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OPMERKINGEN

MB: Alleen het middelste en onderste uitgelichte artikel 
krijgen een foto. Foto’s staan in het mapje inhoudsopga-
ve.

13 How to Power Our Ships in the Future?
“Which systems are able to propel future ships whilst using less expensive fuels 
and releasing less carbon dioxide?” This is not a simple problem taking into ac-
count the huge amount of power concentrated in modern ships. A group of en-
gineering experts has conducted a comprehensive survey looking for answers.

17 Special Europort
Het beurs- en congresprogramma van Europort 
2013 omvat een breed maritiem spectrum: van 
zeevaart tot offshore, van baggerij tot visserij, 
van binnenvaart tot marine en superyachts. 
Ruim 1000 (inter)nationale bedrijven exposeren 
in acht hallen van Ahoy Rotterdam de laatste 
ontwikkelingen en noviteiten op het gebied van 
scheepsbouw, voortstuwing, manoeuvreren, 
elektronica, communicatie, navigatie, dek-, 
veiligheids- en speciale apparatuur en 
maritieme dienstverlening.

34 Most Fuel Saved with New Aft Ship  
Design

Conoship International has 
developed a series of super fuel 
efficient general cargo vessels: the 
eCONOlogy Traders. The vessels 
vary in deadweight between 2200 
- 5000 ton and have a fuel 
consumption of only 2.5 - 3.5 ton per 
24 hours at a service speed of 10 
knots.

Schone brandstoffen

De IMO heeft jaren geleden al eisen gesteld 
aan de uitstoot van zwavel, stikstof en fijnstof 
door schepen. Limieten worden stapsgewijs 
ingevoerd. De meest strikte eisen gelden voor 
de Emission Control Areas (ECA’s), hieronder 
vallen onder meer de Noordzee en de Balti-
sche zee. Een en ander is vastgelegd in IMO 
Marpol Annex VI, oorspronkelijk opgesteld in 
1997 en later enkele malen aangepast. 
In de komende jaren is het vooral de beper-
king in uitstoot van zwaveloxiden die reders 
hoofdbrekens kost. Vanaf 1 januari 2015, dus 
over iets meer dan een jaar, moet de zwavel-
uitstoot in ECA-gebieden beperkt zijn tot 0,1 
(gewichts)procent van de brandstof. 
Nu is geen weldenkend mens tegen maatre-
gelen die de lucht schoner maken en daarbij 
milieu en de gezondheid van bewoners van 
kuststreken verbeteren. De Europese Unie 
heeft deze norm dan ook overgenomen. Maar 
een en ander moet wel op een “level playing 
field” plaatsvinden en het is zeer de vraag of 
dat hier het geval is. Want de norm geldt uit-
sluitend voor de EU-lidstaten die liggen aan 
de Noordzee, het Kanaal en de Oostzee en 
niet voor de zuidelijke landen grenzend aan 
de Middellandse zee en de Atlantische Oce-
aan. De EU zou hier een voorbeeld kunnen ne-
men aan de Verenigde Staten en Canada die 
de 0,1 procent zwavellimiet voor de gehele 
kustlijn hebben ingesteld. 
Naast de ongelijkheid binnen Europa spelen 
er nog diverse problemen. Aan de strenge 
zwavelnormen kan worden voldaan door van 
zware stookolie over te gaan op gasolie als 
brandstof of een scrubber te installeren, dus 
kiezen voor aanzienlijk hogere operationele 
kosten of een grote investering financieren. Er 
is grote onduidelijkheid over de juiste keuze, 
waar nog bij komt dat de beschikbaarheid van 
gasolie niet gegarandeerd is als een groot 
aantal reders hierop overgaat en over de be-
trouwbaarheid van scrubbers bestaan nog de 
nodige twijfels. Bovendien verkeert de 
Europese shortseasector in een 
diep dal. Veel reders en zeker ka-
pitein-eigenaars kunnen nu het 
hoofd al nauwelijks boven water 
houden (zie ook de column Maritie-
me markt op pagina 4). Het blij-
ven spannende tijden. 

Hotze Boonstra,  
hoofdredacteur
(swz.rotterdam@planet.nl)
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Nieuws

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgani-
satie (NVAO) heeft de relatief nieuwe hbo-op-
leiding Scheepsbouwkunde van NHL Hoge-
school geaccrediteerd. Zes jaar geleden 
startte NHL Hogeschool met de hbo-opleiding 
in Leeuwarden. Vanaf 2009 is de opleiding bin-
nen het “Maritiem Innovatie Programma” met 
behulp van subsidiegelden en in samenwer-
king met het bedrijfsleven verder ontwikkeld 
tot een brede maritiem-technische opleiding 

De fusie tussen DNV en GL is goedgekeurd. 
Het nieuwe bedrijf DNV GL Group is sinds 12 
september operationeel. DNV GL is nu ’s we-
relds grootste bedrijf voor scheepsclassifica-
tie voor de maritieme industrie en levert tech-
nische expertise op het gebied van risico- 
beheer voor de olie- en gasindustrie en wind- 
en energietransmissie en -distributie. DNV GL 
staat in de top drie van certificeringsinstituten 
wereldwijd.
De mededingingsautoriteiten in Zuid-Korea, 
de Verenigde Staten, de Europese Unie en 

