatuur__________

Holland Diesel Maassluis B.V.
Govert van Wijnkade 40
3144 EG Maassluis
Tel.:010-5912611
Fax 010-5929155
E-mail: info@hollanddiesel.nl
www.hollanddiesel.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

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. +31-10)20-6107260 
Fax +31-0(201-6196461 
E-mail: info@verweij-hoebee.nl 
D. HOEBEE B.V.
Kantoor Barendrecht
Achterom 66
2991 CV Barendrecht
Tel.+31-(0)180-623236
Fax +31-10)180-620178
E-mail: info hoebee@verweij-hoebee.nl

Explosie ventielen___________

Vokes-Ai:
G R O U P

Vokes-Air BV
Filter- en Beschermtechniek
Postbus 309
3400 AH IJsselstein 
IMijverheidsweg 15
3401 MC IJsselstein
Tel +31 (0)88 - 865 37 24 
Fax +31 (0)88 - 865 37 00 
www.vokes-air.nl /  www.vokesair.com 
Explosieventielen (blast valves). gasdichte 
afsluiters, NBC filters. CO, filters

H efkolom/S ectie bouw  
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.
Kapelamelaan 13d 
9140Temse(B)
Tel 00 32 - 3 - 710 58 10 
Fax 00 32-3-71058 11 
E-mail: info@multi.be

mailto:office@doldrumsbv.nl
mailto:info@ipspersonnel.com
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
mailto:info@hollanddiesel.nl
http://www.hollanddiesel.nl
mailto:info@cummins.com
http://www.cummins.com
mailto:info@verweij-hoebee.nl
mailto:hoebee@verweij-hoebee.nl
http://www.vokes-air.nl
http://www.vokesair.com
mailto:info@coop-nieborg.nl
mailto:info@multi.be


Maritime Search

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie

Mark van Schaick Marine Services
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________

©
Miller

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

Lu c htaanzu igsystemen

Vokes-A: r

Vokes-Air BV
Filter- en Beschermtechniek
Postbus 309
3400 AH IJsselstein 
Nijverheidsweg 15
3401 MC IJsselstein 
Tel. +31 (0)88 - 865 37 24 
Fax +31 (0)88 - 865 37 00
www vokes-air.nl /  www.vokesair com 
Gecombineerde luchtinlaat met 
druppelvanger en coalescer filter, filters 
voor luchtbehandeling

M aritiem e Dienstverlening

Hubel M arine B.V.
Vw **I . M ir in» Surveyon

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
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@mtmarinedivision.nl
www.mfmarinedivision.nl

M aritiem e elektronica_______

I Alewijnse
Alewijnse Marine Systems
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 8i onderhoud, 
navigatie en communicatie produkten).

M aritiem e Training

Maritieme..Academie
Nova Contract
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Tel. 023-530 29 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.novacontract.nl/maritiem

M aritim e Engineering_________

N avaltec
* * * M arine Engineering Service B.V.

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

M aritime Support &  Consultancy

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon 
info@q-shipping.nl 
www.q-shipping.nl 
Nautical & Technical 
M anagem ent________

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 GO Rotterdam 
Tel 010 -413 08 52 
Fax 010- 413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

Scheepsregistratie

: rsr: Navaltec
M a r in e  E n g in e e r in g  S erv ice  B.V.

Navaltec Engineering Service B.V.
Kardoenhof 1 
3193 JD Hoogvliet-RT 
Tel. +31 (0)10 438 04 38 
Fax +31(0110 438 27 17 
E-mail info@navaltec.nl 
www.navaltec.nl

Oliefilters

Vokes-Air

Vokes-Air BV
Filter- en Beschermtechniek
Postbus 309
3400 AH IJsselstein 
Nijverheidsweg 15
3401 MC IJsselstein
Tel +31 (0)88 - 865 37 24
Fax +31 (0)88 - 865 37 00
wwwvokes-air.nl /  www vokesair.com
Brandstof- en smeeroliefilters, coalescer
filters, olienevelafscheiders voor carter
ventilatie

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

Scheepsmotoren en reparatie

E N G IN E  SERVICE  
H O LLA N D  B.V.

