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12 Hoe China en Nederland elkaar 
voorzichtig leerden kennen
'Eigenl ijk is dit een cadeau van Rotterdam aan zuster
stad Shanghai, waarmee in 2012 de relatie w ord t  her
bevestigd,’ zegt conservator Irene Jacobs over de ex
positie Yin en Jan, die nog tot 4 maart te zien is in het 
Mari t iem Museum Rotterdam. Bovendien begonnen 
honderd jaar geleden Chinezen, vooral zeelui, zich te 
vestigen op Katendrecht en rond de Binnenbantam- 
merstraat in Amsterdam. 'In China zijn de eeuwenou
de handelsrelaties met Neder land niet zo bekend.
Gullit en Van Basten zegt ze meer,’ grinnikt Jacobs.

15 Special Offshore & Dredging
Traditioneel word t  er in de offshore
industrie bijna uitsluitend olie en gas 
gewonnen. Door het opraken van olie en 
gas w ord t  deze industrie gedwongen zich 
tevens te richten op duurzame energie en 
w inn ing van andere grondstoffen. In deze 
special aandacht voor deep sea mining, 
dredging  en energy from  sea.

38 'W ie zegt dat kennis duur is, ...'
Onlangs nam RWS-dienst Zeelandman Dr. Lic. Kapt. J.W.P. (Hank) Prins afscheid 
om met pensioen te gaan. Algemeen erkend als de hoogst geleerde zeeman in 
België en Nederland, werd een kennisbijeenkomst daarom op zijn plaats geacht. 
De bezoeker kreeg t ijdens dit RWS Kennis Symposium een kijkje in de keuken 
van de nautische Zeeuwen en Vlamingen.
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De Nederlandse 
maritieme sector en 
nieuwe ontwikkelin
gen in de offshore
Traditioneel is de Nederlandse marit ieme sec
tor een wereldspeler waar het gaat om com
plexe werkzaamheden op zee en waarb ij  de 
nodige inventiv ite it  en flexibil ite it  vereist zijn. 
Dat was in het verleden al het geval bij de 
baggerindustrie, de sleepvaart  en berging. En 
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw bij 
de snelle ontwikkeling van de offshore-indus
trie, w aa r het installeren van steeds grotere 
en complexere platformen en het leggen van 
pijpleidingen op steeds dieper w ater  veel 
technisch vernuft  en ondernemingsgeest ver
eiste, speelde ook Neder land een uiterst gro
te rol. Eenieder kan bij bovengenoemde on
derwerpen Nederlandse bedrijven van 
wereld faam noemen. Waarom Neder land op 
deze gebieden zo succesvol is, verdient mijns 
inziens een gedegen onderzoek, maar aspec
ten daarbij zijn ongetwijfe ld een combinatie 
van hoogwaard ige technische kennis, onder
nemerschap en het kunnen improviseren t i j 
dens de uitvoering van het werk. De laatstge
noemde fac tor  zou wel eens de belangrijkste 
kunnen zijn; immers bij complexe werkzaam
heden loopt er altijd wel eens iets mis. Het 
vereist ervaren en kundige bemanning en 
werknemers en korte lijnen naar technic i aan 
de wal. Mijn indruk is dat Neder landse bedri j
ven daarin buitenlandse concurrenten in veel 
gevallen overtreffen.
Maar de tijd staat niet stil. Zoals het zich laat 
aanzien is de traditionele offshore-industrie, 
de winning van olie en gas, min of meer 'matu
re’ geworden, al blijft iedere nieuwe veldont- 
wikkel ing een technisch hoogstandje, vooral 
als het in extreme omstandigheden plaatsvindt, 
denk aan de poolgebieden. Echt nieuwe ont
wikkelingen worden vooral verwacht op het 
gebied van energiewinning op zee en het vin
den en exploiteren van zeldzame aardmetalen 
op en onder de oceaanbodem. Dit num
mer van SWZ is voor een groot ge
deelte gewijd aan ontwikkel ingen 
op deze gebieden. Gezien de erva
ringen uit het verleden mogen we 
ervan uitgaan dat ook op deze gebie
den de Nederlandse maritieme 
sector een vooraanstaande 
rol kan gaan spelen.

Hotze Boonstra, 
hoofd redacteur
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Keuning ontvangt maritieme erepenning KIVI N IR IA
KIVI NIRIA reikt om de twee jaar een erepen
ning uit, afwisselend in de maritieme en de 
offshoresector. De penning is bedoeld voor 
personen of organisaties die zich bijzonder 
verdienstel i jk  hebben gemaakt op het gebied 
van mari tieme techniek. Bij het toekennen van 
de penning ligt het accent op de capaciteiten 
als ontwerper, constructeur, wetenschapper,  
onderzoeker of ondernemer. De laureaat moet 
baanbrekend, origineel of bril jant w erk  heb
ben verr icht  en een bijdrage hebben geleverd 
aan de sector. De jury heeft besloten de pen
ning dit jaar toe te kennen aan Dr. Ir. Lex Keu
ning, universitair hoofddocent aan de TU Delft. 
Uit het juryrapport: 'De jury is van mening dat

het werk  van Lex Keuning een zonderlinge 
combinatie vormt van wetenschappeli jk  on
derzoek en non-conformistisch vrij denken. 
Daarbij is zijn w e rk  zeer breed: het loopt uit
een van zeiljachten to t  snelle zeegaande mo
torschepen. De resultaten van zijn onderzoek 
zijn op alle gebieden met zeer veel succes in 
de prakti jk toegepast. Baanbrekend kunnen 
hierbij de rompvormen worden genoemd, die 
Lex Keuning heeft ontwikkeld ter verbetering 
van het zeegangsgedrag van snelle zeegaan
de schepen: het "Enlarged Ship Concept" en 
"de Bij lboeg". Meer dan vijftig schepen met 
deze rompvormen hebben het geli jk van Lex 
Keuning in de prakti jk reeds aangetoond -  en

dit aantal groeit  in hoog tempo! Zij is unaniem 
van mening dat hier bril jant w e rk  is verr icht. ’ 
De penning werd  op 9 juni uitgereikt door ing. 
Mart in van Pernis, president van KIVI NIRIA.

Wereldhavendagen: 'De haven smaakt naar m eer'
Tijdens de Wereldhavendagen van 2 tot en met 
4 september 2011 kunnen bezoekers kennis 
maken met de haven en vindt er velerlei ha
venspektakel op het water  plaats. Dit jaar is 
het thema 'De haven smaakt naar meer’ . De 
haven (gerelateerde)-bedri jven op de kades

presenteren zich met zo veel mogelijk bijzon
der havenmaterieel, grote kranen, innovatieve 
projecten en schepen die van binnen bezocht 
kunnen worden. Het culinaire hart van het eve
nement tikt voornamelijk in de Veerhaven, aan 
de Kade van de Smaak. Veel producten die in 
onze keuken te vinden zijn, komen in de Rotter
damse haven binnen. Op de Kade van de Smaak 
kunnen bezoekers ze uittesten. Ook word t  een 
goed beeld gegeven van de carrièremogelijk
heden in de haven op een arbeidsmarktcom- 
municatieplein en zijn er veel kinderactiviteiten. 
Daarnaast zijn er excursies. Deze minireisjes 
brengen u per boot, bus, trein of zelfs vliegtuig 
bij de meest uiteenlopende bedrijven.
China krijgt speciale aandacht deze editie, 
wan t Rotterdam viert  dat de eerste Chinezen

zich honderd jaar geleden in Nederland vestig
den. Het officiële startschot vindt vri jdagmid
dag dan ook plaats met Ai Ming Oei, oud-Cod- 
artsstudente van Chinese afkomst, en haar 
band Ming’s Pretty Heroes. In samenwerking 
met het Educatief Informatie Centrum vindt 
vrijdag ook een speciaal programma voor jon
geren plaats in schoolverband. Ook het zater- 
dagavondprogramma is bijzonder met eerst 
een show op de Maas gevolgd door Chinees 
vuurwerk.
Het programma is afgestemd op alle leeftijds
categorieën en alle lagen van de bevolking, 
met ieder jaar veel nieuw aanbod in de pro
grammering, maar ook herhaling van succes
nummers. De Wereldhavendagen zijn een echt 
famil ie-evenement met voor ieder w a t  wils.

IM O  Elects Its Next Secretary-General
Koji Sekimizu of Japan has been elected as 
the new Secretary-General of the Internatio
nal Marit ime Organization (IMO), w ith  effect 
from 1 January 2012, for an initial term of four 
years.
Sekimizu, aged 58, is currently d irector of 
IMO’s maritime safety division. He studied 
marine engineering and naval architecture

and joined the Min istry of Transport of Japan 
in 1977, working initially as a ship inspector 
and moving on to senior positions in both ma
ritime safety and environment related positi
ons w ith in the Ministry.
Sekimizu wil l  succeed retiring IMO Secretary- 
General Efthimios E. Mitropoulos.



Nieuwe thuisbasis voor Flying Focus

Vri jwel alle fo to ’s in SWZ Mari t ime van sche
pen en installat ies op zee worden betrokken 
van Flying Focus. Flying Focus werd  in 1984 
door Herman IJsseling opgericht om voorna
melijk landobjecten vanuit  de lucht te fo togra
feren, zoals bungalowparken en bedri jventer
reinen. Meestal werd  er gevlogen vanaf Texel 
en al spoedig werd  de lens ook gericht op ma
ritieme onderwerpen. Tegenwoordig is Flying 
Focus vooral hierdoor bekend, hoewel er nog 
regelmatig landobjecten gefotografeerd  w o r
den. De fo to ’s van schepen in zwaar w eer zijn 
inmiddels alom bekend. Per week  worden 
meerdere vluchten boven zee gemaakt om 
schepen t ijdens de proefvaart  of bij andere 
bijzondere omstandigheden in opdracht van 
werven en rederijen te fotograferen.
In 1999 werd het eerste eigen fotovl iegtuig 
aangeschaft voor het maken van fotovluchten 
vanaf Rotterdam Airport. Twee jaar later vo lg 

de een tweede kist die op Den Helder A irport  
werd gestationeerd. Om te kunnen voldoen 
aan de sti jgende vraag naar luchtfoto-op- 
drachten op grote afstanden, w aaronder het 
Kanaal, de Oostzee en de Ierse Zee, en om 
ook tot w indkrach t  10 te kunnen blijven v l ie 
gen werd in 2004 een 2-motorige Cessna 337 
Skymaster aangeschaft, het paradepaard van 
Flying Focus. Dit vliegtuig word t  hoofdzakelijk 
gebruikt bij zwaar weer, in de w interperiode 
en voor opdrachten op grote afstand. Het voor 
Nederland unieke vl iegtuig heeft een dubbele 
staart  en twee  motoren in één lijn, waarvan 
één met duwschroef en één met trekschroef. 
Het vliegtuig kan bij uitvallen van één van de 
motoren, zonder problemen thuiskomen. 
Daarnaast heeft Flying Focus de beschikking 
over nog drie fotovliegtuigen: een 1-motorige 
Cessna 172 en twee 1-motorige Piper Super 
Cubs, die afhankeli jk  van drukte en inzetmo-

gel ijkheden zijn gestationeerd op Rotterdam 
A irport  en op de vl iegvelden van Texel en Hil
versum, vanwaar heel Neder land en de 
Noordzee binnen vliegbere ik  liggen.
Al deze vliegtuigen zijn na ingrijpende verbou
wingen speciaal ingericht voor marit ieme fo 
tografie en uitgerust met marifoon, GPS en 
speciale fotoluiken. De veil igheidsuitrusting 
voor vluchten boven w ate r  bestaat uit twee 
reddingsvlotten, overlevingspakken en nood- 
zenders. De Cessna 172 is zowel links als 
rechts voorzien van speciale fotodeuren die 
optimale bewegingsruimte voor de camera ’s 
mogeli jk maken. Om t ijdens het fotograferen 
van schepen optimaal zicht te hebben zijn ex
tra ramen ingebouwd. Voor opdrachten op 
grote afstand of vluchten waarop een f link 
aantal objecten gecombineerd worden is deze 
kist uitgerust met longrange-tanks die v luch
ten van bijna acht uur mogeli jk maken. De 
twee Piper Super Cubs zijn door het relatief 
geringe motorvermogen f luisterst il  en daar
mee uitstekend geschikt voor het fotograferen 
van schepen op de binnenwateren of fo to 
vluchten boven het Waddengebied.
In augustus 2010 werd begonnen met de 
bouw van een eigen hangaar van 25 x 17,5 
meter, op het vliegveld van Texel. In de nieu
we, goed geïsoleerde hangaar met v loerver
warming is ruimte voor drie fotovliegtuigen.
Op de bovenverdieping zijn een ruime kantine 
en magazijn voor drukwerk gerealiseerd.
Onze huisfotograaf is op de toekomst voor
bereid.

Hbo Scheepsbouwkunde terug in Rotterdam
Vanaf september 2012 word t  de hbo-opleiding 
Scheepsbouwkunde aangeboden in Rotter
dam. Daartoe hebben de Colleges van Be
stuur van de STC-Group, Hogeschool Rotter
dam en Hogeschool Inholland op donderdag 
30 juni 2011 een intentieovereenkomst gete
kend.
Het doel van de overeenkomst is om de licen
tie van de voltijd en duale Bacheloropleiding 
Scheepsbouwkunde door Hogeschool Inhol-

land te Delft per september 2012 over te dra
gen aan Hogeschool Rotterdam. Het M in iste 
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
moet nog instemmen met de licentieover- 
dracht.
De drie samenwerkende partijen borgen een 
zorgvuldige overdracht van de Scheepsbouw- 
opleiding van Delft naar Rotterdam. De STC- 
Group en Hogeschool Rotterdam bereiden sa
men een curriculum voor dat vanaf 1 september

2012 aangeboden wordt op de hoofdlocatie van 
de STC-Group aan de Lloydstraat.
De STC-Group en Hogeschool Rotterdam heb
ben, nadrukkelijk ondersteund door Scheeps
bouw Nederland, besloten om bij de uitvoe
ring van de opleiding samen te werken. Zo 
creëren zij een krachtige opleidingsvoorzie- 
ning in Rotterdam op het gebied scheeps
bouwkunde met doorstroommogeli jkheden 
van mbo to t en met professionele master.



Maritieme markt

Door A.A. Oosting

Baggerwereld
Voor de Nederlandse scheepsbouw (IHC M erw ede) is het de beste klant met de afgelopen jaren 
een reeks nieuwbouworders voor kleinere en grotere baggerschepen en zelfs een megahopper 
(Congo River). Voor de baggeraars van Boskalis in Papendrecht en Van Oord uit Rotterdam
Alexander, ontw ikkelt DEME zich dan ook tot een steeds geduchtere concurrent. De baggeraars 
zijn verw ikkeld in een w are investeringsslag, maar w a t is de winnende strategie?

Om de paar maanden is de directie van het Belgische DEME uit het onder 
de rook van Antwerpen gelegen Zwijndrecht te gast in Kinderdijk of Krim
pen om weer een nieuw groen baggerschip te water te laten. IHC-topman 
Goof Hamers, directeur van IHC Dredgers Bram Roelse, hoofd design, mar
keting en sales André Kik en directeur Arjan Klijnsoon van de werf in Krim
pen mogen zich wat dat betreft in hun handen knijpen met zo'n goede klant. 
De orderstroom van DEME heeft IHC Merwede de afgelopen jaren fantas
tisch door de economische recessie geholpen. En als het bedrijf het goed 
aanpakt, lijkt het ook in de toekomst op verdere nieuwbouworders van de 
Belgische organisatie te kunnen rekenen. Er wordt op diverse niveaus sa
mengewerkt in de ontwikkeling van nieuwe schepen en half maart kondig
den zij aan samen te gaan werken in de ontwikkeling van diepzee-mijn- 
bouwactiviteiten.

Concurrentie uit het Verre Oosten en Europa
Het enige waarvoor IHC Merwede moet zorgen om DEME als klant te be
houden is dat de hogere prijs van een in Nederland gebouwd schip altijd

ACH S7W£G/£...: ALS ZE 
MAAR BIJ ONS BLIJVEN 
BOUWEN!

wordt gerechtvaardigd door een aanzienlijk hogere kwaliteit en kortere le
vertijd ten opzichte van een in het buitenland gebouwd vaartuig. Ook in Bel
gië letten ze namelijk op de kosten van nieuwbouw en DEME-topman Alain 
Bernard heeft er al een paar keer bij de top van de Nederlandse scheeps
bouwer op aangedrongen meer schepen in het Oosten (China, Singapore, 
India) te laten bouwen. DEME bouwt trouwens nu al twee grote zelfvarende 
cutters (bij ASL-VOSTA) in Singapore, evenals een valpijpschip om stenen 
te leggen op 2000 m waterdiepte (bij Sembawang) ook in Singapore.
IHC Merwede is in China inmiddels een joint venture met een werf  aange
gaan waar vooral standaardproducten als de eenvoudigere cutterseries 
worden gebouwd. Maar de organisatie is voorlopig nog erg huiverig om 
daar alle soorten schepen te laten bouwen uit angst dat de Chinezen al te 
gemakkelijk de technologische kennis kopiëren. Want kopiëren, dat kunnen 
ze daar wel, tot zelfs het IHC-embleem op de pompen aan toe, zoals Kik een 
keer zelf mocht constateren.
De komende tijd wordt het spannend voor IHC Merwede of het er in slaagt 
ook nieuwe orders voor offshore-werkschepen binnen te slepen. Op dit mo
ment wordt er op de werf in Krimpen druk gebouwd voor DEME aan het off- 
shore-windmoleninstallatievaartuig Neptune. Maar een volgend, veel groter 
offshore-hefschip, volgens Bernard 's werelds grootste hefschip, laat DEME 
in Polen bouwen. IHC vist hier dus achter het net. Ook Van Oord bestelde 
begin dit jaar een windmoleninstallatievaartuig bij een Duitse werf (Sietas). 
Duitse werven zijn duidelijk bereid heel diep te gaan om ook dit soort sche
pen te kunnen bouwen. Wat dat betreft heeft IHC Merwede dus niet alleen 
met concurrentie vanuit China te maken, maar moet het de komende jaren 
ook op steeds meer tegenspel vanuit Duitsland, Polen en Kroatië rekenen.

Investeringswedloop
Tegelijkertijd ontwikkelt DEME zich met al die mooi door IHC Merwede ge
bouwde schepen tot een steeds sterkere concurrent voor onze Nederland
se baggerkampioenen Boskalis en Van Oord en in eigen land Jan De Nul. 
Alle vier hebben investeringsprogramma's die in de miljarden lopen.
Jan De Nul heeft een programma lopen van 2007-2011 dat € 1,8 miljard 
vergt. DEME begon in 2008 een investeringsprogramma van € 1 miljard dat 
intussen gegroeid is tot € 2 miljard. Van Oord had een programma ter groot
te van € 1 miljard voor 2007-2011 en trekt voor 2011 tot 2015 opnieuw € 1 mil
jard uit voor investeringen in nieuwbouw. En dit voorjaar maakte topman 
Berdowski van Boskalis bekend dat het na de afgelopen jaren zuinig aan te 
hebben gedaan, nu ook de komende drie jaar € 1 miljard wil investeren in 
vernieuwing en uitbreiding van de nu met SMIT uitgebreide vloot.

SWZIMARITIME



Antoon Oosting is freelance maritiem journalist

Het afgelopen decennium was Boskalis steeds veruit de grootste qua gere
aliseerde omzet en winstgevendheid, maar qua omvang van de baggervloot 
ziet het er inmiddels heel anders uit. De stand van zaken is nu dat Boskalis 
in hoppercapaciteit op plaats vier staat achter Jan De Nul (1), Van Oord (2) 
en DEME (3). Ook wat betreft de cutters is Boskalis inmiddels voorbijge
streefd door Jan De Nul (1), DEME (2) en Van Oord (3). En qua leeftijd van de 
vloot heeft Boskalis inmiddels ook de oudste en Jan De Nul de jongste, ge
volgd door DEME (2) en Van Oord (3).
Topman Berdowski reageerde wat schamper op al die investeringen van de 
concurrenten in staal in plaats van in winst. Voorlopig heeft Berdowksi wat 
dat betreft het gelijk nog steeds aan zijn zijde. Over afgelopen jaar boekte 
Boskalis een recordomzet van € 2,7 miljard en een recordwinst van € 310 
miljoen.
Van Oord deed het ook niet slecht met een tot € 1,6 miljard gestegen omzet en 
een nettowinst van € 165 miljoen. DEME behaalde een omzet van € 1,8 miljard 
en een winst van € 121 miljoen. Jan De Nul echter zag vorig jaar als enige van 
de vier zijn omzet en winst flink terugvallen. De omzet viel met € 1,8 miljard 
zo'n € 300 miljoen lager uit en de winst halveerde van € 253 miljoen naar ruim 
€ 112 miljoen. Volgens het blad Cobouw breekt de onervarenheid van zijn vele 
nieuw aangetrokken jonge medewerkers het bedrijf nu op. De jonge mensen 
dragen verantwoordelijkheid voor de vloot en de uitvoering van projecten ter
wijl hun ervaring beperkt is. Een pijnpunt voor de snel gegroeide organisatie, 
zo stelt de raad van bestuur vast in het jaarverslag over 2010.

Verschil in aanpak
Jan De Nul heeft de afgelopen jaren ontzettend veel nieuwe schepen, voor
al in Spanje en Kroatië laten bouwen. Enige tijd geleden riep topman Jan- 
Pieter (Jappie) de Nul dat hij veertig procent van alle schepen in de bagger- 
sector wilde bezitten. Maar met veel grote en dure schepen loop je ook het 
risico op zware verliezen als de orderstroom even wat afzwakt. Dan liggen 
er heel snel heel veel schepen stil. Wat dat betreft kenschetst concurrent 
Bernard van DEME de nieuwbouwwoede van De Nul als sterk gefocust 
rond het baggeren, en vooral in grote eenheden.
Anders dan De Nul kiest DEME vooral voor verbreding van activiteiten met 
een zeer diverse vloot. 'Wij zijn bijvoorbeeld de enige van de vier die inves
teren in de markt van zeemineralen,' aldus Bernard tijdens de doop van de 
Breughel afgelopen juni in Krimpen. Daarnaast heeft DEME volgens Ber
nard veel geïnvesteerd in grindcapaciteit waardoor het ook een stevige 
poot in de markt voor bouwmaterialen heeft opgebouwd. En net als Van 
Oord investeert DEME flink in de capaciteit voor de bouw van offshore
windmolenparken.
Overigens heeft DEME eind vorig jaar samen met Multraship uit Terneuzen 
een bedrijf opgericht voor het leveren van offshore-terminaldiensten. Daar
mee gaat DEME rechtstreeks de concurrentie aan met Boskalis-dochterbe- 
drijf (vijftig procent) Lamnalco. DEME doet dat door, zoals Bernard dat 
noemt, partnerships aan te gaan, een belangrijk uitgangspunt van de strate
gie van het Belgische bedrijf. Heel iets anders dan wat Boskalis doet. De 
overname van SMIT is volgens de DEME-topman niets anders dan het ko
pen van omzet. Het sluiten van partnerships is dan inderdaad een stuk 
goedkoper. Wat dat betreft wordt het nog spannend om te zien welke stra
tegie van de vier baggeraars de komende jaren de meest verstandige blijkt 
te zijn.



Door G.J. de Boer

Nieuwe opdrachten
Wijnne & Barends
Groningen Shipyards in Waterhuizen begon in 
mei 2011 met de bouw van zes 2750 bt meten
de coasters in opdracht van Wijnne Barends 
in Delfzijl speciaal ten behoeve van de gel i
eerde reders en kapitein/eigenaren. De Sea 
River Liner 3700 is ontworpen door Groot Ship 
Design in samenwerk ing met Conoship. Dit 
type heeft als afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H =
88,00 (84,98) x 13,40 x 7,05 meter. De ontwerp- 
diepgang bij 3000 dwt is 4,30 meter, bij 3700 
dwt is de diepgang 4,90 meter. De Sea River 
Liner heeft één ruim met een hoogte van 12,80 
meter (inhoud 5125 m3/181.000 cft) met pon- 
tonluiken. Het luik heeft als afmetingen: 62,30 
x 10,80 meter. De maximaal toelaatbare belas
ting van de tanktop is 15 ton/m2 en van de lui
ken 1,85 ton/m2. Mede dankzij de aquadyna- 
mische vorm behaalt deze coaster met een 
hoofdmotor van maar 746 kW (1015 rpk), een 
tandwielkast, f laproer en een vaste schroef in 
een straalbuis met een diameter van 2300 mm 
toch een snelheid van 10 knopen. De bunker- 
capacite it  is 110 m3 gasolie. De boegschroef 
heeft een vermogen van 265 kW. Aan boord is 
accommodatie voor zeven personen in één
persoonshutten. Groningen Shipyards bouwt 
de zes schepen in één jaar. Al in oktober 2011 
word t  het eerste schip te water  gelaten en 
het laatste schip moet in mei 2012 in de vaart 
komen. De Sea River Liners worden vooral op 
de Noordzee, de Rijn, de Seine en Britse ha
vens, die ook vaak aan een rivier liggen, zoals 
Ipswich en Londen, ingezet en ’s zomers kun
nen ze ook op de Oostzee en Middellandse 
Zee varen. De schepen zijn ontworpen voor

het vervoer van bulkladingen, zoals graan en 
hout. Voor containervaart zijn de schepen niet 
geschikt, w an t in het ruim zijn daar geen 
voorzieningen voor. Wel kunnen enkele con
ta iners op de luiken worden gestuwd.

ASD 3212
Damen Changde Shipyards heeft in augustus 
2010 en januari 2011 de 353 bt metende sleep
boten Kalarka (bouwnummer 511309, imo 
9510644) en Karloo (bouwnummer 511310, imo 
9510656) opgeleverd aan de Austra lische Half
Tide Marine Pty Ltd in Mackay. Deze slepers 
waren van het succesvol le type ASD 3111 
waarvan er twintig zijn gebouwd, onder ande
re voor Smit, Scafi, Rio Tinto and Half Tide 
Marine. In het kader van het voortdurende 
verbeteringsproces van Damen w ord t  dit type 
nu vervangen door de nieuwe ASD 3212. De 
eerste twee ASD 3212 sleepboten (bouwnum- 
mers 512501 en 512502, imonummers 9606510 
en 9606522) worden in juni en augustus 2012 
aan Austra lische opdrachtgevers opgeleverd. 
De technische gegevens van dit nieuwe type 
zijn: afmetingen: L o.a. x B x H (dg) = 32,70 x 
12,82 x 5,35 (5,60) meter. De voortstuwingsin- 
stallatie bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmo- 
toren, type 3516 HD TA/D met een vermogen 
van 5050 kW/6772 rpk bij 1800 tpm op twee 
RR-roerpropellers, type US25CP, met een dia
meter van 2800 mm, voor een trekkracht van 
75 ton en een snelheid van 14 knopen. De bun- 
kercapacite it  is 138,5 m3. Aan boord is accom
modatie voor tien personen in twee éénper
soons- en vier tweepersoonshutten. De ASD 
3212 w ord t  in tegenstell ing to t de ASD 3111

De ASD 3212 is een n ieuw  type van Damen Shipyards

niet gebouwd in Changde, maar bij de Roe
meense Damen Galati Shipyard of de Vietna
mese Song Cam Shipyard in Haiphong.