Marin wil de ontwikkeling van innovatieve 
maritieme concepten van Nederlandse 
mkb’ers stimuleren. Daarom mogen per jaar 
zes mkb‘ers twee weken lang gratis gebruik-
maken van het Marin-Concept Basin. Twee 
keer per jaar wordt een “call” uitgeschreven 
voor drie projecten. Het betreft geen over-
heidssubsidie, maar een eigen initiatief. Daar-
om kiest Marin de projecten zelf uit. Het gaat 
hierbij om nieuwe ideeën en concepten, niet 
om optimalisaties van bestaande ontwerpen 
en ontwerptesten. Daar gelden de normale ta-
rieven voor. De mogelijke projecten zijn breed: 
van nieuwe voortstuwingsconcepten tot sys-
temen voor slimme operaties onderwater of 
energieopwekking op zee. Bas Buchner, di-
recteur van Marin: ‘Een voorbeeldproject is 
de dolfijnstaartvoortstuwing van mkb’er O-foil 
die op een vergelijkbare manier is getest en 

met een aantal afstudeerrichtingen. Ook is 
NHL gestart met het tweejarige associate de-
gree-programma Maritieme Techniek.
Beide opleidingen leiden studenten op voor 
de gehele maritieme maakindustrie en heb-
ben minors op het gebied van offshore en 
scheeps-, jacht- en waterbouw. Er wordt sa-
mengewerkt met het Kenniscentrum Jacht-
bouw en het Lectoraat Maritieme Innovatieve 
Technieken; beiden onderdeel van NHL.

China hebben toestemming verleend voor de 
fusie. Beide bedrijven bestaan binnenkort 150 
jaar. Het nieuwe bedrijf heeft 17.000 werkne-
mers op 300 werkplekken in meer dan hon-
derd landen en een jaarlijkse omzet van € 2,5 
miljard.
Het gefuseerde bedrijf verwacht een stijgen-
de vraag naar technologie en risicomanage-
ment doordat de risico’s steeds complexer 
worden. Bedrijven kunnen ‘het zich niet meer 
permitteren hun risico’s niet goed te beheren. 
Dat leidt onherroepelijk tot negatieve voorval-

daardoor een echte stap kon maken. Die mo-
gelijkheid willen we anderen ook bieden.’

De opleiding Scheepsbouwkunde/Maritieme 
Techniek is onderdeel van het Maritiem Insti-
tuut Willem Barentsz (MIWB) van NHL Hoge-
school. Volgens het NVAO-rapport is de ken-
niscomponent goed vertegenwoordigd en 
krijgen studenten veel mogelijkheden zich be-
roepsvaardigheden eigen te maken. Dat ge-
beurt in projecten, onder andere in multidisci-
plinair verband en in verschillende stages.

len: verlies van mensenlevens, schade aan 
het milieu met vaak ook grote economische 
gevolgen,’ aldus Henrik O. Madsen, de CEO 
van de combinatie. Met de fusie is de dienst-
verlening verbreed, terwijl de aanspreekpun-
ten bij DNV, GL en DNV KEMA hetzelfde blij-
ven. Ook blijven alle certificaten en goed- 
keuringen geldig. De komende maanden 
worden de integratieprocessen versneld om 
de consistentie en continuïteit van de werk-
zaamheden te waarborgen, zonder onderbre-
kingen in de bedrijfsvoering van klanten.

De geselecteerde projecten krijgen twee we-
ken tijd (voorbereidingen en testen) in het ba-
sin (200 m lang, 3.8 m breed en diep), inclusief 
een ervaren experimentator die de systemen 
bedient en helpt bij de uitvoering. Daarnaast 
krijgt de klant een eendaagse workshop met 
een Marin-projectleider en projectengineer 
waar het concept, de aanpak van de proeven 
en de benodigde ondersteuning wordt be-
sproken. Het totale aanbod is € 40.000 waard 
per project. Klanten kunnen eigen modellen 
meenemen, maar Marin kan ze ook maken (te-
gen betaling). Datzelfde geldt voor verdere 
metingen of analyses. Alles gebeurt confiden-
tieel en de kennis die wordt opgedaan is van 
de mkb’er zelf. De eerste call voor begin 2014 
sluit 1 december. Meer informatie is op te vra-
gen bij ir. Jaap de Wilde, j.dewilde@marin.nl.