Engine Service Holland B.V.
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 
wwwesholland.nl

Hubel M arine B.V.

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

V U M  DAL A S S IS T  B.V.

LIMDAL ASSIST B V.
Parallelweg 124-12 
1948 NN Beverwijk 
Tel: +31 251 271 765 
assist@limdal.com
- Vessel registration (e g. Sierra Leone, St 

Kitts 8i Nevis, Georgia, Panama, Vanuatu)
- Consultancy (Superintendent)
- Naval Architects
- Surveyors
- P&l. damage, pre-entry, on- and off hire 

and other type of surveys

Scheepsreparatie

Nicoverken Holland b.v.
Algerastraat 20 
3125 BS Schiedam 
The Netherlands 
Tel.+31(0)10-238 0999 
Fax+31(0)10-238 0990 
E-mail: shiprepair@nicoverken.nl 
www.nicoverken.nl 
Specialised in overhaul of all types of 
main and auxiliary engines, including 
attachments i.e. governors, turbochargers, 
fuel equipment and the sales of spare 
parts and engines. We are capable of 
crankshaft and cylindrical grinding, line 
boring, hard chromium plating, connecting 
rod repairs and other engineering 
works and repair activities Due to the 
combination of our highly skilled service 
engineers who operate 24/7 world
wide and our engineering works in our 
workshop, Nicoverken is able to give full 
service to our customers

Schroefaskokerafdichtingen

L  j - l l   j n  n  p . V  T » n h n l« o h

U L E S j iy J  U IT T IN IQ O A A R T
Technisch Bureau Uitlenbogaart BV
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam 
Tel. 010-411 46 14, Fax 010 414 10 04 
E-mail: info@tbu nl

mailto:info@markvanschaick.nl
http://www.markvanschaick.nl
mailto:info@itw-welding.nl
http://www.itw-welding.com
http://www.vokesair
mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:msm@mtmarinedivision.nl
http://www.mfmarinedivision.nl
http://www.alewijnse.nl
mailto:ams@alewijnse.nl
mailto:ncot.maritiem@novacollege.nl
http://www.novacontract.nl/maritiem
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
mailto:info@groensoet.nl
mailto:info@navaltec.nl
http://www.navaltec.nl
mailto:sales@coops-nieborg.nl
http://www.coops-nieborg.nl
mailto:enk@hubelmarme.com
mailto:assist@limdal.com
mailto:shiprepair@nicoverken.nl
http://www.nicoverken.nl


Software

LogicVision
LOGIC VISION B.V.
Hakgriend 18b 
P.O. Box 95
3370 AB Hardinxveld-Giessendam
The Netherlands
Tel +31 (01184 - 677 588
Fax +31 (0)184 - 677 599
E-mail: m donkersloot@lo0 icvision.nl
www.logicvision.nl
Logic Vision is a Microsoft Gold Certified 
Partner specialized in the maritime 
industry. We develop modular built, 
vertical solutions based on Microsoft 
Dynamics1“  NAV. This results in branch 
related modules that support you in your 
daily operations.

Staal-IJzer Gieterij

Q R IIo r d
T he  S te e l a n d  I r o n  fo u n d r y

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

Veiligheid

□ UM ISAFE

V erw arm ingssystem en, verkoop 
en onderhoud

Voor al uw m aritieme zaken

ê HE ATM ASTER
Heatmaster bv
Industrial & Maritime heating systems 
Grotenoord t
3342 GS Hendrik Ido Ambacht 
Postbus 252
3340 AG Hendrik-ldo-Ambacht 
Tel. + 31 78 - 68 23 404 
Fax + 31 78 - 68 23 403 
Email: info@heatmaster.nl 
www.heatmaster.nl 
Heatmaster, your hottest innovator

Vessel Management _______

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

Unisale Mnrine Firefighting & Salety 
Equipment
Tinnegieterstraat 7 — 9 
3194 AL Hoogvliet 
Tel +31 (0)10-295 2710 
Fax +31 (0)10-295 2709 
E-mail. unisafe@total-care nl 
Website: www unisafe nl

Marine Services
www.surveyors.nl
P.O. Box 2119
1990 AC Velserbroek
Tel: +31 (0) 23 5490335
E-mail: info@surveyors nl
- Statutory surveys on behalf of various 

flag states (Panama, Sierra Leone, 
Cambodia etc.)