DCI Dredge XXI
Dredging Corporation of India (DCI) in Visak- 
hapatnam heeft bij IHC Dredgers nog een 
derde 5500 m3-sleephopperzuiger, de DCI 
Dredge XXI (bouwnummer 1266), besteld. Op 
29 april 2010 werden al de DCI Dredge XIX en 
DCI Dredge XX (bouwnummers 1264 en 1265) 
in opdracht gegeven. De sleephoppers w o r
den gebouwd op één van de scheepswerven 
van IHC Merwede in Nederland. Volgens de 
planning word t  de eerste in september 2012 
opgeleverd en de volgende met tussenpozen 
van zes maanden. De belangrijkste gegevens 
zijn: L o.a. (l.l.) x B x H = 114,00 (106,40) x 21,30 
x 7,50 meter. De baggerdiepgang w ord t  6,50 
meter en de maximale baggerdiepte 25 meter. 
De nieuwe hoppers krijgen een vaarsnelheid 
van circa 14 knopen. Aan boord komt accom 
modatie voor 35 personen.



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

Dredging Corporation o f India bestelde een derde hopper

Groot Super Green
Bij J iangsu Yangzijiang Shipbuilding Co. in J i 
angsu zijn voor Super GreenShip BV (Caris- 
brooke Holland) v ier innovatieve schepen van 
het type Groot Super Green 8500 in aanbouw: 
Vect is Eagle (bouwnummer 931, imo 9594286), 
Vect is Falcon (bouwnummer 932, imo 
9594298), Vectis Harrier (bouwnummer 939, 
imo 9594303) en Vectis Osprey (bouwnummer 
940, imo 9594315). Dit type is ontworpen door 
Groot Ship Design in Leek en uitgerust met 
een Groot Cross-Bow en twee  dekkranen aan 
stuurboord met een hijsvermogen van 80 ton 
elk op 15 meter of 45 ton op 26 meter. De 6143 
bt metende ijsklasse 1A-schepen krijgen als 
afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 109,95 
(107,70) x 17,40 x 11,40 (7,93) meter en twee 
ruimen met een inhoud van 10.647 m3. De 
ruimhoogte is 11,30 meter. De tanktop kan 
maximaal worden belast to t  18 ton/m2, het 
tussendek tot 3,5 ton/m2. De pontonluiken zijn 
ook te gebruiken als graanschotten. De 
hoofdmotor heeft een vermogen van maar 
2400 kW op een verstelbare schroef in een 
straalbuis voor een snelheid van 12,3 knopen.

De boegschroef heeft een vermogen van 400 
kW. Er is accommodatie voor een bemanning 
van twaa l f  personen. De nieuwe schepen 
moeten tussen januari  en april 2012 in de 
vaart  komen. Bovendien zijn v ier schepen van 
de 14 meter langere versie, het type Groot Su
per Green 10000, bij dezelfde Chinese werf 
besteld als Vectis Pride (bouwnummer 997), 
Vectis Progress (bouwnummer 998), Vectis 
Isle (bouwnummer 999) en Vectis Castle 
(bouwnummer 1000). Dit type heeft als tonna
ges 7136 bt en 10.150 dwt; ruiminhoud 12.654 
m3. De hoofdmotor heeft een vermogen van 
maar 3000 kW op een verstelbare schroef in 
een straalbuis met een diameter van 4,29 me
ter voor een snelheid van 12,8 knopen. Er is 
accommodatie voor een bemanning van veer
tien personen. Deze schepen worden tussen 
juni en november 2012 opgeleverd.

Kiellegging
Karel Doorman
Op 8 juni heeft in Galati bij Damen Shipyards 
de kiellegging plaatsgevonden van het nieu
we Joint logistic Support Ship (JSS) voor de 
Koninklijke Marine. Schout-b i j-nacht Klaas 
Visser, d irecteur Wapensystemen van de De
fensie Materieel Organisatie, laste vervo l
gens een munt, een gouden tientje uit 1889, 
het geboortejaar van Karel Doorman, op de 
kielbalk. Deze handeling verw i js t  naar het al
oude gebru ik om een muntstuk onder de 
scheepsmast aan te brengen om het schip 
een fortu inli jke vaart  toe te wensen.

De Groot Super Green 8500 van Groot Ship Design



Tewaterlating van de B reughel op 11 ju n i2011 (foto G.J. de Boer)

Tewaterlatingen
Breughel
Op 11 juni 2011 werd bij IHC Merwede in 
Krimpen aan den IJssel de 11.650 m3 sleep
hopperzuiger Breughel (bouwnummers 721 en 
1267, imo 9602849) onder grote belangstelling 
gedoopt en te w a te r  gelaten. De doopcere- 
monie werd verr icht  door mevrouw Bernadet
te Prignon, voorz it ter van het hof van Luik en 
echtgenote van Didier Reynders, eerste mi
nister en minister van Financiën en Institut io
nele Hervormingen van de Belgische federale 
regering. Het contract tussen DEME en IHC 
Dredgers voor het ontwerp, de bouw en ople
vering van het schip werd getekend in juni 
2010, waarna de kiel werd gelegd op 15 no
vember 2010. De oplevering w ord t  verwacht 
in november 2011. Het ontwerp van de Breu
ghel is gebaseerd op de succesvolle s leep
hopperzuigers Brabo en Breydel die respec
t ievelijk in 2007 en 2008 zijn geleverd door IHC 
Merwede. De Breughel is vernoemd naar de 
beroemde Belgische schilder, Pieter Breug
hel, uit de periode van de noordeli jke renais
sance. De belangrijkste gegevens zijn: a fme
tingen: L o.a. x B x H = 121,50 x 28,00 x 9,80 
meter. De maximale baggerdiepte is 43 meter.
De diameter van de zuigbuis is 1200 mm. Er is 
accommodatie voor veertien personen.

Vosta LMG
De tweede snijkopzuiger van het type CSD 
750, de Inai Liatree, voor de Maleis ische bag-

geronderneming Inai Kiara Sdn Bhd in Port 
Klang werd op 18 april bij Selat Melaka Ship
building Corporation Sdn Bhd te w a te r  gela
ten. Vosta LMG leverde het ontwerp en de be
langrijkste baggercomponenten. De eerste 
snijkopzuiger, de identieke Inai Ixora werd in
middels in januari  2011 opgeleverd. Vosta 
LMG tekende in maart 2011 een contract met 
Jordan Modern Industries (JMI) voor de leve
ring van twee  snijkopzuigers van het type 
CSD 500. Op 2 juni werd bij APT Global Marine 
services LCC in Sharjah (VAE) de kiel gelegd 
voor het eerste baggervaartu ig. Beide zuigers 
zijn bestemd voor inzet bij het Iraakse M in is 
try  of W ater Resources/Directorate of Execu
ting Rivers Dredging Works. Dit pro ject is een 
tweede identieke opdracht voor twee CSD’s

De CSD 500 (bouwnummer 1126) is een ontwerp van Vosta LMG

500 van JMI die inmiddels met succes in Irak 
opereren. Vosta LMG heeft bovendien van de
zelfde opdrachtgever nog een opdracht voor 
twee demonteerbare sni jkopzuigers van het 
type 600 S.

Opleveringen
Congo River
De megahopper Congo River (bouwnummers 
720 en 1263, imo 9574523) begon op 9 juni aan 
de technische proefvaart  op de Noordzee.
Het ontwerp, de bouw en oplevering van dit 
baggervaartuig werd  op 31 december 2008 
door de Belgische DEME Group (Dredging, 
Environmental and Marine Engineering N.V.) 
in Zw ijndrecht opgedragen aan IHC Dredgers 
waarna de kiel op 15 december 2009 werd ge
legd in de n ieuwbouwhal van IHC M erwede in 
Krimpen aan den IJssel. Onder grote belang
stelling is op vr ijdagavond 21 januari 2011 de

De m egahopper Congo River tijdens de proe fvaart (Flying Focus)



De Flin te r A land is de vijfde van een serie (foto F.J. Oiinga)
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Congo River te w a te r  gelaten, de overdracht 
vond eind juni plaats en de doopceremonie 
volgde op 8 juli in Zeebrugge. De belangri jk 
ste gegevens van de hopperzuiger zijn: afme
tingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 168,00 (153,30) 
x 38,00 x 13,30 (12,00) meter; tonnages: 28.667 
bt en 40.590 dwt, hoppercapacite it  30.000 m3, 
d iameter zuigbuizen 1300 mm. Het totaal geïn
stalleerd vermogen is 23.200 kW. De snelheid 
is 16,6 knopen. De Congo River kan baggeren 
to t op een diepte van 56 meter. Aan boord is 
accommodatie voor dertig personen.

Victor Horta
Half juni 2011 ver trok de 5000 m3 grindhopper- 
zuiger Vic tor Horta (bouwnummer 1257, imo 
9525704) van IHC M erwede in Kinderdijk naar 
de Europoort en de Noordzee voor een suc
cesvolle proefvaart. Het contract tussen 
DEME Building Materials, onderdeel van de 
DEME Group en IHC Dredgers voor het ont
werp, de bouw en oplevering van het bagger- 
vaartuig werd  getekend op 16 mei 2008. De 
kiel werd gelegd op 19 maart 2010 bij de Ver
enigde Scheepswerf Heusden (VSH) in Heus
den en na de tewaterla t ing op 15 december 
werd de Vic tor Horta bij IHC M erwede in Kin
derd ijk afgebouwd. Eind juni is de Vic tor 
Horta aan DEME overgedragen. De Victor 
Horta is geschikt voor winning van zand en 
grind uit zee voor de bouwsector to t een 
diepte van 60 meter onder de zeespiegel. De 
belangrijkste gegevens zijn: tonnages: 5682 bt 
en 5500 dwt; afmetingen L o.a. (l.l.) x B x H =

99,90 (92,50) x 20,80 x 9,20 meter. De diameter 
van de zuigbuis is 700 mm. Het totaal geïnstal
leerd vermogen is 5990 kW. De snelheid is 
13,4 knopen. Aan boord is accommodatie voor 
vij ftien personen.

Flinter Aland
Ferus Smit, Westerbroek, heeft op 9 juni aan 
de Handelskade Oost in Delfzijl de Flinter 
Aland (bouwnummer 400, imo 9504140) over
gedragen aan Flinter Aland B.V. (Flinter Ship
ping). De Flinter Aland is het laatste schip van 
een serie van vij f multipurpose 1A ijsklasse 
schepen van het type FS 11000, de grootste 
die de w er f  tot dusver op deze locatie voor 
Flinter bouwde. De FS 10000 heeft een tonna
ge van 6687 bt, 3448 nt en 11.047 dwt. De af
metingen zijn: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 132,50 
(126,90) x 16,00 x 10,77 (7,80) meter, ruimin- 
houd 13.025 m3 (460.000 cft), containercapaci-  
te i t  360 teu waarvan 180 op dek. De voortstu- 
wingsinsta l lat ie bestaat uit een MaK-hoofd- 
motor, type 8M32, van 5435 rpk/4000 kW voor 
een snelheid van 14,2 knopen. De Flinter 
Aland werd  op 14 mei dwarsscheeps te water 
gelaten en op 6 juni uit Westerbroek w egge
sleept naar Delfzijl. Twee dagen later werd  de 
technische proefvaart  gehouden op de Eems 
waarna er voor genodigden op 10 juni een 
open dag was.De grindhopper V ictor Horta (Flying Focus)



De Beauforte is een CF 8200 van Damen Shipyards (Flying Focus)

overgedragen aan FWN Timber (ForestWave 
Navigation) BV uit Heerenveen. Het schip ver
t rok  de volgende dag voor de eerste reis naar 
Eemshaven. Evenals de Timber Navigator 
vaart  de eerder opgeleverde Tide Navigator 
(bouwnummer 9422, imo 9526083) als Onego 
St. Petersburg ook langdurig in charter van 
Onego Shipping &  Chartering in Rhoon. De 
eerste CF 8200, de Bandura (bouwnummer 
9411, imo 9526071) van Noordwijk  Ocean Ser
vices, is eveneens verhuurd aan Onego. De 
bouw van de casco’s van de ijsklasse 1A 
CombiFreighters 8200 was uitbesteed aan de 
Oekraïnse ATVT Sudnobudivnyi Zavod Zaliv in 
Kerch waarna Damen Shipyards Bergum de

Beauforte en Timber Navigator
Damen Shipyards Bergum leverde kort na el
kaar de vierde en vijfde CombiFreighter 8200 
op. De Beauforte (bouwnummer 9423, imo 
9532812) maakte op 4 mei de technische 
proefvaart  vanuit Harlingen op de Waddenzee 
waarna het schip op 27 mei is gedoopt door 
Carolien de Boer (crewing manager bij Uni
Sea Shipping B.V.) en opgeleverd aan Beau
forte (UniSea Shipping) in Sneek. Op 16 juni 
vertrok de Beauforte onder kapitein Igor 
Sidorenko vanuit Harlingen voor de eerste 
reis naar Portland (VK). De Beauforte is na de 
Beauforce (bouwnummer 9412, imo 9526905) 
de tweede CombiFreighter in de vloot van 
UniSea Shipping. De Timber Navigator (bouw
nummer 9424, imo 9532824) werd op 15 juli in 
Harlingen als Onego Arkhangelsk gedoopt en De Onego St. Petersburg werd opgeleverd als Tide N avigato r (Flying Focus)

De Onego Arkhangelsk tijdens de proe fvaart (Flying Focus)

schepen in Harlingen afbouwt. De belangri jk 
ste gegevens zijn: tonnages: 5160 bt, 2949 nt 
en 8305 dwt, afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 1 18,14 (115,70) x 15,90 x 8,80 (7,21) me
ter, ruiminhoud 10.510 m3 of 371.155 cft, con- 
ta inercapacite i t  336 teu, waarvan 165 teu op 
de luiken. De voortstuwingsinsta l la t ie bestaat 
uit een MaK-hoofdmotor, type 9 M25-C, met 
een vermogen van 4035 rpk of 2970 kW bij 750 
tpm op een verstelbare schroef voor een 
proeftochtsnelheid van 13,4 knopen. De elek
tr isch aangedreven boegschroef heeft een 
vermogen van 300 kW. De CF 8200 is uitgerust 
met twee  Liebherr-dekkranen aan BB, elk met 
een SWL van 40 ton op 24 meter. Aan boord is 
accommodatie voor elf personen. De laatste



CF 8200 w ord t  in november 2011 als enige 
zonder dekkranen in de vaart  gebracht als 
Marfaam (bouwnummer 9425, imo 9526100) 
van Visser Shipping in Lemmer. Het casco 
werd op 21 april 2011 in Harlingen afgeleverd 
door de mslb. Courbet. Na oplevering van de 
Marfaam w ord t  de tijdeli jke vestiging van Da
men Shipyards in Harlingen gesloten en de 
bouw van grotere CombiFreighters wordt 
daarna geconcentreerd bij de Chinese vest i
ging van Damen. Damen Shipyards in Bergum 
blijft de w er f  voor de kleinere typen zoals de 
succesvolle CF 3850.

M arietje Deborah
Barkmeijer Stroobos heeft op 14 juli de Ma- 
rietje Deborah (bouwnummer 321, imo 
9481594) opgeleverd aan Danser-Van Gent 
MD II CV. Dit schip is het derde van een serie 
van vier 1A i jsversterkte multipurpose-sche- 
pen van het type BM8200 die Barkmeijer voor 
de famil ie H.J. Danser-van Gent bouwt. In no
vember 2009 is de eerste, de Marietje Andrea 
(bouwnummer 319, imo 9361134), en een jaar 
later de tweede, de Marietje Marsil la (bouw
nummer 320, imo 9458248), in de vaart  ge
bracht. De Marietje Deborah werd op 14 april 
dwarsscheeps te w a te r  gelaten en vervo l
gens in Lemmer afgebouwd. De belangrijkste 
technische gegevens van het schip zijn: ton 
nages: 3956 bt, 2627 nt en 8334 dwt; afmetin
gen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 126,20 (120,26) x 
15,20 x 9,50 meter (6,50) meter; ruiminhoud 
9770 m3 (345.000 cft), containercapacite it :  305

teu, waarvan 125 teu op dek. De voortstu- 
wingsinsta l lat ie bestaat uit een B&W  M A N 
hoofdmotor, type 9L27/38, met een vermogen 
van 3060 kW bij 800 tpm via de tandwielreduc- 
t iekast op een verstelbare schroef in een 
straalbuis met een diameter van 3430 mm 
voor een dienstsnelheid van 14 knopen. De 
Marietje Deborah is onder kapitein Walter 
Schuur en partner Deborah Danser, die als 
stuurman is aangemonsterd, op 22 juli voor de 
eerste reis vanuit Delfzijl naar Brunsbüttel 
vertrokken om concentraat te laden voor Pori. 
Het vierde schip (bouwnummer 322, imo 
9481609), waarvan nog geen naam bekend is 
gemaakt, w ord t  in 2014 aan de vloot toege
voegd nadat eerst bij Barkmeijer drie loods- 
vaartuigen zijn gebouwd. Alle schepen van de 
famil ie Danser-Van Gent varen in beheer van 
Wagenborg Shipping in Delfzijl.

Claire H
Damen Shipyards in Hardinxveld droeg op 15 
april de Claire H (bouwnummer 571596, imo 
9562984), een MultiCat 2409, over aan H &  S 
Marine in Colchester. Het casco werd ge
bouwd in Kozle als bouwnummer 1145 en op 
27 april 2009 te w a te r  gelaten, waarna het op 
17 mei gesleept door de mslb Zeus in Dor
drecht aankwam. De Claire H (154 bt) maakte 
op 12 en 13 april de proefvaart  in Europoort.
De MultiCat 2409 heeft als afmetingen: L o.a. x 
B x H = 23,33 x 9,00 x 3,20 (2,20) meter. De 
Claire H is uitgerust met twee  Caterpillar- 
hoofdmotoren, type 3412D TTA/B, totaal 1696

:

De M u ltiC a t 2409 Claire H

rpk of 1264 kW bij 1800 tpm via twee  tandw ie l
kasten WAF 464 (5,591:1) op twee vaste Pro- 
marin-schroeven met een diameter van 1700 
mm in Optima-straalbuizen voor een t rek 
kracht van 22,2 ton en een snelheid van 10 
knopen. De bunkercapacite it  is 57 m3. Aan 
boord is accommodatie voor zes personen.

Evgeniy Yakovtsev
Damen Shipyards Galati leverde de Evgeniy 
Yakovtsev (bouwnummer 511569 (1196), imo 
9574250) op aan het havenbedrij f  van de Oe- 
kraïnse haven Yuzhny. Het is de tweede 
s leepboot van het type ASD 2810 die door Da
men voor dezelfde opdrachtgever is gebouwd. 
Eerder werd de Gennadiy Savelyev (bouw
nummer 511568, imo 9574248) opgeleverd.
Deze sleepboten hebben als afmetingen: L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 28,67 (25,79) x 10,43 x 4,60 
(5,02) meter. De voortstuwingsinsta l lat ie be
staat uit twee Caterpi llar-hoofdmotoren, type 
3516B TA/B, totaal 4200 rpk/3132 kW bij 1600 
tpm op twee RR-roerpropel lers, type US 255, 
schroefd iameter 2400 mm voor een trekkracht 
van 50,9 ton en een snelheid van 12,8 knopen. 
De bunkercapacite it  is 87,5 m3. Aan boord is 
accommodatie voor acht bemanningsleden.

De ASD 2810 Evgeniy Yakovtsev



Interview

Door H.S. Klos

Hoe China en Nederland elkaar 
voorzichtig leerden kennen
Expositie Yin en Jan nog tot maart te zien

'Eigenlijk is dit een cadeau van Rotterdam aan zus
terstad Shanghai, waarmee in 2012 de relatie wordt 
herbevestigd,' zegt conservator Irene Jacobs over de 
expositie Yin en Jan, die nog tot 4 maart te zien is in 
het Maritiem Museum Rotterdam. Bovendien begon
nen honderd jaar geleden Chinezen, vooral zeelui, 
zich te vestigen op Katendrecht en rond de Binnen- 
bantammerstraat in Amsterdam. 'In China zijn de 
eeuwenoude handelsrelaties met Nederland niet zo 
bekend. Gullit en Van Basten zegt ze meer,' grinnikt 
Jacobs.

Die kennis zal gaan groeien, doordat Shanghai sinds vorig jaar een 
maritiem museum heeft. 'Het eerste staatsmuseum buiten Peking en 
qua oppervlakte tien keer zo groot als het onze,’ zegt Jacobs. De ex
positie verhuist in het najaar van 2012 naar Shanghai. Zij bevat 
veert ien bruiklenen, waaronder een handkompas, een beeldje van 
een scherende wester l ing en een model van een jonk.

Eerste thee
De relatie met China gaat terug to t 1600, toen gezagvoerders van de 
nieuwe VOC thee meenamen naar Europa. De VOC profi teerde van 
de gegevens van Dirk Gerritszoon Pomp ("Dirk China"), die in 1566 
en 1590 China bezocht.
Relatie is t rouwens een groot woord, wan t erg toeschiete li jk  waren 
de Chinezen niet. Er waren we l iswaar Jezuïten aan het keizerlijke 
hof verbonden en de machthebbers vonden onze cartografie zeer 
interessant,  maar nog in 1655 werd  een verzoek tot vestiging van 
een handelspost v ierkant geweigerd. Het zou nog zeventig jaar du
ren, voordat de VOC een gezantschap mocht vestigen in Canton. 
Vanaf 1869 kreeg de handel tussen beiden landen een forse impuls 
door de opening van het Suezkanaal, w a t  rederijen als de Java-Chi-

Een koopman afgebeeld in ongebakken kle i 

(foto M aritiem  M useum  Rotterdam)



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

lijk dat een land met zoveel handel wel erg groot moest zijn.’ Er 
hangt een replica van zo’ n rolkaart op de expositie. 'Het origineel 
komt China niet uit.’
Ter ondersteuning van dit face t  ligt de eerste echte wereldat las van 
Orthelius Alexander (1527-1592), Theatris Orbis Terrarum, openge
slagen bij een afbeelding van het Verre Oosten. De kennis was nog 
niet vol ledig, w an t bepaalde gebieden zien er toch echt anders uit. 
Maar voor de Chinezen moet de atlas een openbaring zijn geweest.

De kaart van het Verre Oosten in de oudste atlas te r w ere ld  (foto Sander Klos)

na-Japan Lijn, Rotterdamsche Lloyd en Scheepvaart  Maatschappij  
'Nederland’ een kortere route opleverde.
Na 1949 deed het communist ische bewind in China de relatie be
koelen, maar vanaf de jaren zeventig verschenen grote rederijen als 
Cosco, OOCL en Evergreen nadrukkelijk op het Europese toneel en 
namen ook deel in voor hen belangrijke havenoperaties.
Omgekeerd werden de Chinese thuishavens vaak aangelegd door 
westerse waterbouwers. Neder landse bouwers waren betrokken bij 
onder meer de havens van Shanghai, Zhifu (Yantal), Huludao en Lia- 
nyungang (Lao Yao). Ook aansprekend waren grote vl iegveldpro jec- 
ten als Kai Tak en recenter Chek Lap Kok bij Hong Kong.

Gebakken pasfoto
De expositie geeft al deze facetten w eer in enkele paviljoens. Zo 
onderstreept een beeldje van ongebakken klei van een westerling 
volgens Jacobs de vaste voet die Nederlanders kregen in China. 
'Volgens ons werden dergelijke beeldjes naar huis gestuurd bij w i j 
ze van "pasfo to".  Ze zijn erg kwetsbaar, dus vrij  zeldzaam.’
Op een andere bruikleen, een porseleinen eetkom, staan drie man
nen rond een tafel. Ze zien er nogal oosters uit. 'M aa r volgens 
Shanghai zijn dit wester l ingen, ’ zegt Jacobs.
Vermoedeli jk  een handkompas uit de Song-dynastie (960-1296 na 
Chr.) ligt naast een groter Nederlands kompas uit de zeventiende 
eeuw. Het toont de vroege Chinese kennis van aardmagnetisme en 
het gebru ik ervan bij de navigatie. 'W ij wil len zo’n voorwerp  graag 
zo precies mogeli jk dateren, maar Chinezen denken niet zo. Ge
woon: Song-dynastie. ’
Liepen de Chinezen voor met het kompas, cartografie was een an
der verhaal. 'Zij werkten vooral met kustl ijnkaarten en de weergave 
van bovenaf was n ieuw voor hen. Bovendien kregen ze zo voor het 
eerst een beeld van hoe de andere kant van de wereld er uitzag. Het 
is wel aardig om te zien, dat ze op hun rolkaarten Nederland veel 
groter afbeelden dan het in werkeli jkheid is. Ze dachten waarschijn-
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Door ing. S. Sakko

Sieger Sakko is projectmanager bij Scheepsbouw 
Nederland

Deep Sea Mining, Dredging 
and Energy from Sea
Editorial

Traditioneel wordt er in de offshore-industrie bijna uitsluitend olie en gas ge
wonnen. Door het opraken van olie en gas wordt deze industrie gedwongen zich 
tevens te richten op duurzame energie en winning van andere grondstoffen.

Naast de oude marktstrategiepunten als "beschikbaarheid  van 
technolog ie" ,  "w instgevendheid",  et cetera, speelt duurzaamheid 
een steeds belangrijkere rol in de marktstrategieën van het Neder
landse bedrijfsleven. Hoewel het lang als "m odew oord " gezien is, 
kunnen we nu wel stel len dat duurzaamheid een prominente en per
manente plaats heeft in de marktstrategie van de Nederlandse ma
ritieme industrie. Ook overheden zijn hiervan overtuigd. M et steun 
van deze (EU) overheden worden er windmolenparken door heel Eu
ropa in zee uit de bodem gestampt.
Het onderhoud hiervan en de te nemen keuzes hierin zijn volop in 
ontwikkeling. Een onderdeel in het onderhoud is de keuze van coa
ting. In deze special een interessante bijdrage van TNO Den Helder 
welke in gaat op vragen omtrent het onderhoud van windmolen par
ken.
Door de stijgende aardoliepri js is de vraag naar alternatieven voor 
deze olie groot. Grote bedrijven koppelen hun kennis en kunde om 
samen verder te komen met ontwikkelingen als deep sea mining. In

deze special leest u over de samenwerking van IHC Merwede en 
DEME. Om alternatieven brandstoffen te vinden is de vraag naar 
schepen die zulke schatten kunnen vinden en aanboren groot. Hoe 
ziet de vloot er uit voor boorschepen en door wie worden deze 
schepen geëxploiteerd? Met welke apparatuur w ord t  er aan boord 
van deze schepen gewerkt?
De oceaanbodem is een verzamelplek van zeldzame aardmetalen 
als koper, nikkel, goud, enzovoort. Op andere plaatsen op aarde ra
ken deze metalen uitgeput, maar op de oceaanbodem kunnen ze 
nog wel gevonden en ontgonnen worden. Uiteraard hebben deze 
activite iten ook gevolgen voor het ecosysteem. Het NIOZ is één van 
de instanties die hier onderzoek naar doet en zij leveren dan ook 
een bijdrage aan deze special.
Zoals u leest word t  deze special geplaatst op een moment waarin 
de Nederlandse maritieme bedrijven volop bezig zijn met bovenge
noemde onderwerpen. Wij hopen dat u deze special even informa
t ief  ervaart als de redactie.



Door M. Winkelman en S. den Herder

The Flexible Dredging Concept
The Damen Approach to Deep Sea Mining

The new flexible dredging concept is the answer to increasing demand for raw  
materials w hile sand winning locations are located further from shore at incre
ased dredging depths. The RoRo Deep Dredge, which can work up to -200 m 
dredging depth, has specifically been designed to meet this demand and to 
challenge current technical limitations.

The past decades have seen an ever increasing demand fo r raw 
materials. These are not only used for infrastructura l projects and 
the building industry, but also fo r land reclamation and beach reple
nishment. Existing sources on land are inadequate, and environ
mental regulations now prevent the use of sand, mined on land, in 
sea-related infrastructura l projects. As a result, sand is mined at 
sea. Yet there is a shortage of sand near the coast lines. Hence the 
mining concessions granted are located further and fur ther away 
from harbours and coast lines, increasing sailing time and, more im
portant, dredging depths. Therefore, Damen Dredging Equipment 
(DDE) has developed high tech offshore mining equipment.