Accreditatie van scheepsbouwopleiding NHL

Autoriteiten keuren DNV GL-fusie goed

Gratis testtijd voor innovatieve mkb’ers

Buchner: ‘O-foil kon door de testen echt een stap maken’
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Nieuws

Het Maritiem Museum Rotterdam heeft we-
gens bezuinigingen afscheid moeten nemen 
van museumschip Buffel. Het schip werd op 
17 september losgekoppeld van de kade in de 
Leuvehaven, waar het schip meer dan dertig 
jaar lag, en eerst naar de werf Keppel Verol-
me gesleept voor een grote onderhoudsbeurt. 
Op 5 oktober werd de Buffel feestelijk ontvan-
gen in het Jan Blankendok in Hellevoetsluis 
waar het voor het einde van het jaar weer 
toegankelijk is voor publiek.
Op de plek van de Buffel komt op korte termijn 
in samenwerking met het naastgelegen Ha-
venmuseum een andere bezienswaardigheid. 
Hare Majesteits Buffel werd in 1868 in Glas-
gow gebouwd in opdracht van de Koninklijke 

Met het SER-Energieakkoord komt er duide-
lijkheid over de groei van duurzame energie 
en komt de uitgestelde uitrol van wind op zee 
op gang. ‘Een doorbraak,’ stelt de Nederland-
se Wind Energie Associatie (NWEA). 
Windenergie is onontbeerlijk om de doelen 
van veertien procent duurzame energie in 
2020 en zestien procent in 2023 te halen. Met 
het akkoord ontstaat meerjarige zekerheid wat 
noodzakelijke investeringen mogelijk maakt. 

Op 8 november organiseert de Nederland-
sche vereniging ter Bevordering van de  
Meteorologie haar jaarlijkse najaarssym- 
posium met als onderwerp ”Weer op zee”.  
Ad Stoffelen, Joris de Vroom, Renske de  
Winter, Stephan Jagt en Jan Kroos zullen  
dit onderwerp van verschillende kanten  
belichten. 
Meer informatie over het programma is te  
vinden op www.nvbm.nl. Toegang is gratis 
voor NVBM-leden en studenten (op ver- 
toon van collegekaart) en € 15 voor niet- 
leden. 

Marine om de Nederlandse kust te verdedi-
gen. Zijn belangrijkste opdracht was de ge-
heime missie in 1871 naar Antwerpen om de 
stoffelijke resten van de Nederlandse zeeheld 
Van Speijk op te halen. Door de snelle techni-
sche ontwikkelingen werd de voorsprong van 
het revolutionaire ontwerp als ijzeren ram-
schip met een draaibare geschutstoren snel 
ingehaald. In 1896 werd de Buffel omgebouwd 
tot logementschip. In 1974 kocht de gemeente 
Rotterdam het schip met hulp van “Vrienden 
van de Buffel”. Nadat het grotendeels in oude 
staat was teruggebracht, werd het in 1979 
museumschip. In 2007 vond nog een ingrijpen-
de renovatie plaats en werd een interactieve 
presentatie toegevoegd.

Volgens de NWEA zijn er echter nog wel za-
ken in het akkoord die extra aandacht vragen. 
Zo moeten de uitgangspunten nog worden 
omgezet in regelingen en wetgeving. Bij off-
shore-wind wordt uitgegaan van een forse 
kostenreductie, zoals uitgesproken in de 
Green Deal Wind op Zee. Er moet dan wel re-
kening worden gehouden met de uitgangs-
punten voor kostprijsreductie geldend bij de 
Green Deal. Ook moet er meer draagvlak ko-

men. NWEA maakt daarvoor het stappenplan 
“draagvlak en participatie” dat afgestemd 
wordt met onder andere de provincies en  
milieufederaties. Wind op land groeit naar 
6000 MW in 2020 zoals ook in het Bestuurs-
akkoord tussen Rijk en provincies is vast- 
gelegd. In 2016 is een evaluatiemoment  
voorzien voor onder meer kansen na 2020.

Museumschip Buffel nu echt weg uit Rotterdam

‘Doorbraak voor wind op zee’

Weer op zee Aanvulling Gusto-dieselmotoren
De heer W. Snikkers uit Schiedam heeft een 
waardevolle aanvulling op het artikel “Gusto’s 
eerste dieselmotor” uit SWZ Maritime van juli/
augustus. Uit verslagen van de Kamer van 

Koophandel in Schiedam blijken door de Werf 
Gusto de volgende aantallen dieselmotoren te 
zijn gebouwd:

Jaar         Aantal motoren Totaal vermogen (EPK)
1911 0 0
1912 8 1750
1913 15 2700
1914 16 2850
1915 12 2600

Voor het Maritiem Museum Rotterdam blijft het vertrek van 

de Buffel pijnlijk, maar het ziet de toekomst van het schip in 

Hellevoetsluis vol vertrouwen tegemoet

Vanaf 1916 worden geen dieselmotoren meer genoemd. De Gusto-dieselmotoren zijn dus altijd van 
dezelfde grootte van orde gebleven als de motor voor de Ingeborg.
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Maritieme markt

Gasolie is aanmerkelijk duurder dan de huidige voor de Noordwest-Europe-
se wateren voorgeschreven scheepsbrandstof die nog één procent zwavel 
mag bevatten. De verwachting is bovendien dat er vanaf 2015 een tekort 
aan ontstaat, waardoor de prijzen verder zullen oplopen. De alternatieven 
zijn het installeren van rookgasreinigers (scrubbers) die de zwavel uit de 

uitlaatgassen wassen of varen op het veel goedkopere LNG. De Noren heb-
ben al tientallen schepen op LNG rondvaren en dat aantal blijft snel stijgen. 
De Deense ferryrederij DFDS, de grootste in Noordwest-Europa, liet eind 
augustus weten ruim 54 miljoen te investeren in rookgasreinigers op twaalf 
van zijn schepen. Daarmee is DFDS de eerste die op zo’n grote schaal in-
vesteert in scrubbers. DFDS kiest voor de toepassing van rookgasreinigers 
omdat het bedrijf verwacht dat dit goedkoper is dan varen op de zwavel- 
arme gasolie. 