- Class surveys for various non-I.A.C.S. 
class societies

- I S M. code S.M.C. and D O C. audits on 
behalf of various flag states

- Flag State Inspections (A.S.I.) Barbados, 
Panama, Vanuatu.

- P&l, damage, pre-entry, on- and off hire 
and other type of surveys

v a n .»■ ■ ■ *H H

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

1 'H L III.M
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 

Voorstuwing schepen_______

VOITH
Engineered reliability.

Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AK TWELL0
Postbus 201
7390 AE TWELL0
Tel.+31 (0)571279600
Fax +31 (0) 571276445
E-mail: voithnederland@voith.com
Internet: www.nederland.voithturbo.nl

Yacht Management^

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

Colofon
SWZ Maritim e w ordt uitgegeven door de Stichting Schip en W erl de Zee 
(SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied IKNVTS) en de Stichting de Zee SWZ 
M aritim e is tevens het verenigingsblad van de KNVTS

SWZ is de eigenaar en de uitgever van de tite ls Schip & Werf de Zee en SWZ 
M aritim e
Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de participanten in SWZ. die elk 
vier bestuursleden benoemen uit de doelgroepen van de lezers en bestaat uit 
de volgende personen:
Namens de KNVTS
Prof Ir S Hengst, voorzitter (onderwijs)
Ir  J R Smit. penningmeester (KIVI/NIRIA)
Ir  S G Tan(MARIN)
Ing H PF Voorneveld (VNSI)
Namens de Stichting de Zee
M r 6.X Hollaar (Kon Vereniging van Nederlandse Reders)
Capt F J van W ijnen (Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij) 
H J A H. Hylkema (Nautilus NL)
Ing F Lantsheer (KNMI)

Verschijnt 11 maal per jaar 
Hoofdredacteur: Ir C Dirkse 
Eindredactie: M  R. Buitendijk-Pijl MA
Redactie: Ing H.R J Akerboom, G J  de Boer. M  van Dijk. H R M  Dill.
Mevr Ing A Gerritsen. Ir. J.H. de Jong. Ir W  de Jong. Capt H. Roorda.
Ing S. Sakko

Redactie Adviesraad: Mevr A A Boers. Dr Ir J.J Blok. M  de Jong.
Ir E W  H Keizer. Ir  G H G Lagers. M r K. Polderman. E. Sarton.
T. Westra, J.K van der W iele
Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: J L A van A alst VADM b d . 
M  de Jong. H S Klos. Ir. C J Verkleij. H Chr de W ilde 
Redactie-adres: Mathenesserlaan 185. 3014 HA Rotterdam, telefoon 
010 • 241 74 35. fax 010 - 241 00 95. e-mail swz.rotterdam@planet.nl 
Website w w w  swzonlme nl

Uitgeefpaitner: Media Business Press Judith Verbeek 
Molenbaan 19.2908 LL Capelle aan den Ussel.
Postbus 8632.3009 AP Rotterdam, telefoon 010-289 40 08 (abonnementen). 
010-289 40 75 (overig), fax 010-289 40 76. 
e-mail klantenservice@swzmagazine nl

Advertentie exploitatie
Media Sales Support 
Barbara de Vries
Postbus 8632. 3009 AP Rotterdam 
telefoon 010-2894066. fax 010-2894061 
e-mail bdevries<®mediasa lessupport nl
A lle advertentie-contracten worden afgesloten conform de Regelen voor het 
Advertentie wezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.