Conventional Mining by Hopper Dredgers
Up to now, deep sea mining has been done using Trailing Suction 
Hopper Dredgers (TSHD). These dredgers are fi tted out w ith  a fixed 
steel trail ing pipe, reaching from deck level to the required dredging 
depth, usually -30 meters. The mining jobs of jumbo TSHDs go to a

Dredging gear 
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maximum dredging depth of 155 meters. Yet, as the tra il ing pipe is 
fixed and works under 45°, the tra il ing pipe length is 1.5 times the 
dredging depth -  which  has to be stowed on board. This results in 
extremely long vessels. Moreover, the TSHD is equipped with  a car
go hold, the hopper. When the hopper is fil led with sand, the TSHD 
sails to its discharging location. During this sailing time the heavy 
tra il ing pipe gear is dead cargo and therefore  limits the THSDs car
rying capacity. The jumbo hopper dredgers involve a huge invest
ment and are operated at considerable running costs, yet its vital 
parts cannot operate continuously. To optimize profi tabil ity the dred
ging equipment’s operating time has to be maximized -  hence the 
new RoRo Deep Dredge concept.

The RoRo Deep Dredge
In the RoRo Deep Dredge installation the dredging equipment has 
been separated from the storage and transport faci l i ty  of the mined 
sand. Moreover, due to a flexible suction pipe, the system is very 
compact. Hence the dredging depth can vary and has become inde
pendent of the vessel’s length. The installation consists of a sub
mersed excavation unit, which includes a drag head and a dredge 
pump. A  hose is connected to the unit and runs to a storage reel on 
deck. The system’s flexibil ity is evident as the hose can be rolled on 
and off the reel to adapt the dredging depth -  hence the name RoRo 
Deep Dredge. On deck the dredge piping connects the reel to dis
charge spreaders. Barges sailing alongside are fil led continuously. 
As a result the dredging process is continuous, boosting the dred
ging gear’s efficiency. Since there is no sailing time for the gear, idle 
time is sharply decreased. As the operating time of all equipment in
volved has been maximized, profi tabil ity is increased. Another ad
vantage is that the modular dredging system can be temporari ly 
mounted on a commonly available vessel, resulting in a relatively 
minor investment and a shortened re turn-on-investment time.

Submersed Excavation Unit
The submersed excavation unit has been designed to w ork  at a 
maximum dredging depth of -200 m. The unit consists of a drag
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Barge and Tug alongside PSV at s ta rt o f loading process

head, connected to an electr ical ly  driven dredge pump by a short 
steel suction pipe. The Damen Equipment dredge pump, which has 
a capacity of 6000 m3/h, is powered by a pressure-compensated 
2500 kW electric motor. The dredge pump, type OBP6055HD, has a 
600 mm suction and discharge diameter.
To boost the mixture concentration, the unit has been fi tted out with 
a je twate r  pump, doing some 3000 m3/h at 8 bar. The je twate r pump, 
which is a Damen dredge pump type 0BP3530MD-HS, is driven by a 
1000 kW electric motor.
The dredge pump discharge is connected to a 600 mm internal d ia
meter flexible hose running to the reel on deck. In this connection a 
dump valve is constructed; should the flexible hose be blocked it 
can thus be emptied.
The entire unit is suspended by steel cables and lowered and 
hoisted by hoisting gear placed on deck. The hoisting time of the 
unit from -200 meters to deck level is 8 minutes.

Deck Equipment
On deck various modular elements are placed. All of these elements 
are containerized and can be mounted effortlessly due to fo r instan
ce their  tw is t  lock mounts. The deck equipment consists of the reel, 
the d ischarge system, the hoisting gear as well as the power and 
control units.
The hose reel accommodates the dedicated Trelleborg Subsealine, 
which is continuously rolled on and off  fo l lowing the required dred
ging depth. The reel is 8 meters in diameter and has a capacity of 
225 meters of Subsealine. The reel is connected by deck mounted 
discharge piping to the two discharge spreaders.
These two spreader arms, mounted at portside, are continuously 
fed by the submerged dredge pump. The spreaders, which have a 
maximum outreach of 15 m, t ransfer the mined sand to a barge sai
ling alongside. In order to maximise efficiency, the system is fitted 
out with  a Light Mixture Overboard feature.
The hoisting system consists of two gantries and three winches, de
signed for lowering the submersed excavation unit to the required 
dredging depth and fo r hoisting the unit on board. The steel cables

are fitted out with  a swell compensator system with  a 2 m stroke for
4 m swell compensation. The umbilical cable, transferring power 
and control data, has its dedicated cable reel.
The three containerised 40" power units generate the power re
quired for the dredge pump and the je twater pump. Apart from the 
5000 kW power units, a containerised control and monitor ing unit is 
placed on deck. The footpr in t of the entire system on deck is some 
600 m2, and its we ight  is some 700 tonnes.

Monitoring and Control
The monitor ing and control system itself is a modular unit located at 
the bridge. Its data are supplied by a remote system from the con
tainerised control and monitoring unit on deck where system data is 
gathered. A t  the bridge an automatic control and monitor ing system 
supplies all required information to the dredge master. Avai lable are 
fo r instance the highly accurate real time absolute position of the 
submerged excavation unit making use of wide band mini transpon
ders. All  essential process control data such as mixture f low  and 
mixture density are monitored as well.  As the RoRo Deep Dredge 
system remains close to the TSHD concept, the system’s operation 
is obvious for the dredge master and, therefore , requires minimal 
extra skills.

Transport System
Due to the highly economic separation of functions in the RoRo 
Deep Dredge system, transport of the mined material is done by 
other vessels. For this transport , smaller standard cargo vessels 
can be used and barges can be brought in continuously making use 
of tugs. The barges sail alongside, and when a barge is nearly full 
the next one is a lready wait ing its turn. All these relat ively simple 
vessels are cheaper than TSHDs and normally readily available at 
any location, where they can be sourced temporar i ly  from the local 
market. These barges have a high useful cargo fac tor  as they do not 
have idle dredging gear as additional steel weight. Moreover, local 
barges usually have enhanced accessibi l i ty to local ports.

M ode l o f subm ersed excavation un it a t MARIN



Extensive Research Programme
The RoRo Deep Dredge system is not just a half-baked idea. Elabo
rate tests have been done to ascertain the concept’s feasibility. In 
cooperation w ith  various research partners DDE has investigated a 
number of the system’s key elements, such as the behaviour of the 
submersed excavation unit while dredging and during hoisting ma
noeuvres, the construction and the behaviour of the Subsealine, the 
behaviour of the mixture in the hose reel and the barge sailing 
alongside the main vessel.

Model Tests
One of the recognised technology institutes DDE cooperated with 
was MARIN, the Wageningen-based tank model research station. In 
two series of feasibi l i ty model tests various elements of the new 
dredging concept were examined. A scale model of a Platform Sup
ply Vessel (PSV) was fitted out w ith  all deck equipment and the sub
mersed excavation unit miniaturised to scale. The tests included the 
study of the behaviour of the submersed excavation unit as well as 
of the Subsealine in f lowing w ater  while dredging, the line loads in 
the steel hoisting cables and the determination of limiting condi
tions on mooring the barge to the main vessel. All tests were car
ried out in various harsh operational conditions and proved that the 
new dredging concept wil l  perform perfectly  at over 95 per cent of 
the w or ld ’s top ten mining locations.
The behaviour of the main vessel was studied in several numerical 
ship motion simulations. The operabil ity was analysed at seven d if 
ferent wave situations simulating various representat ive realistic 
and harsh ambient conditions as found at dif ferent locations around 
the globe. For these simulations, scientif ical ly gathered wave statis
t ics and prevai ling wave cl imates were used.
The tests provided insight in the limiting sea states. The limits on the 
system are derived from the maximum tolerable behaviour of the 
vessel, that is the limits of human comfort and overall safety. The 
most demanding areas of operation proved to be around Scotland 
and the Bay of Biscay area, yet in most other areas the RoRo Deep 
Dredge system was operable nearly one hundred per cent of the 
time. The model tests included dredging and loading simulations. Not 
only the behaviour of the sand excavation unit was analysed, ma
noeuvring tests were done as well with  the barge moored at Port 
Side during the dredging operation. The model test proved that the 
system wil l  perform perfect ly at trailing speeds between 2 and 4 
knots, and a significant wave height up to 3 to 4 metres.
During the in total 42 manoeuvring tests the leading vessel was the 
barge, moored alongside the PSV in loaded condition. From these 
tests the preferred relative wave direct ion w as established at placing 
the PSV at the leeward side of the barge. The turning circle of the 
combined vessel was tes-ted too and its manoeuvrabil ity was con
cluded to be satisfactory.

Infinite Loop Tests
At the Delft University of Technology, research was carried out on 
the transport  of sediment in an infinite loop. Using the University’s

test faci l i t ies such as a dredge pump test circuit ,  the behaviour of 
the dredged mixture in the hose stored on the reel was studied. Va
rious elements were  determined such as the pressure at dif ferent 
process locations, the cri t ical velocity  of the mixture, the process of 
clogging and the methods of gett ing settled sand in motion. The test 
proved that the discharge hose on the reel does not get clogged, yet 
should this be the case, the settled sand can easily be set going.
For the test a scale model of the reel at 1:3 was made which accom 
modated a hose with  a 200 mm internal diameter. During the various 
tests the pressure losses while transport ing sand were determined. 
The conclusion was drawn that the mixture resistance in a reel- 
wound hose is less than the resistance in a straight (flexible) pipe 
line. Moreover, the resistance of a reel w ith  a horizontal rotation 
axis is lower than that of a reel having a vertical alignment.
Another detailed study were the properties of clogging, in other 
words, a completely blocked reel-wound hose. The sand was left for 
over 5 hours to settle. A fter settlement, the sand was rather easily 
put in motion again by just starting the dredge pump. Not required for 
starting the blocked system, yet as extra possibilities, the same tests 
were  carried out rotating the reel 180° as well as rolling off the hose. 
In all cases the mixture is put in motion again by the dredge pump.

Development Subsealine
On the open market no flexible discharge hose was available that 
was able to withstand the pressure at -200 m depth while being able 
to be wound up on the deck-based reel. Trelleborg Velp, a supplier 
of flexible rubber hoses to the dredging industry, part ic ipated in the

M ode l tests at MARIN, PSV only



project. Their research department used the ir years of experience 
and knowledge to make several test lengths. Various tests deter
mined the physical hose propert ies such as its bending sti ffness 
and its mass moment of inertia. The test outcome has resulted in the 
Subsealine. In this special hose the internal layering was adapted in 
such a way that reel storage and a dredge pump pressure of 10 bars 
were no problem. The container-sized hoses have a relat ively limi
ted we ight  yet cannot be flattened by outside pressure. Moreover, 
should the hoisting w ires fail, the submersed excavation unit can be 
hauled to the surface using the Subsealine.
Not only practical or logistical issues had to be addressed. In depth 
analysis had to be made on a phenomenon called Vortex-Induced 
Vibrations. When a cylinder, such as the flexible hose connecting 
the submersed excavation unit to the reel, is placed in a cross flow, 
an oscil lating vortex might develop. The vortex-shedding causes the 
pressure on the surface to oscillate. This oscil lating pressure is 
translated by the structure in vibrations -  called Vortex-Induced V i
brations. These v ibrations can cause extreme fatigue damage. 
Vivarray software was used to perform a three-d imensional analy
sis of the dredging system at three dif ferent tra il ing dredging 
speeds, that is, 2, 3 and 4 knots. The analyses have shown that fa t i 
gue resistance is not the most re levant design issue. As more often 
than not in dredging, the Subsealine’s w ea r is much more relevant.

Behaviour Tests
Another partner in the project is IMOTEC, a company specialised in 
the modelling of the dynamic behaviour of a load suspended by 
w ires in sea condit ions. The study IMOTEC carried out has resulted 
in a special control system specif ical ly  made to control the sub
mersed excavation unit during hoisting, even at high speeds, plus 
the recovery of the unit and its stowage on deck.
The software which IMOTEC developed predicts the behaviour of 
the system, also when certain elements have altered. These altera
t ions can be the dredging depth, the hose diameter, the hoisting 
points, et cetera. As a result, for designs varying from the tested 
model no fur ther tank tests wil l  be required. The software wil l  a llow 
for accurate w inch control, a lways being able to keep the sub
mersed excavation unit under control.

Final Result
The final result of all tests and studies done on the new flexible 
dredging concept is that the system wil l  w ork  as a reliable and pro
fitable modular piece of dredging equipment and that it w il l be an 
asset to the changing demands in the dredging market.

The Dredging Market
The possibi li ties for the use of the RoRo Deep Dredge system are 
not limited to the sand mining industry. Other uses for the system 
are mineral mining, such as phosphate mining and winning iron 
sands which can fo r instance be found off Florida, off  the Western 
A fr ican coast as well  as near Australia and New  Zealand.
Another field in which the system can be used, is trenching. Tren

ching is a preparation of the sea bottom for oil and gas pipe lines or Submersed 

communication and power cables. The sea bottom is to be made le- excavation

vel very accurately. This accuracy  can be obtained by the sub- un it in action

mersed excavation unit as MARIN tests proved.
Therefore, not only mining can be done differently in the future, but 
the construction of offshore w ind parks and oil and gas platforms as 
well.

The Main Vessel: The PSV
The flexible dredging system has been designed with  some very 
str ic t  basic princip les in mind. One of these is that the modular 
dredging gear is only placed temporari ly  on the vessel. This vessel 
can be any vessel with  a suff ic iently  dimensioned f la t deck to ac 
commodate the containerized modules. With in the Damen group, 
the Platform Supply Vessel (PSV) suits this purpose perfectly. Yet 
any other type of vessel or even a pontoon can be used.
Most important is that the required type of vessel has plenty of deck 
space and cargo carrying capacity, is commonly used and therefore 
w ide ly  available. This is the reason why  the dredging gear is inde
pendent from for instance the vessel’s power supply. All the vessels 
requires, is its propulsion to ensure tra il ing dredging at a speed of 
between 2 and 4 knots.

The Conclusion on the Flexible Solution
The RoRo Deep Dredge is a flexible dredging concept which revolu
t ionizes dredging in the 21st century. With  its optimum use of inves
ted capital and, therefore its lower cost per m3, it wil l  challenge cur
rent projects and dredge fleets. Its modular approach wil l break the 
dredging market open by enabling other vessels or contenders to 
enter the deep sea mining market.



Door H. van der M ijle  M eijer
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Het Maritime Materials Performance Centre (MMPC) 
van TNO in Den Helder is gespecialiseerd in onder
zoek van degradatie en bescherming van materialen 
in maritieme en extreme omstandigheden. Naast de 
maritieme en offshoresector wordt de expertise van 
het MMPC ook ingezet in andere marktsectoren zo
als de olie- en gas- en energiesector. Ook wordt on
afhankelijke consultancy op deze gebieden uitge
voerd en worden opleidingen op het gebied van 
materiaalkunde en degradatie verzorgd.

In 2020 w il Europa 40 GW  energie u it offshore-w ind  halen; 

daarvoor zijn nog circa  9000 w indturbines nodig

De kennisgebieden van het MMPC zijn: materiaalkeuze/toepassing 
en bescherming van materialen in maritieme omstandigheden. Zo
wel degradatieverschijnselen als bescherming, voornameli jk  in re
latie to t maritieme omgevingen, worden onderzocht vanuit  de vo l
gende technologieën: materiaalkunde van metalen en composieten, 
polymeerchemie, elektrochemie en biochemie.
Het TNO MMPC, Den Helder, heeft een aantal unieke faci l i teiten zo
als een natuurl ijk zeewaterbassin waarin  experimenten worden ge

daan met natuurl ijk zeewater onder omstandigheden gelijkend op 
de werkeli jkheid, speciale kweekmogeli jkheden van zeeorganis
men, simulatoren om aangroei van organismes op scheepshuiden te 
bestuderen, simulatoren om gedrag van materialen en coatings te 
bestuderen onder extreme omstandigheden en real-time exposit ie
mogeli jkheden in de Noordzee.
Deze faci l i teiten in combinatie met veert ig jaar expertise door mid
del van experimenten die de werkeli jkheid zo getrouw  mogeli jk be-
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naderen vormen de unieke selling  po in ts  van het MMPC.
In de komende tw int ig  jaar komen door nieuwe ontwikkelingen, zo
als offshore windparken, aquafarming en levensduurverlenging van 
bestaande olieplatformen, deepsea en arc tische operaties op. Dit 
betekent dat materialen worden blootgesteld aan steeds meer ex
treme omstandigheden. TNO wil daarom de komende jaren de ex
pertise verder uitbreiden ten einde de industrie te ondersteunen 
met de innovaties die nodig zijn om succesvol te zijn in deze toepas
singsgebieden.

State-of-the-art in offshore-wind
Het komende decennium is gericht op duurzame energieopwekking. 
Om aan de gestelde milieueisen in het Kyoto-akkoord te kunnen vo l
doen moet in 2020 35 procent van de energie duurzaam worden ge
wonnen. Duurzame energie kan op verschil lende wijzen worden ge
genereerd: wind-,  zonne-, get ijde- en golfenergie en energie vanuit 
biomassa of aardwarmte. Windenergie  is praktisch goed uitvoer
baar omdat het gebru ikmaakt van beproefde technologieën. De 
combinatie van hoger aanbod van wind en ruimte biedt perspectief 
voor uitbreiding van offshorewindenergie wereldwijd . Om de doel
stelling van Europa voor 2020 om 40 GW energ iewinning vanuit off- 
shore-w ind te halen, moeten nog circa 9000 windturb ines binnen 
een periode van tien jaar worden geplaatst. De totale investering 
die hiermee gemoeid is bedraagt 55 miljard euro.
De eerste generatie offshoreturb ines was ontworpen volgens 
onshore-" land"-technolog ie. Op basis van de ervaring met de eer
ste generatie o ffshore-windenergie zijn de bott lenecks betrouw
baarheid, duurzaamheid en kosten. Zowel de investerings- als de 
operationele kosten moeten omlaag om offshore-wind concurre 
rend te maken met andere vormen van energiewinning.

W aar is innovatie nodig in offshore-wind?
De huidige trend is dat de w indturb ines op zee groter worden en dat 
er meer windturb ines worden geplaatst in een windpark. Deze snel
le opschaling is alleen mogeli jk met nieuwe ontwikkelingsgebieden 
in ontwerp, materiaalgebru ik en fabricage- en installatietechnieken. 
De belangrijkste ontwikkelingsgebieden op dit moment zijn de 'drive 
tra in ’ (de draaiende delen: lagers, tandwielkast,  generator), turb ine
bladen (aerodynamica, fabricagemethode) en corrosiepreventie 
(boven en onder water). Andere zaken zijn het ontwikkelen en aan
passen van de installa t ietechnieken (verlaging van de mil ieu-impact 
ten aanzien van de productie van onderwatergelu id) en optimalisa
tie van het elektrische grid (het transport van elektric iteit  van w ind 
turbine naar gebruiker).

De rol van TNO
TNO is gestart  met offshore-wind in 2003 met de ontwikkeling van 
de vogelradar "ROBIN" voor het offshore w indpark  Egmond aan 
Zee (OWEZ) uitgevoerd in het kader van het We@Sea-onderzoeks- 
programma (www .we-a t-sea .o rg ). Voor het tweede Nederlandse 
offshore w indpark  Princes Amalia heeft TNO een rev iew uitgevoerd 
naar corrosie- en biofouling-r is ico’s. TNO heeft unieke kennis en

on-site meetfacil iteiten voor het in kaart brengen van onderwater
geluid waarbij  projecten zijn uitgevoerd bij installatie en operatie 
van het OWEZ en Princes Amalia-w indpark.
TNO heeft meegeschreven aan de strategische researchagenda 
"W ind  op Zee" (2010) waaru it  drie innovatierichtingen zijn gedefini
eerd: "Duurzaam en voorspelbaar on twerp",  "Optimalisat ie onder
houd en instandhouding" en "Veil igheid en milieu".
Voor innovatie in offshore-wind bezit TNO unieke kennis en onder
zoeksfaci li teiten op het gebied van offshore en maritieme techniek. 
Veel bedrijven in de offshore-wind zijn al klant van TNO omdat off- 
shore-contractors, scheepswerven, olie- en gassegment en de 
scheepvaart zich steeds vaker richten op de groeiende offshore
w indmarkt en vervolgens bij TNO komen met vragen, enzovoort.
TNO Offshore Wind is met name gericht op het structurele segment; 
de windturb inetoren en fundatietechnologie. De constructie  moet 
bestand zijn tegen het zeer agressieve maritieme en zeewatermil ieu 
met hoge mechanische belastingen. De lange levensduur van meer 
dan 25 jaar vormt een uitdaging om de fundatie gedurende de gehe
le levensduur duurzaam en betrouwbaarder te maken. Actuele  inno- 
vat ieonderwerpen van TNO zijn: ontwikkeling en toepassing van 
duurzame materialen, coatings en verbindingstechnieken in zeewa- 
termil ieu, condit iemonitoring en onderhoudsstrategie, vei ligheid en 
ris icoanalyse, installa t ietechnieken in relatie met verlaging van de 
mil ieu-impact.

Samenwerkingsverbanden
TNO maakt deel uit van de onderzoeksprogramma’s Dutch Offshore 
W ind Energy Services (D OWES), World Class Windturb ine M a in te 
nance (WCWM) en Experimenteerregeling W ind op Zee (EWOZ). 
Binnen de consortia zijn partners vanuit industrie, onderzoeks- en 
kennisinstellingen en onderwijs  betrokken. TNO is partner van de 
Marit ime Campus Netherlands. Binnen dit Campus worden onder
zoeksinstel lingen, ondernemers en onderwijs instel l ingen gecombi
neerd op het gebied van maritiem en offshore. Een speerpunt is het 
opzetten van een kenniscentrum windenergie en een opleiding off- 
shore-wind.
Op internationaal niveau werkt  TNO samen binnen het ^R T O ’s con
sort ium, een Europees samenwerkingsverband tussen onderzoeks
instellingen SINTEF (N), Fraunhofer IWES (D) en VTT (Fin). Er lopen 
twee  internationale onderzoeksprogramma’s; kosteneffectieve cor- 
rosiebescherming van fundaties en onderhoud en instandhouding 
van offshore windparken.

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opne
men met TNO Offshore Wind, Harald van der Mijle Meijer, harald. 
vandermij lemeijer@tno.n l, T. 0888 66 3810 of TNO Den Helder (al
gemeen), Sibo Buter, sibo.buter@tno.nl, T. 0888 66 3814.

http://www.we-at-sea.org
mailto:vandermijlemeijer@tno.nl
mailto:sibo.buter@tno.nl
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De top vier van de grootste baggerondernemingen van de wereld heeft in de eerste moderniseringsronde voor
al uitgebreid met mega- en mediumhoppers. De twee Nederlandse en twee Belgische bedrijven beschikken 
samen over de acht grootste hopperzuigers van de wereld. Terwijl de eerste moderniseringsronde nog loopt is 
inmiddels een tweede ingezet waarbij vooral wordt geïnvesteerd in windturbine-installatieschepen, kabel- en 
pijpenleggers, snijkopzuigers, mediumhoppers, valpijpschepen en diepzeemijnbouw. De kernactiviteiten zijn 
niet meer alleen baggeren, maar een breed scala van dienstverlening op het gebied van maritieme infrastruc
tuur. Boskalis, Van Oord en Jan de Nul brachten kort na elkaar vier nieuwe flexibele valpijpschepen in de 
vaart waardoor de gezamenlijke steenstortcapaciteit in één keer meer dan verdubbeld werd. Bovendien zijn 
nog eens drie van dergelijke vaartuigen besteld.

Boskalis
Koninklijke Boskalis Westminster in Papendrecht gaat in de komen
de twee jaar circa 1 miljard euro investeren onder andere in over
names en uitbreiding van de vloot. Boskalis heeft in 2010 de vloot 
uitgebreid met de 12.000 m3 sleephopperzuigers Gateway en Willem 
van Oranje en de 4500 m3-hopperzuiger Shoalway. De 35.508 m3- 
megahopper W.D. Fairway, die in 2007 total loss werd verklaard na 
een aanvaring en bij de Navy Shipyard Sattahip, ten zuiden van 
Bangkok, werd opgelegd, w ord t  hersteld en gemoderniseerd weer 
in de vaart  gebracht. Boskalis heeft dan naast de ver lengde Queen 
of the Netherlands met een hoppercapacite it  van 35.500 m3 alsnog 
twee megahoppers in de vloot. Ook word t  er geïnvesteerd in een 
nieuwe megasnijkopzuiger, drie 5000 m3-hopperzuigers, nog eens

twee  DP2-valpijpschepen/kabelleggers van hetzelfde type als de 
Rockpiper, een steenstorter en een kabellegger. De sni jkopzuiger 
Taurus II (1983) w ord t  vanaf augustus 2011 bij Keppel Shipyard in 
Singapore gemoderniseerd. Het DP2-valpijpschip Rockpiper werd 
op 16 juli 2011 bij Keppel Singmarine in Singapore te water  gelaten. 
Dit vaartuig word t  in 2012 opgeleverd en kan per uur 2000 ton ste
nen storten tot een diepte van 1500 meter ter ondersteuning en/of 
bescherming van pijpleidingen op de zeebodem. Daarnaast kan de 
Rockpiper worden ingezet als kabellegger. Boskalis had al de steen- 
storters Seahorse en Sandpiper in dienst die stenen kunnen dum
pen in maximaal 1500 meter diep water. De strategie van Boskalis is 
gericht op groei door overnames: de overname van Smit was in no
vember 2009 een feit en de activ ite iten van deze onderneming zou-
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De W.D. Fairw ay in Sattahip

den binnen de Boskal isgroep worden gecontinueerd. De te rm ina l
diensten van Smit, in eerste instantie het doel van Boskalis, werden 

i op 1 juli 2011 met de AHTS-transportactiv ite iten voor circa 450 mil
joen dol lar verkocht aan Lamnalco, waarvan Boskalis en The Reza- 

| yat Group beide voor vijftig procent aandeelhouder zijn. De terminal-
act iv ite iten van het Braziliaanse Rebras en van de joint ventures in 
Egypte en Singapore werden niet verkocht. De definitieve integratie 
van de terminaldiensten moet in de tweede helft van 2011 plaatsvin
den. De belangrijkste ontwikkelingen vinden plaats in de olie- en 
gasmarkt en Boskalis en Lamnalco rekenen op een aanzienl ijk aan
tal nieuwe terminalcontracten. In de komende twee  jaar komt er 
were ldwijd  een groot aantal LNG-terminals gereed. Om die bere ik
baar te maken is het vaak nodig vaargeulen uit te baggeren dan wel 
nieuwe havens aan te leggen. In het kader van het strategisch plan 
van Boskalis zijn tegeli jkert ijd de havensleepdiensten van Smit en 
de Belgische URS als Smit Harbour Towage NW  Europe in A n tw er
pen samengevoegd. Smit Transport en Heavy Lift, van Smit Salvage 
en Smit Subsea, en de concerndiensten bleven in Rotterdam geves
tigd. Boskalis heeft op 10 juni 2011 een intentieverklaring getekend 
voor de overname van MNO Vervat. Dit famil iebedri j f  is gespecia l i
seerd in de aanleg van wegen, beton- en overige civiele construc
ties in de Neder landse civiele infrastructuurmarkt en internationaal 
onder andere in Suriname. Boskalis levert momenteel wereldwijd  
creat ieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructure le uit
dagingen in marit ieme gebieden, kuststreken en r iv ierdelta’s met 
onder meer de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen, 
creat ie van land in w a te r  en bescherming van kusten en oevers. 
Daarnaast gaat de onderneming een aantal activite iten uitbreiden

De Rockpiper kan p e r uu r 2000 ton stenen storten to t een diepte van 1500 meter

De 24.000 kW -snijkopzuiger Athena is in aanbouw b ij IHC M erw ede

zoals het leggen van kabels naar windmolenparken op zee en de 
ontmanteling van olieplatforms.