Hoe dan ook duurder
De schepen die DFDS met rookgasreinigers gaat uitrusten, gaan ook varen 
op de routes tussen Nederland en Groot-Brittannië (IJmuiden-Newcastle 
en Vlaardingen-Felixstowe/Immingham) en België en Noorwegen en Zwe-
den (Gent-Gothenburg/Breivik en Zeebrugge-Rosyth). DFDS heeft een vloot 
van momenteel 55 schepen en overweegt naast de nu twaalf aangewezen 
schepen er nog eens acht te laten uitrusten met rookgasreinigers. 
Dat het Deense DFDS zo’n investering kan ophoesten, is te danken aan de 
diepe zakken waarover deze rederij kennelijk beschikt. Maar ook DFDS 
moet zo’n investering vroeg of laat terugverdienen. De nieuwe zwavelwet-
geving maakt zeevervoer ‘hoe dan ook duurder’ wat gevolgen kan hebben 
voor de rederijen en hun klanten, zo waarschuwt DFDS.
En lang niet alle rederijen kunnen zich zo’n grote investering in de nieuwe 
technologie veroorloven, zegt DFDS-topman Niels Smedegaard. Bovendien 
is volgens hem slechts de helft van alle schepen geschikt voor de installatie 
van de 70 ton zware rookgasreinigers. LNG als brandstof is volgens de 
DFDS-baas alleen een alternatief voor nieuwe schepen.

Investering niet te veroorloven
Smedegaard pleit daarom voor het toepassen van een overgangsregeling 
voor schepen die niet geschikt zijn voor de installatie van scrubbers. Die 
schepen zouden tijdelijk vrijstelling moeten kunnen verkrijgen op voorwaar-
de dat de rederijen zelf met oplossingen komen om de uitstoot van zwavel 
terug te dringen. 
Daarnaast pleit de DFDS-topman voor langetermijnoplossingen met duidelij-
ke regels voor het gebruik van reinigingssystemen en regels die bedrijven 
de vereiste zekerheid geven om investeringen te kunnen doen. ‘Het is voor 

Shortseamarkt verkeert 
in zwaar weer
Voor de politiek is het zo simpel als wat. De reders hebben tijd genoeg gehad zich voor te  
bereiden op de invoering per 1 januari 2015 van de nieuwe, strengere zwavelnormen voor  
de scheepvaart. Nog slechts veertien maanden resten de reders totdat er voor het varen op 
het Engels Kanaal en de Noord- en Oostzee gasolie met maximaal 0,1 procent zwavel moet 
worden gebruikt.

Door A.A. Oosting
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Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

rederijen anders onverantwoord dergelijke grote investeringen te doen. 
Niet alle rederijen kunnen zich zo’n grote investering in de nieuwe techno-
logie veroorloven,’ aldus Smedegaard in een persbericht van DFDS.
Kennelijk geldt dat laatste ook voor een groot deel van de Nederlandse re-
ders. Want afgezien van de inzet van vooral brandstofbesparende technie-
ken en het experimenteren met een scrubber (Spliethoff) of inzet van een 
schip dat LNG transporteert en daar zelf ook op kan varen (Anthony Veder) 
is er nog steeds geen Nederlandse rederij die net als DFDS massief inves-
teert in het laten inbouwen van rookgasreinigers of een serie nieuwe op 
LNG varende schepen heeft besteld.

Zwaarste crisis van deze generatie
Maar wie de scheepvaart een beetje beter kent, zal dit niet geheel en al 
verbazen. Voor de politiek geldt dat niet, maar om te kunnen investeren 
moeten bedrijven wel geld verdienen. En dat laatste gebeurt vooral in de 
shortsea, waarin een groot deel van de Nederlandse reders actief is, de af-
gelopen jaren niet of nauwelijks. De shortseasector beleeft momenteel z’n 
zwaarste crisis van deze generatie en heeft te kampen met tal van negatie-
ve omstandigheden, zo vertelde Bart Otto, ceo van Flinter Shipping uit Ba-
rendrecht, begin vorige maand op een congres in Hamburg over financie-
ring van de scheepvaart.
Flinter heeft er volgens Otto veel last van dat het consumentenvertrouwen 
in veel Europese landen nog steeds ver onder de maat zit. Zo is bijvoorbeeld 
de voor Flinter altijd zeer belangrijke handel in hout van Noord-Europa naar 
Spanje gekelderd sinds het instorten van de Spaanse vastgoedmarkt en 
woningbouw. Tegelijkertijd blijft de prijs van bunkers hoog. Flinter kan zich 
de installatie van scrubbers dus gewoon niet permitteren, zegt Otto.
Zijn rederij worstelt om te overleven en de shortsea wacht met smart op 
een opleving. Maar Otto vraagt zich af of die er wel op tijd komt. En hij zal 
niet de enige reder zijn die zich afvraagt wanneer er weer voldoende te ver-
dienen valt. De afgelopen twee jaar zagen Nederlandse reders al meer dan 
25 schepen, met name containerfeeders, maar ook multipurpose droge- 
ladingschepen, financieel kopje onder gaan.