Abonnementen:
Nederland € 97,85. buitenland €  134,90 (zeepost). € 142.95 (luchtpost). Losse 
exemplaren € 17.50. Studentenabonnement € 38.05 lalleen met bew ijs van 
inschrijving). A lle  prijzen zijn excl btw.

Abonnementen worden to t wederopzegging aangegaan Opzegging kan 
uitsluitend plaatsvinden door twee maanden voor het einde van de lopende 
abonnementsperiode een aangetekende brief te  sturen naar:

Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam voor leden van de KNVTS. 
Postbus 8575. 3009 AN Rotterdam voor leden van Nautilus NL,
Postbus 8632. 3009 AP Rotterdam voor overige abonnees
M oet het verzendadres gewijzigd worden, stuur dan het etiket met verbeterd
adres terug

Lay-out en druk:
Th terne MediaCenter, Rotterdam

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is uitgezocht 
en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever, redactie en auteurs 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid u it voor eventuele onjuistheid en/of 
onvolledigheid van de verstrekte gegevens

Reprorecht Overname van artikelen is a lleen toegestaan na toestemming 
van de uitgever
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Dirkzwagers

DUTCH PORT GUIDE 2010

Prijs : €  38,50
Omvang : 188 pagina's
ISBN : 978-90-74864-87-9
NUR : 530,950

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, Moerdijk, 
Rotterdam, Scheveningen, Terneuzen en Vlissingen.

Dirkzwager's DUTCH PORT GUIDE 
2 0 1 0  biedt u vele voordelen:

Alles in één: compacte pocket guide!

A ltijd  up-to-date: gratis digitale nieuwsbrief & 
vernieuwde website

Actuele en onmisbare informatie over de havens

Bundeling van alle Nederlandse havens in één 
uitgave en op één website

Belangrijk overzicht van organisaties in en om 
de havens

Uitneembare havenkaarten

M edia Business
P R E S S

Bestel nu voor €  28,50 (i.p.v. € 38,50)
Voor bestellingen kunt u contact opnemen met de klantenservice 

van Media Business Press, tussen 9.00-12.00 uur, op telefoonnummer 010 - 289 40 08. 
Of stuur uw gegevens naar klantenservice@mbp.nl o.v.v. DPC 2010.

Of bestel via de website:

www.dutchportguide.com

mailto:klantenservice@mbp.nl
http://www.dutchportguide.com


Q  M A E R S K  S H IP  M A N A G E M E N T

Your Ship Our Care
Maersk Ship Management (MSM) is a leading ship management company, managing over 300 vessels with a crew resource pool of 12,000 multinational 
seafarers and over 500 shore personnel with offices in Asia and Europe.

It recently moved its global headquarters from Copenhagen to Singapore.
Along with MSM, the global crewing function for the A.P. Moller Group has also 
moved here, centralizing all crewing activities in Singapore for greater efficiency.

With more than 30 years of experience and expertise in ship management and 
related marine services, Maersk Ship Management provides high quality and cost 
effective end-to-end ship management solutions. In addition to ship management 
MSM provides maritime technology solutions in vessel performance management 
newbuilding project management marine technical services, and green recycling.

We have experience in a wide range of vessels:
Gas carriers (both LPG and LNG)
Container vessels
Product chemical and crude (VLCQ tankers 
Ro-Ro/Ro-Pax Ferries and Pure Car and Truck Carriers (PCTC)

At Maersk Ship Management we take pride in our service delivery; it is our 
commitment to our customers that their vessels will always be treated as one 
of our own.

If you seek a reliable company for your needs, 
please visit our website or contact us:
Tel:+31 (0)10712 7899 
MSM.SHIPMAN@maersk.com

□
Maersk Ship Management B.V. ■ Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam ■ P.O. Box 436, 3000 AK Rotterdam

M A E R S K
www.maersk-shipmanagement.com

mailto:MSM.SHIPMAN@maersk.com
http://www.maersk-shipmanagement.com