Van Oord
Naast baggeren en landaanwinning wil Van Oord de bestaande 
dienstver lening voor de constructie van aanlandingen, het installe
ren van steen, het ontgraven en bedekken van pijp leidingsleuven en 
het installeren van Single Point Mooring (SPM)-systemen verder 
uitbreiden om als EPC-(hoofd)aannemer een totaalpakket van off
shorediensten aan olie- en gasmaatschappijen aan te kunnen bie
den. Van Oord nam een tweede megahopper, de bij IHC M erwede in 
Kinderdijk gebouwde Vox Maxima in gebruik. De tweede megahop
per is de HAM 318 die in 2008 werd verlengd waardoor de capaciteit  
is opvoerd to t 37.500 m3. IHC/Dalian Liaonan Shipyard leverde in
2010 v ier 2850 m3-hopperzuigers op die zijn genoemd naar bekende 
Neder landse waterbouwkundigen: de Jan Blanken, Jan Leeghwa- 
ter, Pieter Caland en Cornelis Lely. Van Oord heeft bij IHC Merwede 
twee  zelfvarende 24.000 kW-snijkopzuigers in aanbouw, de Athene 
en de Artemis, die onderdeel zijn van het omvangrijke investerings
programma van deze baggeronderneming voor de periode 2007
2015 ter grootte van bijna 2 miljard euro voor autonome expansie. 
Van Oord gaat zich verder versterken als EPC-aannemer voor de 
bouw van offshorewindparken. Van Oord bestelde in december 2010 
bij J.J. Sietas Schif fswerft  in Hamburg-Neuenfelde een hefbaar 
transport- en installatieschip voor de bouw van offshorewindparken

Van Oord bestelde ook een w indturb ine-insta lla tieschip da t w indturbines kan plaatsen tot 

op een diepte van 45 m eter
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De Stornes w ord t he t vierde en grootste va lp ijpschip in de Van Oord-vloot

to t  een diepte van 45 meter. Dit innovatieve vaartuig w ord t  uitgerust 
met een NMF-offshorekraan met een hijsvermogen van 900 ton. De 
oplevering van dit schip moet in september 2012 plaatsvinden. Van 
Oord heeft bovendien bij Sietas een optie genomen voor de bouw 
van een identiek installatieschip. De Chinese w er f  Yantai CIMC Raff
les Offshore Co. leverde op 16 juni 2011 het valp i jpschip Stornes op 
aan Van Oord. Na de Nordnes, Tertnes en Jan Steen, w ord t  de Stor
nes het vierde en grootste valp ijpschip in de Van Oordvloot. In au
gustus 2011 kocht Van Oord in Nantong een al in aanbouw zijnde 
pijpenlegger (120 x 40 meter) voor ondiep w a te r  met oplevering in 
het najaar van 2012. Met dit vaartuig, dat is uitgerust met een 500 
tons-kraan kunnen pijpleidingen met een diameter van 18 to t 48 inch 
worden geïnstalleerd in waterdieptes van 6 to t 50 meter. Aan boord 
is accommodatie voor 300 personen. ST Marine in Singapore kreeg 
in mei 2011 opdracht voor de verbouwing en modernisering van de 
hopperzuiger Volvox Terranova. Van Damen Marine Services w e r
den de vier Pushbusters 3511 DMS Blackbird, DMS Harrier, DMS 
Buzzard en DMS Kingfisher door Van Oord Overig Materieel BV 
overgenomen en zonder prefix DMS aan de vloot toegevoegd. De 
Pushbuster 3511 was ontworpen als duwboot voor de zes zeegaan
de 10.000 m3-onderlossers Sand Carrier 101 tot en met 106 die Van 
Oord bij Cosco in Dalian heeft laten bouwen ten behoeve van het 
grote pro ject voor de kust van Dubai. Na het staken van dit project

De Ibn Battuta is een zelfwarende 23.520 kW -snij'kopzuiger

Tewaterlating van de Charles Darwin

zijn de onderlossers en duwboten ingezet bij Bahrain. Van Oord nam 
ook de MultiCat 2409 DMS Heron als Atlas over en bestelde bij Da
men Shipyards in Hardinxveld twee  MultiCats 3213, de Oceanus en 
Cronus, met oplevering in november 2011 en mei 2012. Van Oord is 
ook eigenaar van Acta Marine in Den Helder met 41 werkboten en 
twee  pontons die voor ondersteuning van bagger- en offshorewerk 
in ondiep w a te r  inzetbaar zijn.

Jan de Nul
De Nul Group heeft zijn strategie gebaseerd op drie pijlers: bagger- 
activite iten (69 procent), offshoreprojecten (s tenenstort- en mijn
bouwactiv ite iten) (achttien procent), civiele bouw (elf procent) en 
mil ieupro jecten (twee procent). Met nieuwe opdrachten luidde Jan 
de Nul het investeringsprogramma 2010-2013 in met de focus op au
tonome expansie. Het eerste investeringsprogramma 2007-2011 om
vatte de bouw van 25 baggervaartuigen, waaronder drie megahop
pers, ter waarde van meer dan 2 miljard euro. De Vlaamse 
baggeronderneming bestelde twee 14.000 m3-s leephopperzuigers 
bij de Kroatische scheepswerf Uljanik Brodogradil iste in Pula w aa r
mee to t een diepte van 52 meter gebaggerd kan worden. De s leep
hopperzuigers worden midden en eind 2012 opgeleverd zodat De 
Nul dan over een vloot van 26 hopperzuigers beschikt. Bij dezelfde 
w er f  werden al v ier zelfvarende 23.520 kW-snijkopzuigers voor Jan 
de Nul gebouwd. Deze baggervaartuigen werden tussen mei 2010 
en september 2011 als Ibn Battuta, Zheng He, Fernao de Magalhaes 
en Niccolo Machiavell i  opgeleverd. Aan de Spaanse w er f  Construc- 
ciones Navales del Norte in Bilbao werd door Jan de Nul opdracht 
gegeven voor de bouw van een tweede DP2-valpijp- en mijnbouw-

De Simon Stevin is gesch ikt voor m ijnbouw activ ite iten to t op een diepte van 2000 meter



De V ictor Horta is een 5000 m3-grindsleepzuiger (Flying Focus)

schip dat evenals de Simon Stevin w ord t  ingericht voor m ijnbouw
activite iten to t op een diepte van 2000 meter. De oplevering is ge
pland voor eind 2012. Dit vaartuig is het negende schip dat vanaf 
2002 voor Jan de Nul w ord t  gebouwd door de Spaanse werf.  CNN 
bouwde eerder de 46.000 m3- megahoppers Cristóbal Colón en Leiv 
Eiriksson, de grootste sleephopperzuigers ter wereld en de 30.500 
m3-hopperzuiger Charles Darwin. STX Offshore &  Shipbuilding Co. in 
Busan levert in 2011 de 7500 m3-hopperzuigers Al- Idris i en Vitus Be
ring en de steenstorter Willem de Vlamingh op. De Chinese w er f  Ti
anjin Xinhe bouwt de 3700 m3-hopperzuiger De Lapérouse, de 3400 
m3-hopperzuigers A lvar Nunez Cabeca de Vaca en Sebastiano Ca- 
boto en zes 3700 m3-splijtbakken met oplevering tussen 2010 tot 
2012.

DEME
De DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) Groep 
focust zich in de komende jaren naast baggeren en landaanwinning 
meer op dienstver lening aan olie- en gasmaatschappijen, de mijnin
dustrie en energiebedrijven. DEME wil  die expansie bereiken door 
het aangaan van all ianties in de vorm van vijft ig procent deelnames. 
Eind juni 2011 werd de 30.000 m3-megasleephopperzuiger Congo Ri
ver, het nieuwe vlaggenschip van de DEME-vloot, door IHC M e rw e 
de in Krimpen aan den IJssel overgedragen. De Congo River is in
zetbaar voor baggerwerkzaamheden in havens en vaargeulen tot 
dieptes van meer dan honderd meter en voor strandopspuit ingen en 
landaanwinning. Hoewel DEME oorspronkeli jk twee megahoppers 
had gepland, is de Congo River voora lsnog de enige van de Belgi
sche baggeronderneming. IHC Merwede Kinderdijk leverde tevens 
de 5000 m3-grindsleepzuiger Vic tor Horta op aan DEME Building 
Materia ls (DBM), een werkmaatschappij van de DEME-Groep in 
Zw ijndrecht voor de w inn ing van zeegrind ten behoeve van de 
bouwindustr ie. Door de Sembawang Shipyard in Singapore is in juli

De Flintstone kan ook worden ingezet voor diepzeem ijnbouw

De A l Ja rra f is m om enteel in aanbouw b ij ASL Shipyard

2011 het ijsklasse DP2-valpijpschip Flintstone opgeleverd aan Tide
w ay  in Breda, een werkmaatschappij van DEME voor olie- en gas
activ ite iten buitengaats. De Flintstone is niet alleen ontworpen voor 
het leggen van diepzeepijpleidingen en het beschermen ervan door 
middel van steenstortingen, maar kan ook worden ingezet voor 
diepzeemijnbouwactiv iteiten to t op een diepte van 2000 meter onder 
de zeespiegel. Om dat te ontwikkelen is in maart 2011 door DEME en 
IHC M erwede het samenwerk ingsverband Seaflore opgericht. De 
Flintstone is het derde en grootste valp ijpschip van Tideway, na de 
Tideway Rollingstone (1979 - 14.310 dwt) en de Seahorse (1983 - 
20.958 dwt). Momenteel zijn voor DEME nog vi j f  baggervaartuigen in 
aanbouw: de 11.000 m3-hopperzuiger Breughel bij IHC Merwede in 
Krimpen aan den IJssel, een backhoe van het type Ravestein 900B, 
de zelfvarende 12.860 kW-snijkopzuigers Al Jarra f  en Amazone bij 
ASL Shipyard in Singapore en de zelfvarende 28.000 kW-rotscutter- 
zuiger Ambior ix  bij IHC Merwede in Hardinxveld. GeoSea, de off- 
shoretak van de Belgische DEME-Groep, heeft IHC Merwede op
dracht gegeven voor de bouw van het DP2-hefbare vaartuig 
Neptune (60 x 38 meter) voor de installatie van w indmolens op zee. 
GeoSea nam per 1 juni 2011 vij ftig procent van de aandelen van de 
fail l iete zwareladingrederi j  Beluga in Beluga Hochtief Offshore 
GmbH &  Co. KG in Bremen over, die was gespecialiseerd in exploi
tat ie van dynamisch geposit ioneerde offshorehefvaartuigen voor 
o ffshorewindmolenparken en voor diensten aan de olie- en gasin
dustrie. De onderneming werd  als HGO Infra Sea Solut ions GmbH & 
Co. KG voortgezet waarin  Hochtief Solutions AG en GeoSea elk voor 
de helft deelnemen. Beide partners hebben ook het voornemen hun 
activ ite iten uit te breiden met reparatie, onderhoud en het ontman
telen van offshore-installaties. Bij de Poolse w er f  Crist S.A. in 
Gdansk is het hefbare offshoreconstructievaartuig Innovation I (147 
x 42 meter) in aanbouw dat w ord t  uitgerust met een Liebherr-kraan 
met een hijsvermogen van 1500 ton to t een re ikwijdte van 31,5 meter 
waarmee to t een hoogte van 120 meter boven het dek gewerkt kan 
worden. De Innovation I, die in juli 2012 in gebru ik genomen wordt, 
kan worden ingezet to t  een waterdiepte van 50 meter. De joint ven 
ture van Hochtief en GeoSea heeft nog een optie op een identiek 
vaartuig. DEME gaat ook de concurrentie aan met Boskalis en Lam- 
nalco. Met Multraship en Fairplay is een all iantie gesloten voor het 
aanbieden en uitvoeren van terminaldiensten onder de naam CTOW 
(Combined Terminal Operations Worldwide).
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Koninklijke Boskalis w estm in ster N.V., papendrecht
G atew ay 12.000 m 3-hopperzu ige r 13.917 21.200 718 IHC M e rw e d e , H a rd inxve ld m rt-10 9448994
W ille m  va n  O ran je 12.000 m 3-hopperzu ige r 13.917 21.200 1.254 IHC M e rw e d e , K in d e rd ijk sep-10 9512551
S h o a lw a y 4500 m 3-hopp e rzu ige r 4082 5490 221 In te rv a k , H a r lin g e n /S h ip s k its /P a rtn e r Sp z.o.o., S te ttin apr-10 9556337
W .D . F a irw ay 35.508 m 3-hopperzu ige r 33.423 59.798 m o d e rn ise rin g 2012 9132454

5000 m 3-hopp e rzu ige r
5000 m 3-hopp e rzu ige r
5000 m 3-hopp e rzu ige r
s n ijk o p z u ig e r

T au rus  II 15.618 k W -s n ijk o p z u ig e r 3384 1500 m o d e rn ise rin g 2011 8119546
R o c kp ip e r v a lp ijp s c h ip /k a b e lle g g e r 24.375 362 Keppe l S in g m a rin e , S inga po re 2012

v a lp ijp s c h ip /k a b e lle g g e r 24.375 2012
v a lp ijp s c h ip /k a b e lle g g e r 24.375 2013
s te e n s to r te r 3510 2011
k a b e lle g g e r 5000 Sam sung H.I. Co., U lsan 2012

Van Oord N.V., Rotterdam
V ox M ax im a 31.200 m3 h o p p e rzu ig e r 37.134 53.800 1.252 IHC M e rw e d e , K in d e rd ijk jan -10 9454096
V o lvo x  T e rra nova 20.015 m3 h o p p e rzu ig e r 19.994 30.234 m o d e rn ise rin g 2011 9164110
Ja n  B lanken 2850 m 3-hopp e rzu ige r 3315 4650 1.012 IH C /D a lian  L iao nan  S h ip ya rd , D a lian apr-10 9516648
Ja n  L e e g h w a te r 2850 m 3-hopp e rzu ige r 3315 4650 1.013 IH C /D a lian  L iao nan  S h ip ya rd , D a lian apr-10 9516650
P ie te r Caland 2850 m 3-hopp e rzu ige r 3315 4650 1.014 IH C /D a lian  L iao nan  S h ip ya rd , D a lian ju l-10 9516662
C o rn e lis  Le ly 2850 m 3-hopp e rzu ige r 3315 4650 1.015 IH C /D a lian  L iao nan  S h ip ya rd , D a lian ju l-10 9516674
A then a 24.000 k W -s n ijk o p z u ig e r 9100 2320 1.261 IHC M e rw e d e  K in d e rd ijk  tw  12-2-2011 okt-11 9548603
A rte m is 24.000 k W -s n ijk o p z u ig e r 9100 2320 1.262 IHC M e rw e d e , H e u sd e n /K in d e rd ijk 2012
S to rnes 24.200 m 3-va lp ijp sch ip 19.995 27.000 H 215 Y an ta i O ffsho re jul-11 9546617
S ietas-187 w in d tu rb in e - in s ta lla t ie s c h ip 6500 1.221 J .J . S ie tas , H a m b u rg -N e u e n fe ld e sep-12
S ietas-187 w in d tu rb in e - in s ta lla t ie s c h ip 6500 J .J . S ie tas , H a m b u rg -N e u e n fe ld e op tie

p ijp e n le g g e r N an ton g ok t-12

Jan de Nul N.V., H ostade-A alst
Le iv  E iriksson 46.000 m 3-hopperzu ige r 46.373 78.000 BN 334 C on s tr N a v a le s  de l N o rte , Sestao 2010 9429584
C ha rles  D a rw in 30.500 m 3-hopperzu ige r 32.394 53.036 BN 335 C on s tr N a v a le s  de l N o rte , Sestao 2011 9549035

14.000 m 3 -hopperzu ige r 22.500 496 U lja n ik  B ro d o g ra d ilis te , Pula ju l-1 2 9606132
14.000 m 3 -hopperzu ige r 22.500 U lja n ik  B ro d o g ra d ilis te , Pula de c-1 2

A l- Id r is i 7500 m 3-hopp e rzu ige r 8082 11.800 5.055 STX O ffs h o re  &  S h ip b u ild in g  Co. Ltd., B usan 2011 9418236
V itu s  B ering 7500 m 3-hopp e rzu ige r 8082 11.800 5.057 STX O ffs h o re  &  S h ip b u ild in g  Co. Ltd., B usan 2011 9418248
De Lape rouse 3700 m 3-hopp e rzu ige r 4108 5440 SB 711 T ia n jin  X inhe , T ian jin nov-10 9462603
A lv a r N unez C abeca de V aca 3400 m 3-hopp e rzu ige r 3181 4800 SB 713 T ia n jin  X inhe , T ian jin ju l-11 9505376
S e b a s tia n o  C aboto 3400 m 3-hopp e rzu ige r 3181 4800 SB 714 T ia n jin  X inhe , T ian jin 2011 9505340
Ibn B a ttu ta 23.520 k W -s n ijk o p z u ig e r 8015 2680 480 U lja n ik  B ro d o g ra d ilis te , Pula m ei-10 9448970
Z henh  He 23.520 k W -s n ijk o p z u ig e r 8015 2680 481 U lja n ik  B ro d o g ra d ilis te , Pula ok t-10 9448982
F ernao de M a g a lh a e s 23.520 k W -s n ijk o p z u ig e r 8015 2680 484 U lja n ik  B ro d o g ra d ilis te , Pula apr-11 9466697
N ic c o lo  M a c h ia v e ll i 23.520 k W -s n ijk o p z u ig e r 8015 2680 485 U lja n ik  B ro d o g ra d ilis te , Pula sep-11 9500211
A s tro la b e 3700 m 3-sp lijtbak 3843 6310 SB 704 T ia n jin  X inhe , T ian jin m rt-10 9462615
B ou sso le 3700 m 3-sp lijtbak 3843 6310 SB 705 T ia n jin  X inhe , T ian jin 2011 9462627
A re n t 3700 m 3-sp lijtbak 3843 6310 SB 811 T ia n jin  X inhe , T ian jin 2011 9591387
Le euw 3700 m 3-sp lijtbak 3843 6310 SB 812 T ia n jin  X inhe , T ian jin 2012 9591399
M a rq u is  de Prie 3700 m 3-sp lijtbak 3843 6310 SB 813 T ia n jin  X inhe , T ian jin 2012 9591404
T ige r 3700 m 3-sp lijtbak 3843 6310 SB 814 T ia n jin  X inhe , T ian jin 2012 9591416
S im on S tev in v a lp ijp s c h ip 35.034 25.600 BN 333 C on s tr N a v a le s  de l N o rte , Sestao feb -10 9464807

v a lp ijp s c h ip 35.034 25.600 C on s tr N a v a le s  de l N o rte , S es tao de c-1 2
W ille m  de V la m in g h s te e n s to r te r 6437 6500 5.053 STX O ffs h o re  &  S h ip b u ild in g  Co. Ltd., B usan 2011 9573074

DEME N.V., Zw ijndrecht
C ongo R iver 32.000 m 3-hopperzu ige r 28.667 40.590 1.263 IHC M e rw e d e , K rim pe n jun-11 9574523
V ic to r  H orta 5000 m 3-hopp e rzu ige r 5666 5500 1.257 IHC M e rw e d e , H eusden jun-11 9525704
B reugh e l 11.650 m 3-hopperzu ige r 11.136 18.440 1.267 IHC M e rw e d e , K rim pe n  a/d Ysse l (721) nov-11 9602849
A m b io r ix 28.000 k W -s n ijk o p z u ig e r 1.268 IHC M e rw e d e , H a rd inxve ld  (722) ju l-1 2 9539872
A l J a rra f 12.860 k W -s n ijk o p z u ig e r 3992 1240 928 V osta  LM G /A S L S h ip ya rd , S in g a p o re 2011 9537965
A m azone 12.860 k W -s n ijk o p z u ig e r 3992 1240 948 V osta  LM G /A S L S h ip ya rd , S in g a p o re 2011 9546617
F lin ts to ne v a lp ijp s c h ip 21.401 19.000 H08-03 S em ba w ang  S h ip ya rd , S in g a p o re jun-11 9528433
N ep tu n e w in d tu rb in e - in s ta lla t ie s c h ip 6000 723 IHC M e rw e d e , K rim pe n 2012
In n o va tio n  I w in d tu rb in e - in s ta lla t ie s c h ip 8000 142 C ris t S .A ., G dansk 2012

w in d tu rb in e - in s ta lla t ie s c h ip 8000 C ris t S .A ., G dansk op tie



Door het beschreven consortium

Expanding Knowledge to 
Greater Depths
Sustainable Innovations

The number of deep sea mining license requests increases. As a result, there is 
a growing awareness of the need to harvest the ocean floor responsibly. A l
though sustainable frameworks and regulations are currently being drawn up, 
more work needs to be done to fully understand the environmental impact. This 
w ill take time. Until then, all partners involved must acknowledge their res
ponsibilities and determine what is within their own means to reduce this im
pact. This article describes IHC Merwede's deep sea mining activities and the 
interpretation of sustainability for these operations. It also provides an innova
tive technical example of a deep sea mining solution (figure 1).

Figure 1.

Deep sea mining 

installation  

concept

Deep Sea Mining Activities
Various offshore operations are required to exploit the mineral re
sources on the ocean floor, which are:
• Excavating the deposits.
•  Vert ical transport to the surface.
• Processing the mined materials on board.
• Transporting the ore to port.
IHC Merwede is taking an active role in developing this promising 
new industry. The operational unit IHC Deep Sea Dredging &  Mining

(IHC DSDM) has been set up to use existing expertise and know
ledge from the dredging industry and develops deep sea mining 
equipment. Soil and rock characterist ics play an important role in 
the selection of deep sea mining equipment. IHC M erw ede ’s know
ledge center MTI Holland has its own soil mechanics laboratory 
where all soil and rock characteris t ics  relevant for deep sea mining 
can be determined to engineer the most optimal deep sea mining 
solution. By acquir ing the South Afr ican based company Marine 
and Mineral Projects (MMP), IHC Merwede expanded its know
ledge base w ith  the w or ld ’s fi rs t reference in deep sea mining, 
which  is marine mining by De Beers in Namibia. Nowadays, IHC 
DSDM and IHC M M P w ork  together closely to design and build sus
tainable deep sea mining solutions for deep w ate r  areas. In this 
combination, IHC DSDM’s knowledge is in deep sea excavation, 
vertica l slurry transport systems, power supply &  drives and IHC 
M M P ’s strengths is in mechanical,  electrical and instrumental 
knowledge.
OceanflORE, a jo int company between IHC Merwede and DEME, is 
set up to lower the entry barr ier of the mining ventures. OceanflORE 
combines the specialized expertise of its parent companies and of
fers the market offshore contract mining solutions, providing a cost 
per ton business model. As a leading global player in the dredging 
and offshore market DEME is responsible for the operational as
pects of offshore mining. All the above-mentioned part ies and com
panies play a vital role and are committed to finding new ways to 
reduce the environmental impact of the offshore operations.



Sustainability in Deep Sea Mining Operations
IHC Merwede interprets sustainabil ity as the balance between eco
nomic, environmental and social aspects with in the complete life 
cycle of the deep sea mine. Finding this balance requires a pro
found understanding of the entire mining process to determine what 
impact the equipment and the operation have on the surroundings. 
The company applies its knowledge and experience from the dred
ging and mining industry to define a list of sustainabil ity principles, 
which includes, amongst others, the improvement of energy eff ic i
ency and elimination of harmful emissions. IHC feels these princi
ples can only be realized by having a fundamental knowledge of 
business and operational processes to successfu l ly  design a sustai
nable solution. To gain these insights, a number of advanced tools 
are used.

Figure 2. Excavation too l optim ized fo r ve rtica l forces and an optim ized p ick  pa tte rn  in hy

pe rbaric environments

Sustainable Innovations
One of the sustainabil ity princip les states that the energy eff ic iency 
should be improved. Excavation is the f irs t step of the product ion 
process and therefore determines to a great extent the efficiency 
and effectiveness of the downstream process. Designing the exca
vation tools (figure 2) starts with  determining the excavation forces 
in the deep sea. These forces differ from the shallow w ate r  dred
ging process due to the hyperbaric environment. The high pressure 
on the ocean f loor has consequences for the f ractures in the rock. 
The crack initiation process is similar in shallow and deep waters, 
but the crack growth is much smaller in deep water  (that is, a more 
ducti le behaviour), which means smaller chips are formed. The con
sequence is that fo r an identical production figure in deep w ater  in 
comparison w ith  shallow water, significantly more power is re
quired.
This insight is obtained by using in-house developed numerical s i
mulation methods based on Discrete Element Modeling (DEM) along 
with  analytical methods (figure 3 and 4). DEM is applied to analyze

JTÀi 1 ”  I

Figure 3. Example o f DEM sim ulation in sha llow  w ater

Figure 4. Example o f DEM sim ulation in deep w ater

and predict the fracture mechanisms in rock materials and to mea
sure the cutt ing forces infl icted by the excavation tool in a hyperba
ric environment.
In this case, the physical and mechanical properties of the rock and 
prevailing hyperbaric condit ions are used as input for the numerical 
model. By doing so, both the required cutting forces and specif ic 
energy can be calculated. The engineering models use the specif ic 
energy to calculate the power requirements needed for a part icular 
mining site or deposit. It also uses the excavation forces as a basis 
to determine the reaction forces that have to be lead to the ocean 
f loor and determine the required we ight  of the tool to get the nee
ded excavation forces. The we ight  of the excavation tools should 
not be too high, however, otherwise it cannot be handled. Hyperba
ric test facil it ies, simulating the pressure in deep sea environment 
inside a high pressure vessel, are used subsequently to verify  the 
engineering models.
IHC M erwede is refining the in-house developed geostatistical too l
box (figure 5) to find a balance between all technological,  economic 
and environmental aspects. This toolbox will  incorporate all geo- 
technica l data from exploration data to all re levant technical para-



Huisman Equipment in Schiedam is een internationaal erkend bedrijf met ruime ervaring in het ontwerpen 
en bouwen van zware constructie-installaties voor ‘s werelds grootste offshore bedrijven. Onze producten zijn 
onder te verdelen in kranen, boor- en pijpleginstallaties en lieren. Om de integratie van deze systemen in schepen 
en offshore platformen zo efficiënt mogelijk te maken zijn wij recent met een nieuwe scheepsbouwkundige afdeling 
begonnen. Tegenwoordig biedt Huisman niet alleen equipment aan maar ook het ontwerp van schepen waar 
deze equipment op geplaatst kan worden. Direct vanaf concept gaat de ontwikkeling van de equipment (hand in 
hand) samen met het ontwerpen van het schip. Deze aanpak leidt tot een heel compact en zeer geoptimaliseerd 
ontwerp. Vanwege deze nieuwe ontwikkeling zijn we op zoek naar een aantal nieuwe collega’s met achtergrond in 
scheepsbouwkunde en marine systemen.
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meters to design the optimal solution. IHC Merwede can predict va 
lues at unsampled locations making use of statist ical methods to 
describe the spatial relat ionship among sample data. This data is 
then used to find the most optimal technical parameters and design 
the best total solution. For instance:
•  (i) Using a different cutter might result in a larger area that can be 

mined economically.
• (ii) A  dif ferent mining pattern avoiding the areas in which  a lot of 

force is needed wil l  result in a reduced energy requirement.