Overcapaciteit en laagterecords
Het onderzoeksbureau Bloem Doze Nienhuis van onder andere oud-
Scheepsbouw Nederland-directeur Martin Bloem, doet al weer enige tijd 
onderzoek naar de shortseamarkt. Dat onderzoek wordt gedaan door Johan 
Wagelaar RA en Rabia Genç MSc. Wagelaar heeft jarenlange ervaring in de 
maritieme industrie en is als associate partner verbonden aan Bloem Doze 
Nienhuis. Genç is financieel analiste bij Bloem Doze Nienhuis.
Eind augustus maakten zij de resultaten bekend van inmiddels al de tweede 
shortseastudie van Bloem Doze Nienhuis. Deze resultaten zullen Otto en zijn 
collega-reders niet tot vrolijkheid stemmen. Want de belangrijkste conclu-
sie uit het onderzoek is dat het nog jaren duurt, tot 2020, voordat er weer 
sprake is van een gezonde, winstgevende markt voor de shortseascheep-
vaart.
De belangrijkste oorzaak van de malaise waarin de shortsea verkeert is de 
enorme overcapaciteit. Volgens de onderzoekers schommelde de vraag 
naar lading in de shortseasector tussen 2005 en 2012 rond de 1,8 miljard ton. 
In diezelfde periode groeide het aanbod van ladingcapaciteit echter met 
twintig procent van 38 naar 47 miljoen ton draagvermogen. 

In 2005 was er volgens de onderzoekers nog sprake van een redelijke 
winstgevendheid van de shortsea-industrie, maar het ladingaanbod moet 
nu jaarlijks minstens vier procent groeien en de vloot per saldo stabiel blij-
ven om zo’n zelfde marktevenwicht in 2020 te kunnen bereiken. Pas dan is 
er namelijk weer sprake van een structureel voldoende winstgevendheid 
van de sector.
De shortseasector gaat momenteel door een diep dal. In 2012 en de eerste 
helft van 2013 bereikten de vrachttarieven nieuwe laagterecords. Daar komt 
bij dat het ladingvervoer van twee van de belangrijkste shortseaklanten in 
de EU, de staal- en de houtindustrie, al een paar jaar bijzonder laag is, iets 
wat alles te maken heeft met de kwakkelende auto-industrie en bouw- 
sector.

Financiering drukt toekomstige resultaten
Een analyse van vijf grote spelers in de industrie toont volgens de onder-
zoekers aan dat “asset-light”-rederijen beter presteren dan concurrenten 
met veel schepen in eigendom. Asset-light-rederijen zijn bijvoorbeeld be-
drijven die vooral schepen in management hebben en een minderheid in ei-
gendom. Het zijn vooral de scheepseigenaren, de eigenaarreders en niet te 
vergeten de tienduizenden deelnemers in de vele cv-constructies, die wor-
den op- en afgescheept met de financieringsproblemen en verliezen.
Financiering in de shortsea bevindt zich momenteel in zwaar weer. In over-
leg met banken worden aflossingen opgeschort om executieveilingen te 
voorkomen. Bij het aantrekken van de vrachtenmarkt zullen deze achter-
stallige betalingen nog een aantal jaren ten koste gaan van de cash flow. 

Zuiniger varen en nieuwe markten
De problemen met de financiering leiden ondertussen wel tot het positieve 
aspect dat er de afgelopen jaren ook minder nieuwbouw is besteld. En wat 
er dan wel aan sporadische nieuwbouw op de markt is gekomen, zijn vaak 
wel schepen, van bijvoorbeeld Hartman uit Urk en Abis Shipping uit Harder-
wijk, die bijzonder zuinig varen. De reders van deze schepen gaan ervan uit 
dat als het nu al lukt winstgevend met deze schepen te varen, de winst bij 
een opleving van de vrachtenmarkt alleen maar hoger kan uitpakken.
Vraag is alleen in hoeverre zij rekening hebben gehouden met de verwachte 
stijging van de prijs van de gasolie die ze nodig hebben voor het varen op 
Het Kanaal en de Noord- en Oostzee. 
Tegelijkertijd is er een duidelijke trend onder de vanouds vooral op de short-
sea gefocuste reders te zien dat ze zich gaan richten op nieuwe markten 
buiten Europa. Spliethoff en Wagenborg zijn wat dat betreft al wereldwijd 
opererende rederijen geworden. En het eerdergenoemde Abis Shipping zet 
zijn schepen in voor offshorewerk waarvoor zelfs contracten in Brazilië 
worden opgedaan.