The next step is to move from 
engineering to operations

•  (iii) A  larger riser diameter wil l  result in higher volumes, but ma
king it too large wil l  result in a dramatic decrease in production.

•  (iv) Getting a profound understanding of the plume formation ma
kes it possible to predict the plume formation as well  as provide 
parameters to design a mining solution w ith  relat ively low plume 
formation.

Towards a Sustainable Mining Solution
As said, well begun is half done. The next step is to move from engi
neering to operations, during which  IHC intends to measure cont i
nuously the energy usage and the impact on the environment in or
der to improve and maintain the high level of innovation required for 
a sustainable mining solution.
The joint company w ith  DEME wil l  enhance this effect and it will 
provide more insight in the operations, which wil l  be used to im
prove the deep sea mining installation and optimize the learning 
curve. Fundamental research is needed to achieve an opt imal pro
duction, design the optimal assembly and reduce the impact it has 
on its surroundings.
The key question however remains: "Is  innovative equipment design 
the only possibil ity w ithin our circ le of inf luence?" No, IHC does not 
believe so and the next step wil l  be to initiate partnerships with  re
search institutes specialized in marine environments leveraging 
the ir experience in d if ferent offshore operations to investigate the 
impacts that arise during the operations.

IH C  G e o s ta tis t ica l toolbox

E xp lo ra tio n

CUtralaoc

Id e a l m in ing  p attern
Figure 5. 
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as inpu t fo r the 

mining plan



Door drs. G.C.A. Duineveld, dr. J. Greinert 
en dr. J.T.M. Flipsen

Verantwoorde winning 
van mineralen in de diepzee

Het vinden en winnen van mineralen in de diepzee is een economisch aantrekke
lijk alternatief voor de steeds schaarser wordende minerale grondstoffen op het 
land. Doch de vervuiling en schade aan het ecosysteem, zoals w e deze bij winning 
op land zien, kan dit alternatief w el eens doen omslaan in een nachtmerrie.

Zoals bekend worden minerale grondstoffen steeds schaarser, 
waardoor de prijzen exploderen. Voor een aantal zeldzame metalen 
lijkt China zelfs een monopolie te verwerven. Het rendabel vinden 
en winnen van grondstoffen op land vergt investeringen van hon
derden miljoenen. Daarbij gaat de winning op land gepaard met gro
te schade aan het milieu.
Het vinden en winnen van mineralen in de diepzee lijkt dan een eco
nomisch aantrekkeli jk  alternatief.  De meest bekende in deze zijn de 
mangaanknollen, knollen bestaande uit onder andere ijzer, mangaan

kobalt en nikkel. Maar ook d icht bij hydrothermale bronnen, vooral 
bij b lacksm okers, worden interessante mineralen gevonden. 
Winning van mineralen op land gaat gepaard met vervuil ing die 
vaak in het water  terecht  komt met desastreuze gevolgen voor plan
ten, dieren en mensen. Bij w inn ing op zee zijn vergeli jkbare proble
men te verwachten, zowel in de diepzee als rondom de schepen die 
het erts opvangen en afvoeren. Belangri jk  is ook dat de biodiversi
te i t  van de diepzee vaak gerelateerd is aan de minerale bronnen.
Het winnen van mineralen in de diepzee kan dus grote effecten heb-
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researcher. Beiden zijn verbonden aan het NIOZ. Hans 
Flipsen werkt voor Evers + Manders Subsidieadviseurs 
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Bodem m onster van mangaanknollen ve ld u it Verhoogde ac tiv ite it van Grenadiers b ij Lander na he t voeden met spinazie Zeekom kom mer in een ve ld met mangaanknollen

he t zuiden van de s tille  oceaan

ben op de biodiversiteit en zelfs leiden tot uitsterven van bepaalde 
soorten. Goede ecologische monitor ing en management van de 
delfplaats is dan ook van groot belang voor een verantwoorde w in 
ning van mineralen. Niet alleen voor het milieu, maar ook omdat de 
vervuilers op zee aangesproken kunnen worden voor de ecologi
sche gevolgen. Kijk naar BP en het boorplatform Deep Sea Horizon.

Ecologisch onderzoek
Medewerkers van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek 
(NIOZ) doen al jaren onderzoek naar geologie en sedimenten in de 
zee en de fysieke en ecologische omstandigheden van de diepzee 
to t de oppervlakte, van de Lofoten (No) to t Antarc t ica, van Nieuw- 
Zeeland to t de Golf van Mexico. Zij hebben in de voorb ije jaren veel 
kennis opgedaan en internationale erkenning gekregen voor hun 
studies naar het leven in de diepzee. Ze waren ook betrokken bij de 
bestudering van de gevolgen van dumping van laag radioactief afval 
in de zee (DORA), w a t  werd  gevolgd door EU-gefinancierde onder
zoeksprogramma’s als OMEX, BENGAL, HERMES, CoralFish en HER- 
MIONE.
Binnen deze programma’s hebben zij zelf instrumenten ontwikkeld. 
Eén hiervan zijn de Landers. Deze landers kunnen uitgerust zijn met 
verschil lende sensoren, profi lers om zuurstofgehaltes te meten in 
het sediment, akoestische stromingsmeters,  verschillende deeltjes- 
detectors, hoge-resolutiecamera’s, maar ook in situ benthoskamers 
voor experimenten met bodemdieren. De lange missies en lage tem 
peraturen vragen om speciale batter ijen, maar ook om slimme 
meetsystemen die pas actief worden als er iets te meten is. De Lan
ders zijn reeds meer dan 300 keer ingezet op dieptes van 200 tot 
4800 m w aar ze soms langer dan een jaar data verzamelden.
Door de Landers is een beeld ontstaan van een rustige zeebodem 
met wein ig verstoringen. Incidentele onderwaterstormen kunnen de 
sedimenten opwervelen en over grote afstanden verspreiden. Pie
ken in neerslagen van plankton zorgen voor verhoogde activ ite it  
aan leven van bijvoorbeeld bacteriën, zeekomkommers - de stofzui
gers van de zeebodem, maar ook van de Grenadier (een kabeljauw

achtige) die voor visserij  van belang is en dus voor ons voedsel!
De technieken en kennis van het NIOZ zijn geschikt om ook de ge
volgen van menselijke activ ite it  en vervuil ing in de diepzee te moni
toren en kunnen vragen, zoals w a t zijn de effecten van de plaatsing 
van windmolens, de winning van olie en gas via boorp latforms en de 
diepzeewinning van mineralen, beantwoorden. Met deze technieken 
kunnen we ook de ecologische gevolgen inzichteli jk maken en de 
richtli jnen voor apparatuur en strategieën voor winning van grond
stoffen ontwikkelen, zodat de gevolgen hiervan voor het leven in zee 
verantwoord blijven.

Samenwerking
Samen met de industrie wil het NIOZ kijken naar de potent iële ge
volgen van diepzeewinning van mineralen, zoals gelu idsoverlast en 
verspre iding van mineralen over grote horizontale en verticale af
standen. Deze mineralen kunnen direct een catastrofaal gevolg 
hebben door hun toxiciteit ,  maar ook niet-gift ige mineralen kunnen 
grote gevolgen hebben voor het ecosysteem. Zo kan bijvoorbeeld ij
zer to t bloei van lagen leiden.
Ook de verstoring van het lokale ecosysteem kan grote gevolgen 
hebben. Het is al bekend dat bij het winnen van mineralen bij hydro
thermale  bronnen schade aan het ecosysteem ontstaat,  die verge
lijkbaar is met de schade na een vulkanische uitbarsting. M om en
teel is het nog onbekend hoe deze schade voorkomen kan worden, 
hoe deze schade hersteld kan worden of dat het ecosysteem hier 
zelf van hersteld (C. van Dover, Nature 2011).
Om de benodigde inzichten te verwerven is het van belang samen 
onderzoeksprogramma’s op te zetten en hiervoor ook samen fond 
sen te werven, zodat de onderzoeksprogramma’s uitgevoerd kunnen 
worden. Mogeli jke fondsen hiervoor zijn te vinden binnen onder an
dere het EU-kaderprogramma, Interreg en Life+. Wij  wil len mensen 
dan ook uitnodigen samen met ons deze mogeli jkheden te onder
zoeken opdat we op een verantwoorde wijze de schatten van de 
diepzee kunnen winnen en behouden.



D eepw ater In 1972 the standard for drill ships w as set by the Gusto yard in Schiedam when 
cham pion delivering the Pelican, the first DP drillship in the world. In 2011 GustoMSC, as an 

independent offshore design company, reset the standard for modern drillship de
sign with the P10,000 class drillship. The design embodies the efficiency and ro
bustness of the Pelican class vessel, but also incorporates the latest demands 
and intelligent solutions to meet the highest industry requirements, minimizing 
downtime, lowering environmental footprint and increasing profitability.

GustoMSC, a member of the SBM Offshore group, has a long trad it i 
on in the design of sta te-of-the-art  drill ing units for the offshore in
dustry. A  total of 188 units have been built to GustoMSC designs sin
ce 1959, and today over thir ty  units are under construction, 
including jack-ups, semisubmersibles and ships.
During the 1970s and 80s a total of twelve Pelican class units were 
built to this design, all incorporating GustoMSC design principles 
such as compactness, safety and reliability. The most recent Peli
can class DP drillships, Valentin Shashin, Mikhail  M irch ink  and Vik
tor Muravlenko, were built in Finland and have been operating suc
cessfully in the deepwater fields offshore Brazil. The Pelican class 
vessels were  original ly designed for operating wor ldw ide  in severe

weather condit ions and in w a te r  depths of up to 400 m. A f te r almost 
for ty  years, ten units are stil l operating as a dynamically positioned 
drillship, some even working in w a te r  depths of 1800 m, far beyond 
the ir original design specif icat ions.
In the 1990s, the experience gained with  the Pelican class was used 
to develop a new generation of drillships, the GustoMSC P10,000. 
Two ships were built for drill ing contractor Pride, the Pride Africa 
and Pride Angola, both del ivered around 2000. Demonstrating the 
f lexibil ity of the design, the P10,000 class design was adapted to the 
specif ic contractor requirements of Global Marine, nowadays Trans
ocean, by introducing 200,000 barrels of crude storage capacity.
This resulted in the GSF Jack  Ryan and GSF C.R. Luigs rigs built in
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C o n tra c to r N a m e D e liv e ry
Transocean Deepwater Champion October 2010
MetroStar/  Odfjell Deepsea Metro 1 June 2011
MetroStar/  Odfjell Deepsea Metro 2 Q4 2011
Diamond Offshore Ocean BlackHawk Q2 2013
Diamond Offshore Ocean BlackHornet Q4 2013
Diamond Offshore Ocean TBN Q1 2014
Noble Corporation TBN1 Q1 2013
Noble Corporation TBN2 Q3 2013
Noble Corporation TBN3 Q1 2014
Fred Olsen Energy DWDS1 Q3 2013
Rowan Companies UDW Drillship 1 Q4 2013
Rowan Companies UDW Drillship 2 Q2 2013

Table 1. HHI bu ild ing contracts

Scotland. The class 10,000 dril lships are stil l heavily engaged in the 
current challenging deepwater exploration market all around the 
globe.

The P10,000 Drillship
During the last five years, the company has fu r ther progressed the 
P10,000 design for the next decade, making it the most efficient 
deepwater drill ing unit in the world. To date the new design has re
sulted in twelve building contracts at Hyundai Heavy Industries in 
Ulsan, South Korea, for various drill ing contractors. The design re
f lects the company’s philosophy of designing around functionali ty 
and the integrat ion of drill ing equipment and services, making opti
mum usage of the hull volume. Despite the fac t  that it is smaller in 
size than its d irect competit ion, the design fulfi ls all modern require
ments and offers maximum functionali ty. It accommodates the ca
pability for dual activ ity drill ing, using the most modern and state-of- 
the-art  drill ing packages. The 70,000 t  displacement vessel can drill 
in w a te r  depths of up to 12,000 ft, in combination w ith  a total drilling 
depth of 40,000 ft. The vessel can be equipped with a 165 ton heave- 
compensated crane, located just aft of the full  dual activ ity 4 million 
pound derrick, for off-line X-tree handling for example, creating a 
'tr iple act iv ity ’ unit.
Due to the optimum integration of drill ing equipment inside the hull, 
there is a large area of free deck space available above the main 
deck, which  gives the vessel unparalleled potent ial fo r completion 
and development work, exceeding by far the capacity of the compe
titors. The faired hull enables the vessel to travel at a relatively high 
transit  speed between various operating sites around the world  w i t 
hout losing too much valuable time.
The design philosophy, already applied in the Pelican series, 
remains as valid as ever. The forward  section of the vessel consists 
of the accommodation and utility areas, suitable for a complement 
of more than 200 people. The aft  section of the vessel houses the 
electrical distribut ion system and power generation plant with  a ca 
pacity of approximately 45 MW. The parallel mid body, regarded as 
the prime space of the hull, can be utilized in full  fo r the primary

function of the vessel. By integrating the drill ing equipment such as 
mud and bulk systems, drill ing sw itchgear and mixing systems into 
the hull, the prime space is extended to above deck, creating space 
fo r operational flexibility.
Using inte ll igent design, the main dimensions are kept under control 
and with its 210 meter by 36 meter the vessel is much smaller than 
its competitors, while still fulf il l ing all s ta te-of-the-art market de
mands, including personnel safety, high accommodation standards 
and drill ing automation. Examples of safety features are additional 
li feboat capacity at the stern, ful ly  protected passageways below 
deck and separation of the 45 M W  engine room and the accommo
dation. Noise and vibration are located fa r away from the accom
modation block, and the derr ick  and drill f loor working area is kept 
free from soot particles and smoke.

Hyundai Heavy Industries
Mid 2000, GustoMSC entered into a drillship license agreement with 
Hyundai Heavy Industries (HHI), the largest shipbuilder in the wor ld 
based in Ulsan, South Korea. The shipyard was founded in 1972, has 
del ivered over 1500 ships to 252 owners in 47 countries, hitting the 
100 million dw t mark in 2005. From the 1980s to the early 2000s, HHI 
established its t rack  record in the drill ing industry, realizing a total 
of nine semi-submersibles for various drill ing contractors and two 
jack-ups, the GustoMSC CJ70-X150-MC for Maersk Drilling. In Sep
tember 2007 the contract was signed between Hyundai and drill ing 
contractor GlobalSantaFe in Houston for the turnkey supply of a 
P10,000 drillship. The ship was offered with  a fabrication period of 
a lmost three years and although HHI had never built a drillship be
fore, they accomplished the construction, commissioning of vessel 
and drill ing systems, System Integration Testing program, sea trials 
and del ivery of the Deepwater Champion to Transocean precisely 
on schedule, w ithou t  any major HSE incidents.
The order for Deepwater Champion was soon fo l lowed by an order 
fo r two more dril lships for the Greek/Norwegian combination Me- 
trostar/Odfjel l.  The f irst of these two units - Deepsea Metro 1 - was 
del ivered on schedule in June 2011, the second - Deepsea Metro 2 - 
is due for completion at the end of 2011. Early in 2011 these two 
units were fo llowed by nine orders to date, w ith  several fur ther opti-

Qdrill



D es ig n ________________________________ P 1 0 ,00 0 ______________________________ Q d rill_____________________________ N a n u Q  5 0 0 0
LxBxD (m) 210x36x18.3 198x32x17.5 220x38x21
Displacement (t) 70 53 90
VDL (t) 20 15 15
Accommodation (PAX) 210 180 180
W ater depth (ft) 12 10 5

Table 2. Vessel specification

ons open. The contracts were  placed by major drill ing contractors 
from all over the world : Diamond Drill ing (three units), Noble Corpo
ration (three units), Fred Olsen Energy (one unit) and Rowan Compa
nies (two units). These wil l  all be del ivered in 2013-2014, bringing 
the count of dril lships built to GustoMSC design to thirty.

Compact Class Designs
The market for deepwater drill ing requires technica l ly  advanced 
units, which have developed over time into large and very expen
sive vessels. GustoMSC recognized the upward tendency in size for 
these units, which not only results in high capital expenditure, but 
also to higher operational costs. The P10,000 is an example of a 
compact and highly cost-effective solution for the industry, but that 
eff ic iency can be enhanced when the mission for the vessel is 
changed.
Early 2000 the company started development of the PRD12,000 com
pact class drillship. By application of an innovative drill ing techn i
que, making use of surface BOP technology, this design provides 
deepwater functionali ty  in a much smaller vessel. Although this 
technology has never before been implemented on a drillship, the 
design served as a basis for two  dril lships being buil t for Noble Dril
ling, currently  being finalized in Singapore.

GustoMSC th ruste r re tr ieva l system

The proven P10,000 layout, the compact consideration elements, as 
wel l  as f i t- for-purpose design towards specif ic requirements have 
resulted in a new PRD12,000 compact class design, namely the 
PRD12,000 Qdrill. This 53,000 t  displacement design embodies a cus
tomized f i t  towards  the technical requirements of Petrobras’ ambit i
ous 28 rig tender program in Brazil. Reducing the vessel to a length 
of less than 200 meters and a w idth of only 32 meters, saves on initi
al investment cost, and signif icantly  reduces the associated fuel 
consumption both in trans it  and when keeping station, decreasing 
the ecological footprint, but also giving a fuel cost saving potential 
of up to 25,000 USD per day.

Thruster Retrieval Systems
A very interesting feature of the drillship designs is the application 
of a thruster retrieval system (TRS). The TRS is one more example of 
the intell igent equipment solutions that are being offered to the o ff
shore industry, alongside the hydraul ic and electrical jacking sys
tems for drill ing rigs and w ind turbine installation vessels, as well as 
the medium to large offshore cranes GustoMSC del ivers to the o ff
shore construction market.
In this system, the standard azimuthing thruster of any reputable 
vendor is mounted in a special ly designed container, which  also ac 
commodates the thruster utilities. By means of a rack and pinion 
system this container can be retracted to above main deck level, 
enabling the drill ing unit to perform thruster maintenance on site, 
even allowing for in-situ thruster replacement. The vessel does not 
even need to sail to sheltered waters, thus eliminating mobilization 
and demobil ization time and resulting in zero loss of operating time 
and income. The P10,000 drillship is fitted with  six thrusters of 5 M W  
each, all f itted w ith  a thruster retrieval system, combining to form a 
full  DP3 thruster dynamic positioning system.

Arctic Developments
The Arct ic  is one of the front ier areas in offshore oil and gas deve
lopment. It poses enormous challenges to the industry, such as ex
treme temperatures, harsh environments, severe ice loads, a vu l
nerable environment, lack of infrastructure and str ingent, but 
regionally dif ferent regulatory requirements. A  vast volume of reser
ves is expected offshore and the development of these fields wil l  be 
dependent on f loating units capable of meeting the above challen
ges for A rc t ic  operations. A t  present, only a fe w  floating units are 
available to meet the industry’s demands and therefore new designs 
w ill  be required.
Since the earliest days of A rc t ic  exploration, GustoMSC has been



Drillship NanuQ 5000

involved in ice-re inforced units such as the Canmar Explorer III and 
Pacnorse drill ing vessels, and more recently the ice classed Bully 
vessels fo r Noble, and has now embarked on various research and 
development programs to develop the key technologies to enable 
year-round drill ing with  the current high demands for personnel and 
environmental safety. The R&D effort is focusing on two tracks, that 
is, the development of jack-up units fo r shallow w ate r  and the deve
lopment of floating units fo r shallow to medium w ate r  depths. The 
program encompasses in-house R&D, part ic ipation in various joint

industry projects and working directly with  clients on specif ic deve
lopments. The R&D efforts also encompass fundamental research 
activ it ies to develop proprietary design solutions which can be offe
red to the offshore industry. One notable program is part of the 
Dutch Mari t ime Innovation Program. This ambitious three year pro
gram is underway to develop dynamic positioning technology and 
unit designs fo r offshore application in the Arctic.
W ith  respect to f loater solutions, the expertise in drillship design 
and the research results have resulted in the NanuQ 5000 drillship 
design. This drillship is suitable for year-round operations in the 
A rc t ic  in shallow to deep w ate r  of 5000 f t  and upwards. W ith  a
15,000 mt or higher variable load, the vessel has a high autonomy 
when working in remote A rc t ic  areas. The vessel can be either tu r 
ret moored or dynamically positioned and wil l  be of high ice class, 
a llowing the vessel to operate in and transit  through all A rct ic  
areas. The vessel is ful ly  winterized, with  all working areas entirely 
enclosed to protect people and equipment, w ith  the moonpool pro
tected by the vessel’s hull. Thorough attention has been paid to on
board logistics and mechanical handling inside the enclosed w o r
king areas. A  full range of environmental protection measures, 
reducing both emissions and discharges, is being implemented to 
protect the A rc t ic  environment.

Industry Comes Together at 
Offshore Energy 2011
Offshore Energy (OE) is the only event dedicated to 
offshore energy in the Netherlands, home to a w id e  
range of renowned internationally operating com
panies. Taking place in Amsterdam on 11 and 12 
October, Offshore Energy combines 8000 m2 of ex
hibition space w ith  an extensive conference pro
gram on the latest developments and latest mar
kets in offshore.
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industry will share their knowledge with more than 500 conference dele
gates. The two-day conference program consists of three separately 
bookable half-day conferences and multiple brief topical sessions. The 
program covers themes like deepwater gas, safety in offshore drilling, de
commissioning and outlooks on oil, gas and renewable energy. New deve
lopments in the North Sea will be a key conference focus, in particular as 
part of the Upstream Innovation Conference on 12 October with confirmed 
contributions from Van Oord Offshore and Jumbo Offshore and sought pre
sentations from Wintershall and Chevron. Conference fees start at € 495.

Strong Presence of Leader Firms
Among the companies exhibiting at Offshore Energy is a host of internati
onally operating leader firms. Offshore Energy 2011 boasts top names 
such as Heerema Group, Dockwise, Van Oord Offshore, Fugro and Damen 
Shipyards Group and Det Norske Veritas. Visiting the two-day exhibition 
is free of charge. Visitors can easily combine work with pleasure; 
Amsterdam's city centre is just around the corner.

Focus on North Sea Developments
Alongside the exhibition, Offshore Energy offers multiple conferences. 
International experts in the offshore oil, gas and renewable energy

More information about Offshore Energy, registration, sponsoring, 
exhibition, conference program and conference fees is available on 
www.offshore-energy.biz.

http://www.offshore-energy.biz


Door H.R.M. Dill

'W ie zegt dat kennis duur is, ...’
Kijkje in de Nautische Kenniskeuken aan de Schelde

Onlangs nam RWS-dienst Zeelandman Dr. Lic. Kapt. J.W.P. (Hank) Prins af
scheid om met pensioen te gaan. Algemeen erkend als de hoogst geleerde zee
man in België en Nederland, werd een kennisbijeenkomst daarom op zijn 
plaats geacht. De bezoeker kreeg tijdens dit RWS Kennis Symposium een kijk
je in de keuken van de nautische Zeeuwen en Vlamingen.

Om de aanleiding to t een Zeeuws RWS Kennis Symposium beter te 
begrijpen, zou eerst het SWZ Mari t ime artikel 'Voor Antwerpen zit 
de Scheldezaak dieper’ van november 2009 nog eens moeten w o r 
den gelezen. Een belangri jk  deel van 'De nautische informatie van 
veil igheid, vlotheid en toegankeli jkheid in het Schelde-estuar ium’ 
kwam van Prins en zijn zo getitelde promotiestudie rond de Schel- 
deverdieping. Daarom werd het Kennis Symposium van 16 juni rond 
hem georganiseerd wegens zijn afscheid door pensionering.
Het symposium betrof diverse nautische aspecten in de Zeeuwse en 
de Scheldewateren. Het kennisniveau voor het nautisch beheer van 
deze zeer intensief bevaren wateren moet hoog zijn. De directeur 
RWS Directie W ater en Scheepvaart,  Hans van der Togt, wees ook 
op de noodzaak om die kennis in stand te houden, terwij l het vinden 
en opleiden van nieuwe mensen voor RWS in deze tijden zo moei
zaam gaat. Ook werd  door het RWS-dienst Zeeland afdelingshoofd 
Jack  van der Horst gewezen op de vele bewegingen van zeesche
pen op de Schelde en in haar monden. De aantallen bewegingen blij
ken hier meer te zijn dan die in het Rijn- en Maasmondgebied.

M et een kwart van de overslag van zeelading in de Le Havre-Ham- 
burg-range bedient het gebied een groot deel van het Europees 
continent. De scheepvaart kent in het gebied de grootste container
schepen, veel chemicaliëntankers en grote ertstankers. Iedere dag 
is er overslag van 100.000 teu in de regio. Er is veel kennis voor no
dig om de Schelde-economie te behouden en te bevorderen. Er is 
voor het in stand houden van vaarwegen, voor veil igheid en vlotheid 
veel samenwerk ing nodig tussen landen en nautische instanties. 
Voor het borgen van zoute nautische kennis bij RWS Zeeland is in 
2010 een samenwerk ing begonnen van RWS met de Hogeschool 
Zeeland. De dienst verzekert de vei ligheid en het vlotte ver loop van 
het scheepvaartverkeer,  zij houdt de vaarwegen en bruikbaarheid in 
stand en er worden vei l igheidsris ico’s, schaden en verontre in ig in
gen in verband met schepen voorkomen of beperkt. Er is kennis no
dig van transporteconomie, haveneconomie, (inter)nationaal pu- 
blieksrecht, maritieme wet- en regelgeving, maritieme verzekerin
gen, (inter)nationale politieke en bestuurli jke processen, hydrogra
fie, klimatologie, morfologie, stromingsleer, chemie rond veiligheid
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gevaarli jke stoffen, civiele techniek, werktu igbouw voor aanleg/be
heer infrastructuur, ICT, digitale elektronica voor scheepvaartbege- 
leid ingssystemen en nautisch technische onderzoeksmethoden.

Economie, ecologie
Prof. Dr. Chris Coeck van de Universiteit Antwerpen behandelde de 
economische aspecten van de verbeterde toegankeli jkheid uit de 
Ontwikkel ingsschets 2010 Schelde-estuarium (OS2010). In 1998 wees 
premier Dehaene zijn Nederlandse ambtgenoot Kok op de rechten 
die België voor de Schelde als vaarweg bezit (zie ook SWZ 10/2009). 
Het antwoord resulteerde in OS2004, OS2010, het Memorandum van 
Den Haag 2005 en in vier Scheldeverdragen 2005. Daarbij werden 
het Beleid en Beheer van het Schelde-estuarium, de Ontwikkel ings
schets, het Nautisch beheer en de Loodsgeldtarieven geregeld.
De noodzaak tot Scheldeverdieping voor de haven van Antwerpen 
was niet zozeer om het aandeel in de H-H-range te vergroten, maar 
om het te behouden. Gewezen werd op de voor Antwerpen bedre i
gende strategische grafieken over toename van containerschepen 
met grote diepgang. De tij -onafhankeli jke vaart  nam door de verd ie
ping toe van 11,9 to t 13,1 m scheepsdiepgang. Na de verdieping 
kunnen zeven op tien schepen ti j-onafhankeli jk  varen. Tij-afhankelijk 
kunnen afvarende schepen met 15 m diepgang varen en opvarend 
met 15,56 m. Het blijkt zelfs mogeli jk bij ti jdige afstemming om tot 
15,4 m uitgaand en to t 16 m inkomend te varen.
De baten van de grotere toegankeli jkheid zijn niet alleen voor A n t
werpen. De Zeeuwse bedrijven delen voor een derde deel van het 
prof ij t mee. Over het geheel zouden de baten volgens het Vlaams 
perspectief tien maal de verdiepingskosten overtreffen en volgens 
het Europees perspectief zelfs 25 maal. Met de verru iming van de 
t i j-vensters w ord t  ook de nautische veiligheid verhoogd.
De ecologische zaak in het Schelde-estuarium zou zich echter vo l
gens de Europese richtli jnen niet zo gunstig ontwikkelen. Ten tijde 
van het symposium werd  zelfs bekend dat Nederland, tegen de zin 
van Vlaanderen, een alternatief zoekt voor het volgens de verdrags- 
afspraak aan de estuariene natuur vrij  te geven Nederlandse deel

van de Hertogin Hedwigepolder (600 ha). De bescherming van de 
Vlakte van de Raan (Noordzee-ondiepte voor de Walcherense kust) 
en de vergroting van Het Zwin blijven buiten discussie.
Met de invoering van ketenbenadering kan de vei ligheid en vlotheid 
verder worden geoptimaliseerd. Daarmee w ord t  bedoeld dat verde
re kennisintegrat ie en harmonisatie van het Vlaamse en Zeeuwse 
nautisch beheer en van grensoverschri jdende juridische aspecten 
en wetgeving mogeli jkheden biedt. Ook kennistoename rond moge
li jkheden van kielspelingvermindering heeft een belangrijke rol.

Kielspeling, scheepspassering, sluispassage
Prof. Dr. Ir. Katrien Eloot van het W aterbouwkundig Laboratorium 
Antwerpen (WLA) verte lde over Experimental en Numerical/Compu
tational Fluid Dynamics rond scheepshydrodynamica op de W ester
schelde. Ook verte lde zij over het varen van loodsen en kapiteins in 
realt ime-s imulaties in een virtuele prakti jkomgeving. In het onder
zoek werken WLA, MARIN en U-Gent samen. Het gaat over toegan
kelijkheid van de Sloehaven Vlissingen en de Westslu is  Terneuzen 
met 37 m brede schepen, scherpe koerswijz igingen, keren, squat 
van passerende schepen in ondiep Scheldewater en op- en afvaart 
van Ultra Large Container Ships (ULCS) to t Antwerpen.
De ambitie zou kunnen zijn om van determinist ische methodieken 
over te gaan naar meer probabil istisch toegangsbeleid, met overleg 
tussen alle betrokken partijen. Meetreizen kunnen voor onderzoek, 
maar ook voor validat ie dienen. Boven alles blijft samenwerk ing van 
beleidsmakers, overheden, loodsen, kapiteins, havenbedrijven, on
derzoekers en rederijen een must om tot optimalisatie te komen.

WESP
Tien jaar is gewerkt aan de Westerscheldeplanner (WESP), een 
softwaresysteem dat vaarp lannen berekent op basis van de ken
merken van het schip en data van diepgang en waterstanden. Het 
doel van het systeem is het plannen van de marginale scheepvaart 
voor een vlotte en veilige vaart. Het systeem maakt inzichtelijke 
vaarp lannen en markeert periodes waarin schepen gevaar lopen.

A andacht voor aantallen grootste containerschepen Toename tij-gebonden vaarten en niet-tijgebonden vaarten op Antw erpen  

to t 2014, waarvan de laatste met diepgang to t 16 m

Na de vo ltoo iing van de Scheldeverd ieping loop t MSC Emanuella (13.000 

teu) A ntw erpen aan, m et 15 m diepgang. Een testcase en een "m ee tre is"  

voor de gem eenschappelijke Vlaams-Zeeuwse nautische diensten, GNA.



N eed Ch eap & Sec ure Lay-up?
In our protected, private harbour ju s t outside o f Rotterdam , w e  offer 

(premium and secure  lay-up facilities fo r seagoing vessels, barges and 

p ontoons as w ell as extensive serv ices to  m anned or unm anned vessels 

in lay- up, all aga i nst a ffo rdab le  p rices. Dutch H arbour is suitabl e fo r vesse  l s 

up to  200 m in length and w ith a dra ft up to  5.150 m, w hile  its "700 m floating 

je ttie s  safeguard a ga inst a ny tidb l influences. T he  harbour entrance is 

cloaed cuff by a floating  security  b arrisr and rhe surrounding harbour Cerrsin 

is accessi ble o nly to  ow ne rs and crew. H arbour a ccess is m onito red 24h by 

security  cam eras.

F o r a d d itio n a l in fo rm a t io s  a n d  ra te s , p le a s e  c o n ta c t

Duhch Harbour Lay-up Services
H a rb o u r  G 9 5 0  • G r ie n d w e g  14, ’s  G ra v e n d e e l 

T: 0 8 5 -8 7 7 9 1 1 4  • F: 0 8 5 -8 7 7 9 1 1 5  

E : in fo @ d u tc h h a rb o u r .n l • W : w w w .d u tc h h ia rb o u r .n l

duJ£*U & r b o u r
Facilities:
• Closed, private harbour;
• Secure mooring & safe access;
• Camera surveillance;
• Free domestic garbage dispose
• Free wireless internet.

DO"***

Optional Services:
• 380V/220V shore power;
• Supply of MDO and fresh water;
• Crane services;
• Various alarm system s for cold lay-up.

Alewijnse Marine Systems
P.O. Box 49, 6500 AA, Nijmegen
The Netherlands
Phone: +  31 (G) 24 371 6571
Fax: +  31 (G) 24 371 657G
ams@alewijnse.nl
www.alewijnse.nl

Are you looking for a global player...
...who is expert in integrating your technical systems?
Combining various installations and functions so that the user perceives them as 
one system is a tricky field. Many things can go wrong. It needs a team player with 
in-depth knowledge. One who is innovative and thinks with you every inch of the way. 
But not all team players are equal.

So, the next time you need system integration support, call one of the 
most trusted names in the business. Alewijnse Marine Systems.

Connecting innovation and technology www.alewijnse.com

I Alewijnse Empowering your business

mybusiness
ACADEMY

seminars • opleidingen • cursussen • trainingen • in company

“Groei door de unieke combinatie van 
branche expertise en kennisoverdracht”

P ow e red  by

V aart
WEEKBLAD

SCH1JTTBVABR M M e e r in fo rm a t ie  en in s c h r ijv e n :

[ www.mybusinessacademy.nl
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http://www.alewijnse.nl
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Het m aritiem  econom isch en ecologische V laam s-Zeeuwse gebied Toename inzinking vijftig  p rocen t b ij één keer scheepsbreedte tussenafstand tijdens ontm oeting van grote schepen b ij scheepssnelheid 8 kn.

Ook scheepspassages worden gepland. Een marginaal schip bete
kent hier langer dan 300 m en diepgang van 12 m of meer. Hoofdver
keersleiders, loodsen en havens gaan gebruikmaken van WESP. Het 
systeem is geïnstalleerd in het Schelde Coördinatie Centrum te Vlis- 
singen en verbonden met het IVS van de Schelderadarketen en het 
Hydrometer Centrum Zeeland voor gegevens van astronomische en 
voorspelde getijden. De Meet Informatie Dienst en de Hydrografi
sche Dienst uit Oostende leveren dieptegegevens en ENC’s (elektro
nische kaarten). Het systeem verkeert in de testfase en komt nog dit 
jaar in gebruik.

Afscheid van een Kouwegronder
Na het Kennis Symposium werd afscheid geno
men van de hoogt geleerde zeeman van België 
en Nederland, Dr. Lic. Kapt. Hank Prins. Hank is 
zijn zeemansloopbaan begonnen als kouweg
ronder, o fwel een zeevarende die zonder mid
delbare schoolople iding, na voldoende vaarti jd 
werd  toegelaten tot het nautisch onderwijs 
voor de Grote Handelsvaart. Begonnen als ma
troos op een Groningse kuster kwam hij via een 

grote handelsvaart- en passagiersvaartcarrière  en met zijn eerste 
stuurmandiploma GHV in beleidsmatig nautische dienst van RWS Zee
land. Het jaarli jks Mari t iem Symposium Gent is een gevolg van een 
aanbeveling uit zijn Licentiaat thesis/Doctoraalscript ie van zijn studie 
Internationaal Publ iekrecht, Haven &  Marit ieme Wetenschappen U- 
Gent. Zijn proefschrif t  Politieke &  Sociale Wetenschappen, U-Gent, 
over de nautische vei ligheid en vlotheid in het Schelde-estuarium was 
de basis voor de samenwerking van Zeeland met Vlaanderen rond de 
Scheldeverd ieping. Hij heeft meegewerkt aan onderzoek naar gevaar
lijke stoffen, scheepsbreedten in sluizen, het borgen van nautische 
kennis door een kennisnetwerk te bouwen met Hogeschool Zeeland, 
het Loodswezen, de U-Gent en de Havenbedrijven van Antwerpen,
Gent, Terneuzen/Vlissingen en hij is de geestel i jk vader van WESP.

Westsluis Terneuzen
Wegens grote waterverplaats ing en stroming in de Westslu is Ter
neuzen bij een Kansarmax-bulkcarr ier (grootste maat bulkcarrier, 
naar grootste bauxiet haven Port Kamsar, Equitorial Guinea, Pana- 
max-size, L o.a. = 229 m) werden simulaties verr icht  om de maximale 
mogeli jkheden van de sluis te bepalen. Ook werd een meetreis ge
maakt met een 92.000 ton DWT post-panamax-bulkcarr ier.
De kwetsbaarheid van het havengebied Gent-Terneuzen met slechts 
één zeesluis werd tevens besproken. De congesties van binnen
vaartschepen bij de sluizen van Terneuzen benadrukken bovendien 
de noodzaak voor een nieuwe sluis.

Kennis
Dr. Rinnooy Kan is SER-Voorzitter en, onder veel meer, lid van het 
Innovatieplatform en lid commissie toekomstbestendig hoger onder
wijs. Van hem komt de uitspraak, zoals deze ook t ijdens het sympo
sium als een leidende draad werkte: 'Wie zegt dat kennis duur is, 
w ee t niet w a t  domheid kost.’

M eetre is  met 93.000 ton D W T-bulkcarrier en een m ode lproe f van 37 m brede Kansarmax- 

b u lkca rrie r in W estsluis Terneuzen. Ruimte tussen s lu is-w rijfw erken daarb ij: I m.



N.V. Scheepsbouwwerf v/h de Groot &  
van Vliet -  1910-1989 De W urf met vaklui

Honderd jaar geleden werd de Scheepsbouw
w er f  v/h de Groot &  van Vliet opgericht. Dat 
was voor Aad en Huib van Vliet, zoon en klein
zoon van oprichter Anthony van Vliet, aanlei
ding een boek samen te stellen over de bijna 
negentig jaar geschiedenis van de w er f  en de 
schepen die er zijn gebouwd.
De oprichters van de w er f  waren afkomstig 
uit de scheepsbouw. De vader van Daniel de 
Groot had een scheepswerf in Vrijenban (bij 
Delft) en de vader van Anthony van Vliet was 
eigenaar van een scheepswerf in Koudekerk 
aan den Rijn (bij Leiden). Daniel en Anthony 
waren zwagers van elkaar. In 1909 konden zij 
de oude w er f  van Schram in Slikkerveer ko
pen en dat werd het begin van Scheepsbouw
w er f  De Onderneming. In 1920 overleed Daniel 
en werd de Commanditaire Vennootschap 
omgezet in de N.V. Scheepsbouwwerf  v/h de 
Groot &  van Vliet. De eerste jaren werd naast 
scheepsreparatie vooral voor de binnenvaart 
gebouwd: sleepschepen en casco’s voor 
stoomsleepboten. Tijdens de Eerste W ere ld 
oorlog begon de w er f  met de bouw van zee- 
v rachtstoomschepen to t 1921. Daarna werden 
er nog uitsluitend sleepschepen voor het 
Dortmundt-Eems-Kanaal en het Rijn-Herne- 
Kanaal op stapel gezet. Vanaf 1936 bouwde de 
w er f  ook motorkustvaarders en motorkusttan- 
kers. Tijdens de Tweede Were ldoorlog kreeg 
de w er f  opdracht voor de bouw van v ie r w a 
terboten, maar die zijn niet meer voltooid. In

1959 liet Marinus Smits zijn eerste schip in 
Slikkerveer verbouwen en een jaar later 
kreeg de w er f  opdracht voor de bouw van de 
Margaretha Smits. Directeur Arie van Vliet 
had t ijdens de oorlog kennisgemaakt met M a 
rinus Smits toen zij beiden in Duitse gevan
genschap te w erk  waren gesteld in een fa 
briek van scheerapparaten en knijpkatten. 
Daarna volgden nog 26 n ieuwbouwopdrach- 
ten, verlengingen en reparaties. Smits werd 
de grootste opdrachtgever en kreeg uiteinde
lijk een f inancieel belang in de werf.  Bijzon
dere opdrachten waren onder andere de om
bouw van een landingsvaartuig to t de 
kustvaarder Moby Dick in 1948, de de om
bouw van de Silvretta to t radiozendschip 
Mebo II in 1964, de samenvoeging van de 
kustvaarders Hermes en Hada II in 1969 tot 
zwareladingschip Gloria Siderum, de restau
ratie van het ramtorenschip Buffel in 1975-76 
en het ombouwen van de kusttankers Dutch 
Mate en Dutch Sailor to t  de binnenvaarttan- 
ker Dordrecht 33 in 1985. Inmiddels waren in 
1977 De Groot &  van Vliet, Ysselwerf,  en Hol
landse Scheepsbouw Maatschappij  in Groot 
Ammers gefuseerd to t  Yssel-Vliet-Combinatie 
In 1989 werd  de locatie in Slikkerveer ver la 
ten om de scheepsreparatie op het terrein 
van de in 1987 fa i l l ie t gegane Boele’s 
Scheepswerven en Mach inefabr iek voort  te 
zetten. De n ieuwbouwactiv ite iten werden ge
concentreerd op de Ysselwerf  in Capelle aan 
den IJssel. In 1990 trad Ies van Vliet terug als 
d irecteur en was de famil ie Van Vliet niet 
meer vertegenwoordigd in de werfd irectie . 
Het verdere ver loop valt buiten het bestek 
van het boek. YVC fuseerde vervolgens in 
1999 met Wilton-Fijenoord tot Rotterdam Uni
ted Shipyards en was de V uit de werfnaam 
verdwenen. Vanaf eind 2003 word t  de werf 
voortgezet door Damen Shipyards als Damen 
Shiprepair Rotterdam BV. In het boek wordt 
verder ook aandacht besteed aan de locatie, 
het personeel, huisvesting, woon-werkver- 
keer en de personeelsverenigingen. Het mooi 
geïllustreerde boek w ord t  afgesloten met een 
gedetail leerde werf l i js t  die werd samenge
steld door Huib van Vliet.
N.V. S cheepsbouw w erf v/h de Groot & van 
Vliet 1910-1989, A ad  & Huib van Vliet, 140p a 
gina's, a fm eting 3 0 x  21 cm, afbeeld ingen in 
z w a rt-w it en kleur, geen ISBN-nummer. Het

boek is n ie t verkrijgbaa r in de boekhandel. 
Kosten € 27,00 (in c lu s ie f verzendkosten b in 
nen Nederland). Te bestellen b ij A. van Vliet 
rekeningnum m er 385401485, e-m ail: vliettax@  
p lanet.n l 
G.J. de Boer

Hij die nooit gevaren heeft w eet niet hoe 
een zeeman leeft
Hij die nooit gevaren heeft wee t niet hoe een 
zeeman leeft is de w a t  lange t ite l van een 
aardig boekje dat door George Venendaal in

eigen beheer werd  geschreven en uitgege
ven. In de uitgave zijn de belevenissen be
schreven van de opvarenden van de Alhena 
(in het boek aangeduid als Archea),  een 
vrachtsch ip (bouwjaar 1943) met passagiers- 
accommodatie, van Van Nievelt, Goudriaan & 
Co., Rotterdam in de zestiger jaren, dat in de 
Rotterdam-Zuid-Amerika-Lijn voer. De auteur 
eindigt het boekje met de woorden: Zo was 
varen in die jaren. Alle hutdeuren en poorten 
stonden open, w an t er was geen a ircondit io
ning aan boord. Het was de tijd van de bin
nen- en buitentakel met laadbomen, van de 
zware spier, de houten luiken met presennin- 
gen en schalklatten. Er waren ook nog geen 
containers en er werd veel meer gedaan aan 
onderhoud schip dan tegenwoordig. Jammer 
dat het schip in 1973 gesloopt werd. Maar zo 
gaat dat nu eenmaal. Alles w ord t  ouder, alles 
w ord t  uiteindel ijk vervangen. En dat geldt niet



alleen voor schepen. Een ding is zeker: ieder
een die er op gevaren had, heeft daar goede 
herinneringen aan. Daarom w ord t  in 37 ver
halen het leven en werken aan boord en soms 
aan de wal vaak met een kwinkslag beschre
ven, zoals dat ook vele malen gebeurde aan 
boord. Met weemoed besluit de auteur met 
de woorden: 'alle hier beschreven beman
ningsleden zullen aan de Alhena denken als 
aan een vriendin. Misschien af en toe een 
met kuren, maar toch: een goede vriendin.’
H ij die noo it gevaren h ee ft w ee t n ie t hoe een 
zeeman leeft, George Venendaal, 158 pa g i
na's, a fm eting 2 0 x  12 cm, afbeeldingen, ISBN  
9789460897948, p rijs  € 16,20 (in c lus ie f ver
zendkosten), in fo : gevene@ versatel.nl 
G.J. de Boer

De kim blijft altijd even ver -  Een mari
tieme roman
Kees Bergmans, een Nederlandse kapitein, 
neemt het commando over van een schip dat 
in een regelmatige dienst tussen Engeland en 
Zweden vaart  en waarvan de kapitein plotse
ling is overleden. Hij kende zijn overleden col
lega al vele jaren en had een bepaald beeld

van hem. Nu hij door omstandigheden ge
dwongen word t  zich met zijn nalatenschap 
bezig te houden, ontdekt hij een aantal dingen 
die hem doen tw ijfe len of hij hem eigenlijk 
wel kende. Als er dan in Zweden een enigs
zins mysterieuze v rouw  opduikt die een rol 
li jkt te hebben gespeeld in het leven van de 
overleden kapitein, maar die even snel weer

verdwenen is, gaat hij zich werke l i jk  in het le
ven van de ander verdiepen. Hij t rach t  het 
verstoorde beeld te herstel len, maar daarbij 
l ijkt het telkens w eer of de waarheid net ach
ter de kim ligt. Theo Horsten was meer dan 
veertig jaar werkzaam in en om de scheep
vaart,  zowel varend als aan de wal. Hij publi
ceerde artikelen, fo to ’s, gedichten en korte 
verhalen in verschil lende ti jdschr iften en 
kranten en van zijn hand verschenen eerder 
twee boeken.
De kim b lijf t  a ltijd  even ver, Theo Horsten, 192 
pagina's, a fm eting 15x 23 cm, ISBN 978 
906013 3262, p rijs  € 12,90, info : w w w .a lk .n l 
G.J. de Boer

Het Oosterdok -  Verhalen van een Am
sterdamse haven

Oosterdok

Het Amsterdamse Oosterdok was oorspron
kelijk een met palen omgeven deel van het IJ, 
waarb innen de Oostindiëvaarders en andere 
schepen vei lig konden liggen. Op het zeven- 
t iende-eeuwse eiland Kattenburg kreeg de 
admirali teit  een vaste plaats. Het eigenlijke 
Oosterdok ontstond in 1832 door de aanleg 
van de Oosterdoksdam met een sluis, w aa r
door de haven geen last meer had van het ge
tij van de Zuiderzee. Na de opening van het 
Noordzeekanaal in 1876 ver loor het Oosterdok 
langzamerhand zijn economische functie. Het 
huidige Oosterdok word t  omringd door een 
cur ieuze verzameling historische gebouwen 
en moderne architectuur:  het ’s Lands M aga
zijn (scheepvaartmuseum), de Kweekschool

voor de Zeevaart,  Het Scheepvaarthuis naast 
Nemo en Arcam. De meest ingri jpende veran
dering was wel de aanleg van de IJtunnel en 
werd het voormalige havengebied decor van 
de nieuwe entree van de stad. Temidden van 
alle drukte en n ieuwbouw hield het verleden 
echter stand. De Vereniging Museumhaven 
Amsterdam (VMA) vormt al ruim 25 jaar een 
waardevolle en levende herinnering aan de 
eeuwenoude havenfunctie van het Oosterdok. 
Het begon met het fe i t  dat een groep enthou
siaste eigenaren van historische v rach tsche
pen 25 jaar geleden de oostel ijke tunnelpier 
tegenover het Scheepvaartmuseum illegaal 
innam en zich er met twintig varende monu
menten de Museumhaven vest igde. De schip
pers/eigenaren van de schepen zetten zich al 
jarenlang en met veel liefde in om hun schip 
in oorspronkel ijke staat te herstellen, zodat 
ermee op de Neder landse wateren gevaren 
kan worden. De V M A  is nu niet meer weg te 
denken uit het stadsgezicht van Amsterdam. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubi leum van 
de V M A  is onder redactie van Titus Dekker 
met bijdragen van Henk Dessens (Scheep
vaartmuseum Amsterdam), Maarten Kloos 
(ARCAM), Jow i Schmitz (schrijver), Jan Pieter 
Nepveu (journalist), Jos Settels, Jochem de 
Jonge, Simon Tuinstra en Heidi Offermans 
(Museumhaven Amsterdam) een boek vol 
verhalen, anekdotes, tekeningen en fo to ’s sa
mengesteld over het ontstaan en de ontw ik 
keling van het Oosterdok. De geschiedenis en 
betekenis van de V M A  word t  geschreven 
vanuit  verschil lende standpunten; de opr ich
ter, de bewoner, de restaurateur en de v isio
nair komen aan het woord. En welke kansen 
bieden nieuwe stadsontwikkelingen voor de 
VMA? Van het boek is ook een gelimiteerde in 
linnen band gebonden en met de hand ge
nummerde luxe editie voorzien van leeslint 
verschenen. Deze uitgave is niet verkri jgbaar 
in de boekhandel.
Het Oosterdok, 9 6 pagina's, a fm eting 2 2 x 28 
cm, afbeeldingen in k leu r en zw a rt-w it, ge 
naaid, gebrocheerd, ISBN 9789057307232, 
p rijs  € 19,95 (handelseditie), ISBN  
9789057307270, p rijs  € 54,50 (luxe editie), W al
burg Pers, Zutphen, info: w w w .w a lburgpers.n l 
G.J. de Boer

Dc kim hlipi
altijd cvou v a

Mwnllm—

mailto:gevene@versatel.nl
http://www.alk.nl
http://www.walburgpers.nl


S T C  B.V. t r a i n i n g  van d e u r  
t o t  d e u r ,  t h u i s  en  op  lo c a t ie

C ursussen Zeevaart
B oven de 21 en  je  M B O  d ip lo m a  in de z e e v a a rt h a len ?  
S c h rijf  je  dan nu in v o o r  éé n  van  de v o lg e n d e  o p le id in g en :

start duur
(in  w e k e n j

S tu u rm a n  M a c h in is t B e p e rk t W e rk g e b ie d 22 aug 17

S tu u rm a n  K le in e  S chepen  (m ono) 8 aug 15

S ch e e p sw e rk tu ig ku n d ig e  K le ine  Schepen (m ono) 14 ok t 13

S tu u rm a n  W e rk tu ig k u n d ig e  K le in e  Schepen 8 aug 19

S tu u rm a n  A lle  S ch epe n  (m ono) 19 se p t 13

S c h e e p s w e rk tu ig k u n d ig e  A lle  Schepen (m ono) 16 jan 18

M a r it ie m  O ffic ie r A l le  S chepen 19 se p t 26

V rijs te llin g e n  voo r Proeven van B ekw aam heid en /o f 

BPV zijn op aanvraag m ogelijk .

M eer in fo rm a tie : Menthe de Jong. Mail: m .jo n g @ s tc -r .n l.

ONDERDEEL VAN DE STC-GROUP I 0 1 0  44 86 4 2 9  I W W W .S T C -B V .N L

GRATIS digitale nieuwsbrief!

Altijd op de hoogte van 
actuele nieuwsfeiten?

Ontvang de digitale 
nieuwsbrief van SWZ 
maandelijks in uw inbox!

Meld u nu aan via 
www.swzonline.nl

Onze technologie  h eeft ons m ark tle id er gem aakt. N ie u w e  technologie  gaat 
ervoor zorgen dat w e  dat blijven. Die uitdaging ligt e r voor jou bij IHC M e rw e d e .

Mede door onze groeiende orderportefeuille zijn wij voor verschillende business 
units op zoek naar hoogopgeleide technici. Wij zoeken onder andere:

•  Q A  Engineer •  M a n ag er Productie
•  M a n a g e r Purchasing •  Sales M a n a g er Benelux

Werken bij IHC Merwede betekent werken aan grootse projecten.
We zijn wereldmarktleider in de bouw van gespecialiseerd baggermateriaal en 
complexe custom-built-offshoreschepen. Vele tonnen staal die door de kennis en 
kunde van onze mensen tot leven komen. We bouwen echter niet alleen schepen, 
maar ontwikkelen ook hoogwaardig equipment voor die schepen en combineren 
en integreren dit waar relevant.
Zonder de bijdrage van onze mensen -  hoe klein soms ook -  rolt er geen schip 
van de helling af. En die bijdrage wordt bij IHC Merwede groots beloond.

Kijk voor m ee r in fo rm atie  over bovenstaande vacatures en andere vacatures op  
onze site.

The technology innovator. w w w . i h c j o b s . n l twitter.com/ihcjobs

mailto:m.jong@stc-r.nl
http://WWW.STC-BV.NL
http://www.swzonline.nl
http://www.ihcjobs.nl


Voor u gelezen

Door ir. W. de Jong

Willem de Jong is oud-directeur van Lloyd's Register 
Londen en als redacteur verbonden aan SWZ Mari
time

Voor u gelezen
Zuid-Korea en China samen meer dan 80% van de orders in 
eerste halfjaar 2011
De Koreaanse werven slaagden erin om in deze periode 224 sche
pen met een tonnage van 8,92 m CGT te boeken voor in totaal 31,4 
miljard dollar, overeenkomend met 53,2% van alle nieuwe orders 
voor de wereldscheepsbouw. Concurrent China bleef daar f l ink bij 
achter: orderintake 258 schepen met 5,17 m CGT, waarde 8,8 miljard 
dol lar en overeenkomend met 30,8% van het wereld to taa l in CGT. 
(Fairplay)

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) bouwt "solar hybride" car carrier
Zonnecellen op alle platte open bovendekken leveren 160 kW. Deze 
energie kan worden opgeslagen in een lith ium-ionbatterij-installatie 
met een maximale capacite it  van 2,2 MWh. Deze energie w ord t  ge
bruikt in havenbedrij f  waardoor er geen dieselgeneratoren nodig 
zijn resulterend in nul emissies voor de wal.  De batter ijen worden 
diep in het schip geplaatst in plaats van vaste bal last waardoor het 
laadvermogen van het schip niet w ord t  beïnvloed. Het schip krijgt 
een capacite it  van 6400 auto’s en word t  gebouwd door Mitsubishi, 
Kobe. De oplevering is in 2012.
(M arineLog)

2000 werven in China
De Chinese scheepsbouw heeft in totaal de beschikking over 2000 
werven waarvan er circa 200 in staat zijn om voor de export sche
pen te bouwen.
(Fairplay)

Eerste LNG-bunkerstation voor de binnenvaart
Bunkerbedrij f  Nobel in Zw ijndrecht heeft een mil ieuvergunning aan
gevraagd voor het overslaan van LNG als brandstof voor de scheep
vaart. In eerste instantie zal de LNG met tankwagens worden aan
gevoerd en vanaf de kade in de brandstoftanks van het schip 
worden overgepompt. Het is de bedoeling dat de levering later uit 
LNG-opslagtanks op het bunkerstation plaatsvindt.
Er zijn op dit moment vier op LNG varende binnenschepen in aan
bouw.
(Schuttevaer)

Nieuwe Duitse korvetten met problemen
Vanaf 2009 hadden er voor de Bundesmarine vij f korvetten van de 
Klasse 130 in de vaart  moeten zijn. Een pro ject van 1,2 miljard euro. 
Maar tot op dit moment zijn de schepen niet voor de marine be
schikbaar. Technische problemen met schroefassen, koppelingen, 
tandwielkasten, elektronica en aircondit ioning houden de schepen 
voor de wal.