Pleiten voor versoepeling
Ondertussen kunnen de reders die niet zomaar de shortseamarkt van de 
Noord- en Oostzee kunnen opgeven, het onderzoeksrapport van Bloem 
Doze Nienhuis goed gebruiken om hun precaire toestand te bepleiten bij de 
overheid in een poging toch enige versoepeling van de zwavelnorm te krij-
gen. Want zonder enige steun lijkt de bouw van LNG-schepen voor de 
shortsea of de installatie van rookgasreinigers in de Nederlandse shortsea-
vloot niet echt snel van de grond te komen.
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van een serie van vijf DP2-pijpenleggers 
(bouwnummers 728, 729, 730, 732 en 734), die 
worden gebouwd bij IHC Merwede in Krim-
pen aan den IJssel. De 10.070 ton metende 
Sapura Diamante (L o.a. x B x H (dg) = 145,97 
x 29,94 x 13,00 (7,20) meter) wordt uitgerust 
met een pijpenleginstallatie ontworpen door 
IHC Engineering Business. Deze bestaat uit 
twee benedendekse opslagcarrousels met 
een capaciteit van 2500 ton en 1500 ton. Een 
verstelbaar pijpenlegsysteem met een top 
tension van 550 ton wordt geïnstalleerd voor 
het plaatsen van flexibele pijpleidingen met 
een diameter van 100 tot 630 mm. De pijpen-
leginstallatie wordt gebouwd bij IHC Merwe-
de in Sliedrecht. Het geïntegreerde automati-
seringssysteem, de elektrische installatie en 
de complete elektrische machinery package 
is ontworpen en geleverd door IHC Drives & 
Automation. De pijpenleggers worden elk uit-
gerust met een offshorekraan van 250 ton. 
Aan boord komt een accommodatie voor 120 
personen. Na oplevering wordt het schip voor 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) ingezet om 
voor de kust van Brazilië diepzeeolievelden te 
ontwikkelen tot een diepte van 2500 meter. De 
bouw van de tweede pijpenlegger, de Sapu-
ras Topàzio (bouwnummer 729, imo 9656199), 
is inmiddels in volle gang. De opleveringen 
zijn gepland in mei en augustus 2014.

2015. Bovendien is een optie genomen op nog 
twee identieke schepen. De 22.500 dwt zwa-
reladingschepen krijgen als afmetingen: L o.a. 
x B x H (dg) = 173,00 x 42,00 x 12,00 (5,50) me-
ter met een vrij werkdek van 125 x 42 meter 
(5250 m²) en een maximale belasting van 20 
ton/m². De dienstsnelheid wordt 13 knopen. 
BigRoll Shipping is een samenwerkingsver-
band tussen BigLift Shipping in Amsterdam en 
RollDock Shipping in Rotterdam.

Tewaterlating 
Sapura Diamante
Bij IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel is 
op 27 september de Sapura Diamante (bouw-
nummer 728, imo 9656187) gedoopt en te wa-
ter gelaten. Cristina Lucia Duarte Pinho, exe-
cutive manager exploration & production 
service van Petrobras verrichtte de doopce-
remonie. De Sapura Diamante voor Sapura 
Navegação Marítima, een joint venture tus-
sen SapuraKencana en Seadrill, is de eerste 

DOC 7500 
Van Oord in Rotterdam gaf op 6 september 
opdracht voor de bouw van een DP2-multi-
purposeschip van het type DOC 7500 (bouw-
nummer 553014). Het schip wordt gebouwd bij 
Damen Shipyards Galati met oplevering eind 
2014 en ingericht om stroomkabels te leggen 
voor het Gemini-windmolenproject, 60 kilome-
ter ten noorden van Schiermonnikoog. De ge-
gevens van de DOC 7500 zijn: 8240 bt – L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 119,00 (111,00) x 27,45 x 9,00 
(5,40) meter. De vrije lengte van het dek is 
85,00 meter. Het schip wordt uitgerust met een 
carrousel met een capaciteit van ruim 5000 
ton en een offshorekraan voor de installatie 
van zware en lange exportkabels. Aan boord 
is accommodatie voor negentig personen. 

BigRoll 
BigRoll Shipping bestelde medio september 
bij Cosco Dalian Shipyard Co twee ijsklasse 
1A DP2-Module Carriers van het type MC voor 
het vervoer van exceptioneel grote en zware 
modules met oplevering in mei en augustus 

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

BigRoll laat twee Module Carriers bouwen in Dalian

De Sapura Diamante is de eerste van vijf bij IHC Merwede 

bestelde pijpenleggers voor Sapura (foto G.J. de Boer)