Men vreest dat het to t  2014 zal duren voor deze schepen uit de pro
blemen zijn. De oorzaak van de problemen moet volgens de pers 
worden gezocht bij een nieuwe manier van aanbesteden en project
management.
(Süddeutsche Zeitung)

Nederlandse binnenvaartbedrijven genomineerd voor "sus
tainable shipping awards"
Argonon Shipping was met de dual-fuel-b innenvaarttanker Argonon 
genomineerd voor de Sustainable Shipping Operator of the Year en 
de VOF Amulet met de innovatieve binnenvaarttanker Amulet voor 
de Regional Environmental Protection Contribution Award  of the 
Year. Op 7 juli vond in Londen het Sustainable Shipping Forum plaats 
en daar werden uit de genomineerden de uiteindelijke winnaars ge
kozen. De Argonon moest concurreren tegen vi j f  zwaargewichten 
als Holland America Line, Maersk Line en CMA CGM en zag de 
Award  naar Maersk Line gaan, terw i j l  de Amulet in de strijd tegen 
twee  andere genomineerden de Award aan de Port of Gothenburg 
verloor.
Dat neemt niet weg dat de Nederlandse binnenvaart als een moder
ne en innovatieve bedri jfstak goed op de kaart werd gezet in Lon
den. In ons blad schenken we binnenkort  uitgebreid aandacht aan 
de genomineerde binnenvaartankers. 
(w ww .susta inableshipp ing.com )

Carnival terug naar Japanse w erf
De grootste cru isemaatschappij van de wereld  heeft drie cru ise
schepen besteld: twee  in Japan en één in Europa. Bij de w er f  M its 
ubishi werden twee  schepen voor de Duitse Carnivaldochter Aida 
Cruises besteld van 125.000 GT met een capacite it  van 3250 passa
giers. Oplevering 2015 en 2016 respectieveli jk, prijs 455 miljoen euro 
per schip. Deze Japanse w er f  heeft in 2004 twee  cru iseschepen 
voor Princess Cruises gebouwd, een andere dochter van Carnival. 
Dat waren nagenoeg de eerste en in elk geval de laatste cru ise
schepen die niet door Europese werven zijn gebouwd.
Voor de Italiaanse dochter Costa Cruises gaat Fincantieri een 
cru iseschip bouwen van 132.500 GT met een capacite it  van 3700 
passagiers, prijs 555 miljoen euro en oplevering in 2014. Dit worden 
de grootste schepen die ooit voor deze twee Carnival dochters w e r
den gebouwd.
In totaal heeft de Carnival groep thans tien cru iseschepen in bestel
ling; haar varende vloot te l t  101 schepen met een capacite it  van on
geveer 200.000 passagiers.
(Fairp lay News)

http://www.sustainableshipping.com


International Marine Accident Reporting Scheme
M A R S Report No. 224

Movement at Berth Due to Ineffective 
Moorings: MARS 201137
After completing loading operations our gas 
tanker’s c rew  secured the ship’s accommoda
tion ladder. As a routine presailing procedure, 
the terminal had rigged a temporary gangway 
from the shore fo r two representat ives, who 
boarded to d isconnect the loading arm. A 
large tanker passed our vessel, causing it to 
surge and sway away from the jetty by about 
two metres. The shore end of the gangway 
came away from the jetty and fell  on top of 
taut mooring ropes (after backsprings). Imme
diately, our c rew  safely re-moored the vessel 
and the shore gangway was repositioned and 
secured. The gangway and loading arm were 
v isual ly examined after the incident.

There was a risk of death 
or serious injury to the 

terminal personnel
Damage Caused
1. The w ire  operating the counterweight of 
the loading arm was stretched during the inci
dent and wil l need renewal.
2. The triple swivel of the loading arm was 
found to be stuck after the incident and will 
need to be surveyed and repaired.

Potential Losses
1. There was a risk of death or serious injury 

to the terminal personnel if they happened 
to be on the gangway at the time of the in
cident.

2. The loading arm wil l  be out of service for 
some time, resulting in f inancia l conse
quences for the terminal.

3. The shore gangway could have been lost 
overboard.

4. The vessel’s mooring ropes were suddenly 
overstretched, and this could have resulted 
in damage to ropes and equipment.

5. Other commercial losses fo r the terminal, 
charterer, cargo owner and vessel owners/ 
managers due to this incident.

Root Cause/Contributory Factors
1. Slack in mooring ropes -  the large tidal 

range caused s lack in the vessel’s moor
ings a llowing the vessel to move dange
rously at the berth.

2. Passage of large tanker in channel -  AIS 
data and visual observation confirmed that 
the tanker’s speed was not excessive and it 
was not abnormally close. It is speculated 
that its size, draught, and the channel b loc
kage fac tor  may have generated the large 
disturbing forces.

3. Mooring configuration -  the vessel was 
moored port side alongside with  two head
lines, two  fo rward  backsprings, two after 
backsprings and two  sternlines. The positi
on of our vessel and configuration of the 
shore bol lards did not a l low  the deployment 
of breastlines. The four backsprings were 
all belayed on one bollard. This conf igurati
on was not effect ive in countering 
athwartship forces.

4. The c rew  underestimated the possible con
sequences of this ineffective mooring con
figuration.

5. The responsible off icer of the watch  and 
the deck watch  did not properly check and 
adjust the tension of the moorings during 
the loading operation.

6. The vessel was kept alongside by the wind 
and tide and the c rew  became complacent 
and did not observe that the vessel was not 
moored safely.

Lessons Learnt
1. In consultation w ith  the berthing pilot and 

the terminal, the Master should determine 
an optimum mooring plan.

2. If unavoidable, a mooring configuration 
w ith  lines predominantly extending parallel 
to the berth must be closely and cont i
nuously monitored and tended; lines must

always be maintained under optimum tens i
on and never left slack.

3. Environmental conditions (wind, tides, cur
rents, et cetera) and the ir effects should be 
correct ly  predicted/antic ipated and closely 
monitored.

Further advice on m oorings can be found in 
The N au tica l Institu te 's re ference  pub lica tion  
M ooring  and A nchoring  Ships Volumes 1 & 2. 
See w w w .nautinst.o rg /pd f/pub lica tionsL is t. 
p d f fo r details.

Loose Grating Causes Fall and Injury: 
MARS 201138
During coastal passage, the chief engineer 
inspected the lower side of the forward  seal 
of the stern tube as part of his rounds. He 
then turned around and proceeded forward 
towards  the ladder leading up to the bottom 
plates. He stepped on a f la t-bar and rod gra
t ing section forming part of the walkway 
along and underneath the tail-end shaft.
The grating section was too small fo r the bil
ge well  that it covered, and fell down into the 
well.  Thrown off-balance due to the fall, the 
engineer’s right leg hit the exposed sharp 
edge of the bilge well w ith  great force, in
f lict ing a serious gash wound extending al
most the full  length of his shin bone.
A fte r being rescued and given f irs t aid, he 
was medevacced by helicopter to receive 
medical treatment on shore.

Root Cause
1. Mismatch in dimensions of grat ing section 

and bilge well  opening resulting in grating 
being insuffic iently  supported by the edges 
of the bilge well.

2. No lock bolts fitted on the grating.
3. Due to the location’s low lighting levels and 

dif f icult access, the potential hazard could 
not be readi ly seen.

4. The location was not included in the un
manned operation route risk assessment 
check list as crewmembers rarely go there.

http://www.nautinst.org/pdf/publicationsList


Corrective/Preventative Actions
1. Fleet advised to thoroughly inspect all gra

tings, f loor plates, the ir supports and loc
king devices for proper and secure fit.

2. Safely carry out necessary modif ications to 
any similar defic iencies and/or deformed 
f loor plate(s). For example, proper lock 
bolts or an angle bar support  should be 
welded in place to prevent the fall  of a gra
ting or f loor plate section. Alternatively, 
hinges should be welded on those sections 
that are frequently  removed for inspection.

3. Post appropriate warnings and fence off 
the opening when any grating or f loor plate 
is removed temporar i ly  for access.

Facial Injury from Dislodged Deckhead 
Panel: MARS 201138
The fourth engineer and the f i t ter dismantled 
the deckhead panell ing in an unoccupied 
spare cabin to carry out maintenance work. 
A f te r completing the work, they both stood on 
a bench to f ix the panel back in place. The 
engineer held the panel in place while the f i t 
ter inserted the holding screws of the panel, 
which was located just inside the entrance to 
the cabin with  the door opening inward. Hea
ring noises inside an empty cabin, a curious 
c rewmember suddenly opened the door, 
knocking the fourth engineer to the deck. The 
panel fell on top of him, its sharp edge in
f l icting a deep laceration below the right eye 
that could have resulted in permanent 
damage.
Immediate medical treatment was administe
red by ship staff, including suturing the open 
wound. The engineer was sent ashore to the 
doctor fo r fur ther medical attention at the 
next port. The acc ident resulted in a total of 
five days lost w ork  time.

Root Cause/Contributory Factors
1. No risk assessment carried out prior to un

dertaking the task.
2. Cabin door was not locked during the exe

cution of the work.
3. No warning notice was posted on the out

side of the cabin door.
4. Insufficient personal protective equipment

-  wearing helmet and goggles could have 
avoided or mit igated the injury.

Corrective/Preventative Actions
1. The acc ident was discussed in detail at a 

safety meeting called soon after the occur
rence.

2. Master instructed all ship staff to carry out 
risk assessment prior to commencing any 
task.

3. The department head and the assigned 
w ork  team must inspect the site of w ork  
and identify the hazards involved.

4. Master instructed all department heads to 
explain assigned tasks in greater detail to 
the ir subordinates. As far as possible, this 
briefing should be done at the job site.

5. Seniors, w ith  their greater practical experi
ence, should guide the juniors.

6. Management reviewed the acc ident and 
c irculated its findings and recommendati
ons w ith in the fleet.

Explosion w ith Fatalities during Cargo 
Tank Cleaning: MARS 201140
(Edited from  re po rt from  IMO FSI Sub-Com
m ittee 12th Session.)
On a product tanker on a short voyage 
between two  busy ports, the c rew  started 
tank cleaning operations. They fitted a water- 
driven fan to venti late the tank w ith plastic 
ducting extending to the lower portion of the 
tank. A f te r completing the venti lation, two 
c rew  members entered the tank to remove oil 
cargo residues.
There was an explosion which tore away 
bulkheads to adjoining tanks and ignited the 
aviation fuel and kerosene slops that were 
stored in them. The explosion breached the 
hull in these tanks and the engine room and 
the ship f looded rapidly, developed a star
board list and sank.
The c rew  escaped by jumping into the sea. 
Out of a total c rew  of sixteen, seven were 
rescued by passing ships. Three bodies were 
recovered from the sea, while a fur ther six 
c rew  members are missing, presumed dead.

Probable Cause/Contributory Factors
1. The source of ignition could not be identi

fied. It was probably either a discharge of 
static e lectr ic ity  from the c re w ’s w inter 
clothing or from the plastic venti lation 
ducting, or a fr ic t ion spark created when 
an ordinary metal can that was used to car

ry tools impacted with  the tank ’s internal 
surfaces.

2. The c rew  was under pressure to complete 
the tank cleaning operation due to the short 
duration of the transit.

Crews are required to 
take training in tanker 

operations
Lessons Learnt
1. It is vital to ensure suff icient time for tank 

cleaning operations to minimise the possi
bility of missing steps or not paying ade
quate attention to the operation.

2. Crews are required to take tra ining in tan 
ker operations. That tra ining must be cont i
nually re inforced onboard, and it is impor
tan t  to ensure that it is properly applied.

Through the kind in te rm edia ry  o f The 
N au tica l Institu te  we g ra te fu lly  acknow 
ledge sponsorship  p rov ided  by:
A m erican  Bureau o f  Shipp ing /  AR  B rink  
& A sso c ia tes /  B ritannia  P&I Club /  Cargill 
/C la s s  N K /C o n s u lt IS M /  DNV /  G a rd / In 
te rna tiona l Institu te  o f M arine  Surveying /  
Lairdside M aritim e  Centre/ London Off
shore Consultants/  Lloyd's Register-Fair
p la y  Safety a t Sea In te rn a tiona l/ MOL 
Tankship M anagem ent (Europe) L td /  N o 
ble Denton /  N orth  o f England P&I Club /  
Port o f Tyne /  Sail Training In te rn a tion a l/  
Shipowners Club /T h e  M arine  Society  
and Sea Cadets /  The Swedish Club /  U K  
Hydrographic Office /  UK P&I Club.

M ore  reports  are needed to keep the 
scheme in te resting  and inform ative. A ll 
reports are read only by the M ARS-coor- 
d ina to r and are treated  in the s tr ic te s t 
confidence.
To subm it a re po rt p lease use the MARS  
re po rt form  (M ARS@ nautinst.org).

mailto:MARS@nautinst.org


K N V TS  in 2018
Heeft de KNVTS nog toekomst? En mag deze 
vraag wel gesteld worden binnen een Koninklij
ke vereniging van 113 jaar. .. !?  Indien wij de 
toekomst positief tegemoet zien, hoe gaan wij 
daar dan invulling aan geven?
Tijdens het samenstellen van het jaarverslag 
2010 heb ik mij deze vragen gesteld.
Laat ik u op voorhand al geruststellen, de 
KNVTS hééft toekomst! Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering bij Damen Shipyards eind 
mei 2011, heeft het Hoofdbestuur u laten zien in 
de toekomst van de KNVTS te geloven. Een 
goed voorbeeld daarvan is de nieuwe website 
(figuur 1), die naar verwachting in de loop van 
het derde kwartaal in de lucht zal zijn. Een w eb
site waarmee communicatie met én tussen le
den en daarmee de band met de Vereniging nog 
verder versterkt wordt. Maar dat laat niet on
verlet dat er meer moet gebeuren dan alleen 
een nieuwe, verfrissende website maken.

Figuur 1. Voorlopige visual nieuwe website

Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw van KNVTS-leden laat een 
interessant beeld zien. Het zwaartepunt ligt in 
de leeftijdscategorie tussen veertig en zeventig 
jaar, leden die nog volop actief zijn in het be
drijfsleven. Daarmee heeft de vereniging een 
schat aan actuele kennis beschikbaar bij haar 
leden. Daarnaast kent de vereniging een schare 
trouwe leden, die ook na hun werkzame leven

graag lid blijven. Een minderheid van het leden
aantal zit in de leefdstijd groep tot 39 jaar. Voor 
de toekomst is onze vereniging echter afhanke
lijk van aanwas van het aantal leden in deze ca
tegorie. Deze verdeling maakt een aantal din
gen duidelijk. Al lereerst dat de vereniging een 
uitdaging heeft om aansluiting te vinden bij stu
denten en jongwerkenden zodat zij ook lid w i l 
len worden. Ten tweede brengt de spreiding in 
leeftijd van leden met zich mee dat de behoefte 
van de leden ook verschillend is.

Ledenaantal
Daarnaast baart ook de ontwikkeling van het le
denaantal ons zorgen. In het topjaar 2002 telde 
de vereniging bijna 2900 leden (figuur 2). Tot 
2010 is een daling te zien naar ongeveer 2300 
leden. Naar verwachting zet deze daling in 2011 
nog door naar ongeveer 2200 leden. Het aantal 
donateurs is ook iets afgenomen en schommelt 
de laatste jaren rond de tachtig. Natuurlijk is 
een deel te verklaren door minder instroom in 
de sector zelf, het zuiveren van het ledenbe
stand en het niet langer meetellen van de "a f
deling Antillen". Maar toch!

Figuur 2. Leden- en donateursaantal

De toekomst
Dit alles op een rij zettende wordt duidelijk dat 
de leden en de besturen een interessante uitda
ging hebben. De verschillende leeftijdscatego
rieën hebben elk hun eigen belangstelling en

behoeftes. Een goed voorbeeld is de excursie 
naar de w erf van IHC in Krimpen aan den IJssel, 
met het bezoek aan de in aanbouw zijnde Congo 
River (mei 2011). De netwerkbehoefte van de 
leeftijdsgroep dertig-zestig kwam tijdens deze 
bijeenkomst goed tot zijn recht. De seniorendag 
en de jubileumspeldjes zijn mooie voorbeelden 
waarop in de behoefte van oudere leden wordt 
voorzien. Daarnaast is het creëren van een plat
form voor studenten belangrijk gebleken. Re
centelijk zijn op uitnodiging van de KNVTS, stu- 
dentenbesturen van alle maritieme opleidingen 
in Nederland benaderd om enerzijds met elkaar 
kennis te maken en anderzijds met ons te be
spreken hoe wij een grotere toegankelijkheid 
tot de KNVTS kunnen creëren. Dit werd door 
alle partijen als zeer succesvol ervaren en het 
is dan ook een doelstelling van het hoofdbe
stuur geworden om dit minimaal jaarlijks te her
halen. Het Hoofdbestuur heeft de doelstelling 
geformuleerd om in 2013 (115 jaar) een stijgen
de lijn te kunnen laten zien in het aantal leden 
om uiteindelijk bij het 120-jarig bestaan (2018) 
van de vereniging het niveau in ledenaantal van 
het begin van deze eeuw te bereiken. Voor deze 
ledenwerving ligt de focus voornamelijk op de 
leeftijdscategorie onder de veertig jaar, zonder 
hierbij af te doen aan de overige leeftijden. 
Naast deze genoemde activiteiten zullen meer 
nieuwe activiteiten ontplooid worden waar de 
leden (jong en/of oud) aan deel kunnen nemen. 
Terug naar de vraag hééft de KNVTS toekomst? 
Ja, de KNVTS heeft zeker toekomst! En met uw 
hulp wordt de KNVTS een bruisende netwerkor
ganisatie waar de maritime sector in Nederland 
niet omheen kan. Gaat u met het Hoofdbestuur 
deze uitdaging aan?
Namens het Hoofdbestuur,
Erik Klok, Penningmeester HB

Vooraankondiging Seniorendag 2011
Hiermee w il len w i j  u op de hoogte brengen dat de Seniorendag dit jaar plaatsvindt op donder
dag 20 oktober 2011. In het septembernummer van SWZ Mari t ime w ord t  uitgebreid ingegaan op 
de invulling van het programma voor die dag. Noteert  u alvast de datum!
M arijke  van Z ijl/Joop  Coolegem



Voorjaarsbijeenkomst K N V TS
Op verzoek van het Hoofdbestuur is de afde
ling Amsterdam gestart  met het organiseren 
van een voorjaarsbijeenkomst. Dit om de 
eensgezindheid en de onderlinge contacten 
van de leden te bevorderen. Het is de bedoe
ling deze dag jaarli jks te herhalen, te organi
seren op toerbeurt door de afdelingen. Onge
veer vijft ig personen, leden van de afdelingen 
Rotterdam, Zeeland en Amsterdam, hadden 
zich voor deze bijeenkomst op 8 juni jongst le
den aangemeld. Helaas waren er geen leden 
van de afdeling Noord.

Het organiserende bestuur van de afdeling 
Amsterdam, ontving de gasten in stij l in de 
Koninklijke W achtkamer van het Centraal Sta
tion. Daar werd de koffie geserveerd, waarna 
voorz it ter Frans Hogendoorn het welkoms- 
woord uitsprak. Bestuurslid Ton Thoolen zette 
het programma van de dag uiteen.
Een bezoek werd gebracht aan de veel be
sproken Metroli jn  Noord-Zuid. In het bezoe- 
kersin formatiecentrum van dit pro ject werd 
op vakkundige wijze uitleg gegeven aan de 
hand van twee maquettes.
Daarna werd de groep in tweeën gesplitst. Er 
werd een wandeling gemaakt naar het in aan
bouw zijnde station Rokin. Op het roosterplat-

form acht meter onder de straat had men een 
schitterend uitzicht over de bouwput van het 
station. Het bood zicht op de onderste vloer 
van het station op een diepte van 28 meter.
Het diepe gat w ord t  opgevuld met perrons en 
daarboven een aantal parkeerdekken en hele
maal boven een fietsenstall ing.
De groep die iets minder wilde wandelen 
werd uitgebreid rondgeleid door het sta tions
gebied w at een enorme metamorfose onder
gaat.
Daarna werd  het tijd om voor een twee  uur 
durende vaartocht aan boord te gaan van het 
Yveer X111; een veerbootje voor personenver
voer dat tot 1971 dienst deed en onder andere 
voer van de De Ruyterkade (achter het Cen
traal Station) naar Nieuwendam vv. De rond
vaart ging door het oosteli jk havengebied, 
daar waar vroeger de schepen van de Neder
land, KNSM, VNS, KHL, HSM, HWAL en de Mij 
"O ceaan" passagiers en v rach t  innamen en 
aan land brachten. Al deze kades zijn nu be
bouwd. Eveneens passeerden wij de Oranje
sluizen en wierpen we een blik op Nieuwen- 
dam.
De dag werd besloten met een drankje op het 
terras van het voormalig Noord-Zuidhollands 
Koffiehuis, waarna iedereen zich tegoed 
kon doen aan de goed verzorgde Indische 
rijsttafel.
Frans Hogendoorn sloot rond half acht de bij
eenkomst af door iedereen voor zijn aanwe
zigheid en bijdrage te bedanken.
Suze Zeegers, secre ta ris  a fdeling Am sterdam

Nieuwe leden
Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
J. Blankenburgh
Registerloods -  Loodswezen Europoort (Rotterdam) 
Meerwedesingel 14, 2993 TG Barendrecht 
Voorgesteld door D. Jurres 
Afdeling Rotterdam

M.M. Cox
Surveyor (MMS) -  Lloyd’s Register EMEA Rotterdam 
Stadhouderslaan 5, 4902 AM  Oosterhout 
Voorgesteld door A.G. Deen 
Afdeling Rotterdam

D. Keeman
Surveyor -  Lloyd’s Register EMEA Rotterdam 
Fahrenheitstraat 36, 2561 EC 's-Gravenhage 
Voorgesteld door A.G. Deen 
Afdeling Rotterdam

D.F. de Leeuw
Projectmanager -  Machinefabriek W inel BV Assen 
Leeuwenburgstraat 39, 9731 CA Groningen 
Voorgesteld door T. Oomkens 
Afdeling Noord

A. Poortvliet
Productie Coördinator -  Damen Schelde Vlissingen 
Langstraat 30, 4341 EE Arnemuiden 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Zeeland

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
DONATEURS LIDMAATSCHAP
Intec Marine Shipyard
Het Nieuwe diep 62, 1781 AE Den Helder

In memoriam
Op 12 juli 2011 is op 87-jarige leeftijd overleden de 
heer Ing. G. Westra, oud-d irecteur van Niestern
Sander B.V. in Delfzijl. Ridder in de Orde van Oran
je Nassau. Laatst woonacht ig  te Sneek. Hij was 
ruim 44 jaar lid van de KNVTS.



Lezingenprogramma

De CQ-6-zeliboot van LinQ Boats (lezing afdeling Noord)

Afdeling Noord
Dinsdag 6 september 2011
Locatie: Restaurant De Twee Provinciën, 
Meerweg 245, Haren, 
www.detweeprovincien.n l 
Zaal open: 19.30 uur 
Aanvang lezing: 20.00 uur 
Introducés zijn van harte welkom.
Onderwerp: LinQ Boats
Spreker: de heer J. (Jurian) Rademaker, CEO
van LinQ Boats
LinQ Boats ontwierp en bouwt onder meer de 
CQ-6-zeilboot die voorzien is van een "Can
ting Keel". De CQ-6 is ontworpen met een 
doel in gedachten: het samenbrengen van de 
meest geavanceerde technology in een com
pact, gunstig geprijsde performance sport
boot. De lezing gaat niet heel technisch spe
cifiek op de technische zaken in (tenzij de 
vraag uit de zaal komt), maar de aanwezigen 
worden vooral geïnformeerd over welke za
ken er zoal komen kijken bij het opbouwen 
van een bedrij f met een innovatief product in 
een competit ieve en internationale markt. In 
de presentatie w ord t  een beeld gegeven van 
de zaken die op het pad komen van een on
dernemer. Aspecten als f inanciering, on tw ik 
keling, profi lering en vermarkten zijn span
ningsvelden die in het geval van LinQ Boats 
vragen om continue aandacht, bijsturing en 
improvisatie door een kleine organisatie in 
een veranderende markt.

Afdeling Zeeland
Donderdag 15 september 2011
Locatie: hotel Arion, Boulevard Bankert 266,
Vlissingen
Aanvang: 19:30 uur
Introducés zijn van harte welkom.
Onderwerp: Ontwerp &  Bouw "Kare l Door
man" (JSS)
Spreker: de heer J. (Joop) Noordijk, Pro ject
manager JSS
Besproken w ord t  het ontwerp en de bouwfa
se van het nieuwe bevoorradingsschip met de 
naam "Karel Doorman" voor de Koninklijke 
Marine. Het schip is thans in aanbouw bij de

w er f  van Damen Schelde Naval Shipbuilding 
in Roemenië.

Afdeling Rotterdam
Donderdag 22 september 2011
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar- 
dingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur aperi t ief en maaltijd.
Opgave m aaltijd  u ite rlijk  dinsdag voorafgaand  
aan de lezing voor 12 uur, p e r e-m ail: 
aanm elden@ knvts.nl o f p e r post. Voor alleen  
de lezing ho e ft u zich  n ie t aan te melden. Kos
ten m aaltijd : leden € 10, n ie t-leden €20. 
Onderwerp: Schaalvergroting in de binnen
vaart/De Vorstenbosch 
Spreker: de heer N. (Niels) Groenewold van 
Verenigde Tankrederij (VT)
De bunkertanker Vorstenbosch is met een 
lengte van bijna 150 m en een breedte van 22,9 
m het grootste binnenvaartschip in de Europe
se wateren. De bouw (in China), het transport  
naar Nederland en de afbouw (in Capelle aan 
den IJssel) worden toegelicht, evenals bijzon
derheden van het ontwerp. Het schip is sinds 
enige maanden in de vaart  en de eerste erva
ringen stemmen to t tevredenheid.

De Vorstenbosch is he t grootste binnenvaartschip in de Europese wateren (lezing afdeling Rotterdam)

http://www.detweeprovincien.nl
mailto:aanmelden@knvts.nl


Afdeling Amsterdam
Woensdag 28 september 2011
Locatie: Hotel Lion d’Or, Kruisweg 34-36 Haar
lem, tegenover NS-station.
Aanvang lezing: 19.00 uur
Vanaf 17.30 uur: aperi t ief en broodmaalti jd
Kosten maaltijd: € 12
Onderwerp: De sterkte van houten schepen 
Spreker: de heer Ir. B. Boon 
Eenieder wee t dat de elastic iteitsmodulus 
van hout anders is dan die van staal. En dan 
ook nog eens verschil lend in onderling lood
rechte richtingen. Maar om de sterkte van 
houten schepen (zonder lijmverbindingen) te 
beoordelen, moeten nog veel meer aspecten 
in beschouwing worden genomen. Daarmee 
is dit veel complexer dan hetgeen wij tegen
woordig gewend zijn. Voor l iefhebbers van 
het vakgebied scheepssterkte is dat een in
tellectuele uitdaging, dus leuk. Bij iedereen 
die zich hiermee bezig houdt, word t  creatief 
omgaan met scheepsconstruct ies bevorderd. 
Dat zie je bijvoorbeeld aan de houten stoom- 
v rachtschepen die in de Eerste Were ldoorlog 
gebouwd werden. Was 350 voet lengte inder
daad een bovengrens zoals wij op college 
leerden? Of hadden langere schepen gebouwd 
kunnen worden? Er worden steeds vaker in
novatieve constructies bedacht waarvan het 
gedrag in sommige opzichten op dat van hou
ten schepen lijkt. Als je de sterkte van t rad it i 
oneel gebouwde replica’s w i l t  aantonen, is 
een goede kennis op dit gebied essentieel. 
Scheepsarcheologen en maritieme historici 
stellen vragen die met scheepssterkte-over- 
wegingen deels beantwoord kunnen worden. 
Dit geldt bijvoorbeeld bij de lengte van de 
Bronstijdboot van Dover of die van de veer- 
t iende-eeuwse schepen van de Chinese ad
miraal Zheng He.

Deze lezing w i l  met dergelijke voorbeelden de 
belangstell ing voor de sterkte van houten 
schepen bevorderen.

Overige lezingen, excursies en andere 
activiteiten KNVTS tw eede halfjaar 2011 

Afdeling Rotterdam
Donderdag 27 oktober 2011
Onderwerp: Raad voor de Veil igheid/mari t ie
me sector
Donderdag 24 november
Onderwerp: Kapseizen van de W aldorf  en 
consequenties voor de binnenvaart op de Rijn 
Donderdag 8 december
Onderwerp: Were ldsnelheidsrecord zeilen: de 
"Sa i lrocket" (met KIVI Martec)
Locatie : Delta Hotel, M aasbou levard  15,
Vlaardingen
Aanvang: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur a pe ritie f en m aaltijd
Opgave voor de m aaltijd  u ite rlijk  dinsdag voor
de lezing p e r e -m a il (voor 12 uur):
aanmelden@ knvts.nl. Leden € 10, n ie t-leden €
20. A an  de lezing zijn geen kosten verbonden
en daarvoor h oe ft u z ich  n ie t op te geven.

Afdeling Amsterdam
Woensdag 19 oktober
Excursie Werkspoormuseum, Oostenburger- 
gracht 77, Amsterdam 
Woensdag 16 november 
Onderwerp: Reddingboten KNRM Project 
1816
Spreker: de heer G. Burema 
Woensdag 14 december
Eindejaarsbi jeenkomst met partners 
Onderwerp: Nou Tabé dan; de bootreis naar 
Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de "N e 
derland" tussen 1899 en 1949

Spreker: Dr. L.T. van der Linden 
Locatie lezingen: H ote l Lion d 'O r te Haarlem, 
K ru isweg 34/36, tegenover N S-station, tenzij 
anders verm eld  
Aanvang: 19.00 uur
Vanaf 17.30 uur a p e ritie f en broodm aaltijd  
Kosten m aaltijd : leden € 10

Afdeling Zeeland
Donderdag 20 oktober
Lezing: MARIN (onder voorbehoud) 
Donderdag 17 november
Lezing Pieter Schelte, All Seas 
Woensdag 14 december
Excursie, nog nader te bepalen
Locatie : H o te lA rion , Boulevard Bankert 266,
Vlissingen
Aanvang: 19.30 uur
Zaa l open: 19.00 uur, tenz ij anders verm eld

Afdeling Noord
Dinsdag 4 oktober (O)
Lezing: Thrustmaster voortstuwingen 
Spreker: de heer W. Leenes, Thrustmaster 
Dinsdag 1 november (H)
Ledenvergadering afdeling Noord
Lezing: Ladingschades
Spreker: de heer J. van der Meulen, Aurora
Marine Assist BV
Dinsdag 6 december (O)
Lezing door de heer R. Schouten, DeVoogt/ 
Feadship
Locatie : R estaurant De Twee Provinciën (H), 
M eerw eg  245, Haren,
w ww .de tw eeprovincien.n l, o f  H ote l Restau
ra n t Oostergoo (O), N ieuw e Kade 1, Grou, 
www .oostergoo.n l, zoals aangegeven. 
Aanvang: 20.00 uur
Zaa l open: 19.30 uur, tenz ij anders verm eld

"SW Z Mari t im e" is onder meer de periodiek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. "SWZ 
Mari t ime" verschijnt elf maal per jaar. Het lidmaatschap van de KNVTS bedraagt € 80,00 per jaar inclusief dit periodiek. Het geeft  u de vooraankondi
gingen van de maandeli jkse lezingen, te houden op v ie r verschil lende plaatsen in Neder land en korting op verschil lende act iv ite iten. U kunt zich opge 
ven als lid bij de algemeen secretaris van de KNVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam, e-mail: secretariaat@knvts.nl of via het aanmeldings
formulie r op de website: www.knvts .n l .

mailto:aanmelden@knvts.nl
http://www.detweeprovincien.nl
http://www.oostergoo.nl
mailto:secretariaat@knvts.nl
http://www.knvts.nl
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Al 1SC jaar 
hét vakmedium 
voor de 
maritieme sector
Het vakblad SWZ Maritim e is al 150 jaar  
de inform atiebron voor professionals in de 
maritieme sector. U b lijf t  dagelijks op de 
hoogte via de website www.swzonline.nl en 
tweewekelijks via de dig itale nieuwsbrief 
en het vakblad. B lijf op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de maritieme sector!

In I'

SWZ M a ritim e  
b ied t u ve le  voordelen:

•  De enige in de sector met 
een onafhankelijke redactie

•  Elke dag het laatste nieuws 
uit de maritieme sector op 
de website

•  De nieuwste innovaties
•  Interviews
•  Reportages
•  Scheepsbeschrijvingen
•  Specials

- i i

Voordelig  kennism aken m et SWZ M aritim e?

Vraag een proefnummer aan.
Stuur een e-mail met uw postgegevens naar: 
swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl 
o.v.v. 'Proefnummer voor SWZ'

www.swzonline.nl

Maritime Search

Aandrijving

IPS -  Powerful people
Rivium Boulevard 46
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0) 10 447 94 94
Fax: +31 (0) 10 235 78 78
w w w .ipspersonnel.com
info@ ipspersonnel.com

Crew management

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@ q-shipping.nl
w w w .q-sh ipp ing .n l

Elektronica

VOITH
Engineered reliability.
Voith Turbo B.V.
K oppelstraat 3
7391 AK TWELLO
Postbus 201
7390 AE TWELLO
Tel. +31 (0) 571279600
Fax +31 (0) 571276445
E-mail: voithnederland@  vo ith  . com
Internet: w w w .nederland  . vo ith turbo.n l

Arbeidsbemiddeling________

b t c V n ^ a k m

Bachmann electronic
Bachmann electronic
V endelier 65-69
3905 PD Veenendaal
Te l : +31 (0)85 2100550
E-mail: r.epskamp@ bachmann.info
w w w .bachm ann.in fo
C ontact: RonaldEpskamp
B achm tnn  el ectronic, an i n te rna tiona lly
act i ve h i gh-tech comp any w ith  40 years
experience, headquarters in Feldkirch
(Wuttriw ), provides com plete system
solu tions fo r the  w ind  energy, machine
b u ild in g a nd  marin e &  offshore technology
fie ld . The very robust system received
HALT/H A SS. GL.U e , TI^\/W V. LR, ABS,
DWV L p / tovals. TPe rea ltim  e / u lpitsoking
OS provides enough pow er fo r excellent 
perform ance!

Experts & Taxateurs__________

(3) Doldrums
Doldrums B.V.
M arine &  Technical Surveyors 
W aa ls traa t 26 
3087 BP Rotterdam 
Tel.+31-(0)10-4299590 
Fax +31-(0)10-4296686 
E-mail: office@ doldrum sbv.nl 
w w w .do ldrum sbv.n l

T o w S e r v i c e  B.V.
Independent Ma 
and Warranty Su

Prisma 1CC
3364 DJ Sliedrecht-Holland 

T +31 184 49C 516(24/7) 
F +31 184 49C 517 
M +31 628 4C8 633

in fo @ to w -s e rv ic e .n l

w w w .to w -s e rv ic e .n l

Specialist in Stow & Tow surveys / reports I manuals

http://www.swzonline.nl
mailto:swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl
http://www.swzonline.nl
http://www.ipspersonnel.com
mailto:info@ipspersonnel.com
mailto:info@q-shipping.nl
http://www.q-shipping.nl
http://www.nederland
http://www.bachmann.info
mailto:office@doldrumsbv.nl
http://www.doldrumsbv.nl
mailto:info@tow-service.nl
http://www.tow-service.nl
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#
Verweij Hoebee Groep
experts en taxateurs op scheeps- en 
w erktu igkundig  gebied m arine surveyors 
and consulting engineers

VERWEIJ & HOEBEE
Kantoor Amsterdam 
Osdorper Ban 17 BC 
1068 LD Amsterdam 
Tel. +31-(0)20-6107260 
Fax +31-0(20)-6196461 
E-mail: in fo@ verw eij-hoebee.nl 
D. HOEBEE B.V.
Kantoor Barendrecht
Achterom  66
2991 CV Barendrecht
Tel. +31-(0)180-623236
Fax +31-(0)180-620178
E-mail: in fo.hoebee@ verw eij-hoebee.nl

Hefkolom/Sectiebouw________
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: info@ coops-nieborg.nl
w w w .coops-n ieborg.n l

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

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie___________

Mark van Schaick Marine Services
Nieuw e W ate rw egstraa t 7 
3115 HE Schiedam 
Tel. +31(0)10 409 05 99 
Fax +31(0)10 409 05 90 
E-mail: info@ markvanschaick.nl 
w w w .m arkvanschaick.nl

Nicoverken Holland B.V.
A lgerastraa t 20, 3125 BS Schiedam
The Netherlands
The Netherlands
Tel. +31(0)10-238 0999
Fax +31(0)10-238 0990
E-mail: shiprepair@ nicoverken.nl
w w w .n ic o v e r k e n .n l
Ship Repair and M arine Equipment. 
Capable of crankshaft grinding. 
24/7 - Service W orld  W ide

Lasto evoegm ateria len__  

/7WWELDING PRODUCTS

C O M P L E T E  W E L D I N G  S O L U T I O N S

ITW Welding Products BV
Edisonstraat 10
3261 LD Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 64 14 44
Fax 0186 - 64 08 80
E-mail: in fo@ itw -w eld ing.com
w w w .itw -w e ld ing .com

Maritieme Dienstverlening

Hubei M arine B.V.
vessel Registration - Marine Surveyors

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

Maritime Support & Consultancy Scheepsregistratie

• I Marin Ship Managem ent
Marin Ship Management B.V.
H ogelandsterweg 14
9936 BH Farmsum
Postbus 86
9930 AB Delfzijl
Tel. 0596 63 39 22
Fax 0596 63 39 29
e-m ail: m sm @ m fm arinedivision.n l
w w w .m fm arined iv is ion .n l

Maritieme Training

Nova Contract
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Tel. 023-530 29 00
E-mail: ncot.m aritiem @ novacollege.n l 
w w w .novacon tract.n l/m aritiem

Maritime Engineering_______

:n : Navaltec
M arine Engineering Service

Navaltec Engineering Service B.V.
Kardoenhof 1
3 193 JD HoogvHet-RT 
t e l '  +31 (0)10 438 04 38 
fax: -+31 (0)10 438 27 17 
E-mail: info@ navaltec.n l 
w w w .nava ltec.n l

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@ q-shipping.nl
w w w .q-sh ipp ing .n l

Nautical & Technical 
Management________

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GR Rhoon
info@ q-shipping.n l
w w w .q-sh ipp ing .n l

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

. n :

Navaltec Engineering Service B.V.
Kardoenhof 1
3193 JD HoogvNet-RT 
Tel. +31 (0)10 438 04 38 
Fax: +31 (0)10 438 27 17 
E-mail: info@ navaltec.n l 
w w w .nava!tec.n l

TSD Engineering BV.
M andenm akerstraat 23
3194 DA Hoogvliet-Rotterdam  
Tel. +31 (0)10 501 56 15 
Fax +31 (0)10 501 99 79 
E-mail: info@ tsd-engineering.n l 
w w w .tsd-eng ineering .n l

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
w w w .coops-n ieborg.n l

Hubel M arine B.V.
Vessel Registration -  Marine Surveyors

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

Navaltec
M arine Engineering Service B.V.

LIMDAL ASSIST B.V.
Paralle lweg 124 -  12 
1948 NN Beverw ijk 
Tel: +31 251 271 765 
assist@ lim dal.com
- Vessel reg is tra tion (e.g. Sierra Leone, St 

K itts &  Nevis, Georgia, Panama, Vanuatu)
- Consultancy (Superintendent)
- Naval A rch itects
- Surveyors
- P&I, damage, pre-entry, on- and off hire 

and other type of surveys

Schroefaskokerafdichtingen

U  I — J  Lri i i r  M i u u A A H  r  
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam 
Tel. 010 - 411 46 14, Fax 010 - 414 10 04 
E-mail: info@ tbu.n l

Software____________________

LogicVision
LOGIC VISION B.V.
Hakgriend 18b 
PO. Box 95
3370 AB Hardinxveld-Giessendam
The Netherlands
Tel. +31 (0)184 - 677 588
Fax +31 (0)184 - 677 599
E-mail: r.speelpenning@ logicvision.nl
w w w .log icv is ion .n l
Logic Vision is a M ic roso ft Gold Certified 
Partner specialized in the m aritim e 
industry. W e develop m odular built, 
vertica l so lu tions based on M icroso ft 
Dynamics™ NAV This results in branch 
related modules th a t support you in your 
da ily operations.

mailto:info@verweij-hoebee.nl
mailto:info.hoebee@verweij-hoebee.nl
mailto:info@coops-nieborg.nl
http://www.coops-nieborg.nl
mailto:info@multi.be
mailto:info@markvanschaick.nl
http://www.markvanschaick.nl
mailto:shiprepair@nicoverken.nl
http://www.nicoverken.nl
mailto:info@itw-welding.com
http://www.itw-welding.com
mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:msm@mfmarinedivision.nl
http://www.mfmarinedivision.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
mailto:info@tsd-engineering.nl
http://www.tsd-engineering.nl
mailto:sales@coops-nieborg.nl
http://www.coops-nieborg.nl
mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:assist@limdal.com
mailto:info@tbu.nl
mailto:r.speelpenning@logicvision.nl
http://www.logicvision.nl
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Staal-IJzer Gieterij

G  A llard
I n  ( I  f  i r  « H IT  W i l t  J «

Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail: info@ allard-europe.com
w w w .a lla rd-europe.com

Veiligheid___________________

□ U M IS A F E
Unisafe Marine Firefighting & Safety 
Equipment
Tinnegieterstraat 7 -  9
3194 AL Hoogvliet 
Tel. +31 (0)10-295 2710 
Fax +31 (0)10-295 2709 
E-mail: un isafe@ tota l-care .n l 
W ebsite : w w w .un isa fe .n l

Verwarmingssystemen, verkoop 
en onderhoud

HEATMASTER
Heatmaster bv
Industrial &  M aritim e  heating systems 
Grotenoord 1
3342 GS Hendrik Ido Ambacht 
Postbus 252
3340 AG Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. + 31 78 - 68 23 404
Fax + 31 78 - 68 23 403
Email: in fo@ heatm aster.nl
w w w .heatm aster.n l
Heatmaster, your hottest innovator

Vessel Management________

Q-Shipping BV
Oever l
31B1 GR Rhoon
info@ q-shipping.n l
w w w .q-sh ipp ing .n l

Voor al uw maritieme zaken

i / m m i

Marine Services
www.surveyors.nl
P.O. Box 2119
1990 AC Velserbroek
Tel: +31 (0) 23 5490335
E-mail: info@ surveyors.nl
- Recognised Organisation of the 

Republic of Vanuatu to  survey and 
issue S ta tu tory C ertificates fo r A ll 
Vessels up to  1000 GT

- Survey Bureau fo r Survey and Issuing of 
S ta tu tory C ertificates on behalf of 
various o ther flag states .

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

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

- A ll other type of survey programmes 
upon request.

Certif icate No.: AJA00/9B4B

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

Bureau Veritas b.v.
V issersdijk 223-241 
3011 GW Rotterdam 
Postbus 2 l0B  
3000 CS Rotterdam 
Tel. 010 2B22BBB 
Fax 010 2411000
E-mail: hrm nld@ nl.bureauveritas.com  

Yacht Management_________

Q-Shipping BV
Oever l
31B1 GR Rhoon
info@ q-shipping.n l
w w w .q-sh ipp ing .n l

Colofon

No. : 011B3194

SWZ M aritim e  w o rd t u itgegeven door de S tich ting  Schip en W e rf de Zee 
(SWZ), w a arin  partic iperen de Koninklijke Nederlandse Verenig ing van 
Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de S tich ting  de Zee. SWZ 
M aritim e  is tevens he t veren ig ingsblad van de KNVTS.

SWZ is de e igenaar en de u itgever van de t ite ls  Schip &  W e rf de Zee en SWZ 
M aritim e.
Het bestuur van SW Z w o rd t gevormd door de partic ipan ten  in SWZ, die elk 
v ie r bestuursleden benoemen u it de doelgroepen van de lezers en bestaat uit 
de volgende personen:
Namens de KNVTS:
Prof.Ir. S. Hengst, voorz itte r (onderw ijs)
Ir. J.R. Sm it, penn ingm eester (KIVI/NIRIA)
Ir. S.G. Tan (MARIN)
Ing. H.PF. Voorneveld (VNSI)
Namens de S tich ting  de Zee:
Mr. G.X. H ollaa r (Kon. Vereniging van N ederlandse Reders)
Capt. F.J. van W ijn e n  (Nederlandse Verenig ing van K apite ins te r  Koopvaardij) 
H.J.A.H. Hylkema (N autilus NL)
Ing. F. Lantsheer (KNMI)

V e rs c h ijn t 11 m a a l per ja a r
H o o fdredacteur: Ir. H. Boonstra
E in d red actie : Mevr. M.R. B u itendijk-P ijl M A
R ed a ctie : 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, H.S. Klos,
Capt. H. Roorda, Ing. S. Sakko

R ed a ctie  A d v ie sraad : Mevr. A.A. Boers, M. de Jong, Ir. E.W.H. Keizer,
Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, E. Sarton, T. W estra , J.K. van der W ie le  
A an S W Z  M a rit im e  w e rk e n  re g e lm a tig  m ee: J.L.A . van A a ls t VADM  b.d., 
M . de Jong, Ir. G.H.G. Lagers Ir. C.J. Verkle ij, H.Chr. de W ilde , A.A. Oosting 
R ed a ctiead res : M athenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam, te le foon 
010 - 241 74 35, fax 010 - 241 00 95, e-m ail sw z.ro tterdam @ planet.n l 
W ebs ite : w w w .sw zon line .n l

U itg ee fp artn er: M Ybusinessm edia; Ju d ith  Verbeek.
Essebaan 63c 19, 2908 LJ Capelle aan den IJssel,
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam, te le foon: 010-289 40 08 (abonnementen), 
010-289 40 75 (overig), fax: 010-289 40 76, 
e-m ail: sw z.k lantenservice@ m ybusinessm edia .nl

A d v e rte n tie -e x p lo ita tie :
M Ybusinessm edia 
Lian Gebhardt, verkoop le ider 
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam 
te le foon: 010-289 40 84, fax: 010-289 40 61 
e-m ail: l.gebhardt@ m ybusinessm edia.nl
A lle  adve rten tiecontracten  w orden afges lo ten  conform  de Regelen voor het 
A dve rtentiew ezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.

A bonn em enten:
Nederland €  102,75, buiten land €  141,65 (zeepost), €  150,10 (luchtpost).
Losse exem plaren €  17,50. S tudentenabonnem ent €  39,95 (alleen m et bew ijs  
van inschrijving). A lle  prijzen zijn excl. btw.

Abonnem enten w orden to t  w ederopzegg ing aangegaan. Opzegging kan 
u its lu itend  plaa tsvinden door drie m aanden voo r het einde van de lopende 
abonnem entsperiode een aangetekende brie f te  sturen naar:

M ath enesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam voor leden van de KNVTS,
Postbus 8575, 3009 AN Rotterdam voor leden van N autilus NL,
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam  voo r overige abonnees.
M o e t he t verzendadres gew ijz igd  worden, s tuu r dan he t e tike t m et verbeterd 
adres terug.

O pm aak
De Opm aakredactie, Doetinchem  

Druk
Drukkerij Tesink, Zutphen

Hoew el de in fo rm atie , gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is uitgezocht 
en w a a r m oge lijk  is gecontroleerd , s lu ite n  uitgever, redactie  en auteurs 
u itd ru kke lijk  iedere aansprakelijkheid u it voor eventuele on ju is the id  e n /o f 
onvo lled ighe id  van de verstrekte  gegevens.

R ep ro rech t: Overname van artike len  is alleen toegestaan na toes tem m ing 
van de uitgever.

ISSN 1876 - 0236
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Zet de sleur overboord
SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEN

Boskalis zoekt nieuwe collega’s die toe zijn aan iets 

anders. Scheepswerktuigkundigen bijvoorbeeld*. In 

die functie bij Boskalis ben je verantwoordelijk voor 

alle installaties en systemen aan boord. Niet alleen 

in de machinekamer, maar ook voor de apparatuur 

die we gebruiken voor baggeren. Wereldklussen in 

65 landen en zes continenten, die alles vragen van 

jouw vakmanschap en gereedschap. Allesbehalve

sleur dus. Extra interessant van werken bij Boskalis 

is dat je met ons equal time verlofschema precies 

weet waar je aan toe bent: maximaal zes weken op, 

en dan ook zes weken af. Werken bij Boskalis maakt 

een wereld van verschil. Zet ook je sleur overboord. 

Kijk op werkenbijboskalis.nl.

* Boskalis heeft ook vacatures voor scheepselektronicus, stuurman en stuurman/dpo.

MAAK EEN WERELD VAN VERSCHIL

£12 Koninklijke 
Boskalis Westminster nv
International Dredging & Marine Contractors



SCHEEPSBOUW 
NEDERLAND

Overige activiteiten
•  Resultaatgericht offreren in de mari tieme industrie (6 oktober)
• Handelsmissie Filippijnen &  Thailand (8 oktober)
• Offshore Energy, Mari t ime by Holland Paviljoen (11 oktober)
• Resultaat- en klantgericht verkopen in de maritieme industrie (13 oktober)
• Kormarine, Marit ime by Holland Paviljoen (26 oktober)
• Selectie en management van agenten en distributeurs in de maritieme industrie (3 no

vember)
• Marit ime Design Challenge (7 november)
• Europort 2011, Mari t ime by Holland Paviljoen (8 november)

Aanm elden? K ijk  op w w w .scheepsbouw .n l

M artin Bloem neemt afscheid van 
Scheepsbouw Nederland
Mart in Bloem, algemeen directeur, verlaat 
brancheorganisatie Scheepsbouw Nederland 
per 1 september 2011. Hij zet zijn carrière 
voort  als CEO bij Bloem Doze Nienhuis M ar i 
time Consultants. Bloem is veert ien jaar als 
branchedirecteur werkzaam geweest en vindt 
het tijd voor een nieuwe stap in zijn loopbaan. 
Bloem w ord t  per 1 augustus opgevolgd door 
Mieke Bakker-Mantjes.

Jan Bout benoemd tot kwartiermaker 
Topsector W ater
Jan Bout word t  aangesteld als kwartiermaker 
voor de Topsector Water. Hij zal zich vooral 
richten op de voorbereiding van de uitvoering 
van de actieagenda en de aanstell ing van een 
waterregisseur in het najaar. De benoeming 
word t  mede gesteund door Chris Kuijpers, de 
beoogde nieuw DG W ater en Ruimte van het 
ministerie Infrastructuur en Mil ieu en opvol
ger van DG W ater Annemieke Nijhof. Het Top
team blijft op de achtergrond beschikbaar 
voor advies. Contact: Marn ix  Krikke 
(mkr@scheepsbouw.nl)

Eerste editie Maritime W eek
Van 3 to t en met 12 november 2011 vindt de 
eerste editie van de Mari t ime Week plaats. 
Met een landelijke campagne worden de 
sch ijnwerpers ruim een week  op de maritieme 
industrie gericht. De kick-off is ti jdens het 
Mari t ime Awards Gala in Studio 21 in Hilver
sum. De organisatie van de Mari t ime Week 
wil  een succes van het evenement maken en 
is daarom op zoek naar sponsors. Voor deel- 
name-/sponsormogelijkheden neemt u con
tac t  op met: Ilona van der Zalm 
(iza@scheepsbouw.nl)

Nieuwe websites Scheepsbouw Neder
land, HME en CMTI online
De nieuwe websites van Scheepsbouw Ne
derland, HME en CMTI zijn online. De vormge
ving en de technische mogeli jkheden zijn op 
alle sites aanzienl ijk veranderd en verbeterd. 
De site van Scheepsbouw Neder land is voort
aan de centrale website  voor de gehele bran

che. Dat betekent dat de bedri jfsprofielen en 
nieuwsberichten van onze leden voortaan op 
deze website geplaatst worden. Contact: 
Ingeborg Jagt (in j@scheepsbouw.nl)

----------- ----—  --------—

%

TÜ B S r ...........—

IMO neemt CO2-reductiemaatregelen aan
Op 15 juli zijn de amendementen van MARPOL 
Annex VI t ijdens de Marine Environment Pro
tection Committee in Londen aangenomen.
Via deze amendementen worden de CO2-re- 
ductiemaatregelen voor de zeescheepvaart 
van kracht. De maatregelen bestaan uit het 
verp l icht stellen van een Ship Energy Efficien
cy Management Plan (SEEMP) samen met de 
Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) 
en de Energy Efficiency Design Index (EEDI). 
Contact: David Anink (dan@scheepsbouw.n l)

Digitale nieuwsvoorziening
Scheepsbouw Neder land wil zoveel mogel ijk 
maritiem nieuws via digitale media communi

ceren. Dat doen wij door dagelijks berichten 
te plaatsen op onze websites, maar ook via 
Twitter en LinkedIn. Nieuws, activite iten en 
evenementen worden op deze manier naar 
een breed publiek gecommuniceerd. Ook via 
Social Media op de hoogte blijven? Schri j f  u 
in op twit ter.com of linkedin.com en volg 
Scheepsbouw Nederland.

Scheepsbouw Nederland
Scheepsbouw Nederland is de geza
menlijke organisatie van de vereniging 
voor de Neder landse scheepswerven 
(VNSI) en Vereniging Holland Marine 
Equipment en is een brancheorgani
satie van FME. Scheepsbouw Neder
land zet zich op daadkrachtige wijze 
in voor de branche en maakt zich 
sterk voor een positief  maatschappe
lijk imago van de Neder landse mari
tieme 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
mailto:mkr@scheepsbouw.nl
mailto:iza@scheepsbouw.nl
mailto:inj@scheepsbouw.nl
mailto:dan@scheepsbouw.nl
mailto:info@scheepsbouw.nl
http://www.scheepsbouw.nl
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Driving 
sustainability 
for a safer 
world.
H o w  do you create a truly susta inab le  fu tu re  for the 
m arine industry? For us, it's all ab ou t seeing the big 
p icture. W e  offer inte lligent, b a lanced  advice that 
w ill help you m eet yo u r operational and com m ercial 
ch a lle n g e s as w ell as e nvironm ental and regulatory 
ob ligatio n s. So  you can trust us to m ake you rs a safer, 
m ore productive  and better p erfo rm in g  business, 
as w ell as a green er one.

Learn m o re  a b o u t o u r g lo b a l n e tw o rk  -  '  ̂  ̂  ̂
g o  to  w w w .lr .o rg /m a r in e  , . T
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