Van Oord bestelde een mp Offshore Carrier bij Damen Shipyards
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Opleveringen
Onego Rotterdam 
Damen Shipyards in Yichang bouwt een serie 
van vier vrachtschepen van het type CF 8200. 
De eerste is de Anna (bouwnummer 9438, imo 
9631345) voor HS Shipping Eight in Ter Apel 
die vanaf de overdracht als Onego Rotterdam 
onder Antigua-vlag langdurig in charter vaart 
van Onego Shipping & Chartering in Rhoon. In 
juni en augustus zijn de tweede en derde van 
de serie opgeleverd, de Trito Navigator (bouw-
nummer 9439, imo 9631357) en de Trent Navi-
gator (bouwnummer 9444, imo 9631369) voor 
ForestWave Navigation (FWN) in Heerenveen. 
Beide schepen varen ook voor Onego als One-
go Navigator en Onego Mariner. Het vierde 
schip, de Trade Navigator (bouwnummer 9445, 
imo 9631371) van FWN, werd op 27 september 
te water gelaten met oplevering begin decem-
ber. De belangrijkste gegevens van de CF 8200 
zijn: 5751 bt en 8096 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 118,14 (111,61) x 15,90 x 8,80 (7,20) me-
ter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
een MaK Caterpillar-hoofdmotor, type 6M32-
C, van 2995 kW bij 600 tpm op een verstelbare 
schroef, snelheid 12 knopen. De elektrisch 
aangedreven boegschroef heeft een vermo-
gen van 300 kW. De bunkercapaciteit is 491 
m³ IFO 380. De ijsklasse 1A-schepen zijn uit-

gerust met twee dekkranen aan bakboord, elk 
met een SWL van 60 ton. De containercapaci-
teit is 365 teu (177 teu in de twee ruimen, 188 
teu op de luiken). De ruiminhoud is 10.795 m³ 
of 381.220 cft. Het in hoogte verstelbare tus-
sendek bestaat uit dertien pontonluiken. Er is 
accommodatie voor veertien personen.

Helge
In Delfzijl werd op 12 september de Helge 
(bouwnummer 416, imo 9677404) overgedra-
gen aan Erik Thun. De proefvaarten werden 
gehouden op 9 en 10 september op de Eems. 
De op 6 juli te water gelaten Helge is de 
tweede Trollmaxbulker Mk 3 die is gebouwd 
bij Ferus Smit in Westerbroek. De eerste, de 
Alice (bouwnummer 415, imo 9677399), werd 7 
juni opgeleverd. De gegevens van de Trollmax 

zijn: 2911 bt, 1453 nt - L o.a. (l.l.) x B x H = 89,00 
(84,99) x 13,35 x 8,70 meter. De maximum diep-
gang is 6,15 meter bij een draagvermogen van 
5100 ton en bij een kanaaldiepgang van 5,40 
meter is het draagvermogen 4150 ton. Het 
boxshaped ruim heeft een inhoud van 5946 m³ 
of 210.000 cft. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit een Wärtsilä-hoofdmotor, type L26F, 
met een vermogen van 2650 rpk of 1950 kW bij 
900 tpm op een verstelbare schroef voor een 
snelheid van 11,5 knopen. De Alice en Helge 
zijn genoemd naar Helge Kallsson, oprichter 
van Erik Thun AB in Lidköping en zijn vrouw 
Alice. Beide schepen kwamen na oplevering 
in management van Marin Ship Management 
in Delfzijl onder Nederlandse vlag in de vaart.

Pollux 
Bij de voormalige Timmerfabriek van De 
Schelde in Vlissingen doopte Ann Peeters-De 
Smedt, echtgenote van de Vlaamse minister-
president Kris Peeters, op 11 september het 
loodsvaartuig Pollux (bouwnummer 325, imo 
9496953). De Pollux, het tweede loodsvaartuig 
in een serie van drie, werd op 19 oktober 
dwarsscheeps bij Barkmeijer Shipyards in 
Stroobos te water gelaten en vervolgens in 
Harlingen afgebouwd. 
De eerste proefvaart werd gehouden vanuit 
Harlingen op de Waddenzee van 12 tot 16 au-
gustus en de tweede op 19 en 20 augustus. 
De Pollux, die op 30 augustus in Harlingen 
werd overgedragen aan Loodswezen Materi-
eel in Vlissingen, is bestemd voor de kruis-
post Steenbank in de monding van de Wes-
terschelde. De loodsvaartuigen hebben als 
tonnages: 2501 bt, 750 nt, 842 dwt. De afmetin-
gen zijn: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 81,20 (74,93) 
x 13,30 x 7,95 (4,80) meter. De dubbel uitgevoer-
de voortstuwingsinstallatie bestaat uit vier 
Caterpillar-dieselmotoren, type C32 Acert (4 x 
940 kW) en twee Caterpillar-dieselmotoren, 
type C18 (2 x 570 kW) bij 1800 tpm, gekoppeld 
aan Leroy Somer-generatoren op twee ABB-
elektromotoren (2 x 1700 kW bij 1500 tpm) op 
twee vaste Wärtsilä-schroeven in straalbui-
zen met een diameter van 2400 mm voor een 
snelheid van 16 knopen. De twee boegschroe-
ven hebben elk een vermogen van 350 kW. De 
twee elektromotoren en de zes dieselmotoren 
worden ingezet naar operationele behoeften 
en veiligheid. De bunkercapaciteit is 279,5 m³. 

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

De Onego Rotterdam is een CombiFreighter 8200 (foto Flying Focus)

17_tabeltekst_kop
17_tabeltekst_body

Ferus Smit leverde de Trollmaxbulker Helge op aan Erik Thun 

(foto F.J. Olinga)
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Er is accommodatie voor achttien loodsen en 
zeventien bemanningsleden. De drie Pilot 
Station Vessels (PSV’s) werden op 15 septem-
ber 2010 besteld ter vervanging van de 35 jaar 
in de vaart zijnde Markab, Mirfak en Menkar. 
De eerste van de serie, de op 4 oktober 2012 
overgedragen Polaris (bouwnummer 324, imo 
9496915), werd op 10 oktober door Hare Ma-
jesteit de Koningin aan de Wilhelminakade in 
Rotterdam gedoopt. De derde PSV, de Pro-
cyon (bouwnummer 326, imo 9496965) werd 
op 5 juli 2013 te water gelaten en wordt mo-
menteel afgebouwd in Harlingen met opleve-
ring in het tweede kwartaal van 2014. Vanaf 
medio 2014 zijn steeds twee PSV’s op zee, één 
ten westen van Hoek van Holland en één ten 
noorden van de Westerschelde. Het derde 
PSV ligt als “stand-by” of reserve in de haven. 
De drie vaartuigen rouleren elke drie weken. 
De Markab is in juli verkocht aan Antares 
Charter GmbH in Karlsruhe, de Mirfak is na de 
indienststelling van de Pollux uit de vaart ge-
nomen en in Vlissingen te koop gelegd.

Aegir
Bij de Heeremalocatie in het Calandkanaal 
doopte Ann Vardeman op 20 september het 
deepwater construction vessel (DCV) Aegir 
(bouwnummer 3402, imo 9605396). Dit eerste 

monohull-kraanschip/pijpenlegger van Hee-
rema Marine Contractors vertrok op 16 janua-
ri van de Zuid-Koreaanse werf Daewoo Ship-
building and Marine Engineering (DSME) in 
Okpo naar Rotterdam-Europoort waar de Ae-

gir op 13 maart aankwam. Op 1 mei vertrok de 
Aegir voor een proefvaart op de Noordzee en 
drie dagen later is het vaartuig aangekomen 
bij Huisman Equipment in de Wiltonhaven in 
Schiedam voor de installatie van het pijpen-
legsysteem met bijbehorende las- en pijpbe-
werkingsfaciliteiten. De grote mastkraan met 
een maximum hijsvermogen van 4000 ton is 
gebouwd bij de Chinese Huisman-vestiging 
en in Okpo geïnstalleerd. De belangrijkste ge-
gevens van de Aegir, die is ontworpen door 
Ulstein Sea of Solutions in Vlaardingen als 
type Ulstein SOC 5000, zijn: tonnages 55.397 
bt, 15.068 nt, 41.105 dwt; afmetingen: L o.a. (l.l.) 
x B x H (dg) = 211,50 (197,60) x 46,20 x 16,10 
(8,00) meter. Tijdens hijs- of pijpenlegopera-
ties is de diepgang tussen de 9 en 11 meter. 
De energie wordt geleverd door zes dieselge-
neratoren met een totaal vermogen van 44,4 
mW voor aandrijving van twee onderwater 
demontabele roerpropellers van elk 6,5 mW 
voor de voortstuwing (snelheid 12 knopen) en 
vier intrekbare roerpropellers van elk 3,2 mW 
en een boegschroef in een tunnel voor DP3-
operaties. De Aegir kan pijpenleggen tot op 
zeedieptes van 3500 meter (met de J-toren tot 
een diameter van 32” en via de twee haspels, 
elk met een capaciteit van 2000 ton, tot 16”). 

De Aegir tijdens de uitreis naar de Golf van Mexico 

De PSV Pollux op de Schelde voor de boulevard van Vlissingen (foto Flying Focus)
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Het vaartuig is uitgerust met twee onderwa-
terrobots die vanuit ROV-hangaars aan SB en 
BB gelanceerd of aan boord genomen kunnen 
worden. Er is accommodatie voor 289 perso-
nen met een maximum van 305 personen. De 
eerste opdracht voor de Aegir is installatie-
werk op een diepte van 2000 meter bij het Lu-
cius Field in de Golf van Mexico in opdracht 
van Anadarko. 

Multratug 26 en 27
Damen Shipyards in Galati leverde twee sleep-
boten van het type ASD 2810 op aan Multraship 
in Terneuzen, de Multratug 26 (bouwnummer 
512321, imo 9667863) en Multratug 27 (bouw-
nummer 512322, imo 9667875). Yvonne Nuijten 
en Desiree Muller doopten de sleepboten op 
4 september in de Oude Veerhaven van Ter-
neuzen. De Multratug 26 is 30 juni opgeleverd 
en op 13 juli in Terneuzen aangekomen, de 
Multratug 27 is 22 juli opgeleverd en op 3 au-
gustus aangekomen. De gegevens van de ASD 
2810 zijn: 288 bt, 88 nt - afmetingen L o.a. x B x 
H (dg) = 28,67 (25,78) x 10,43 x 4,60 (4,86) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
Caterpillar-hoofdmotoren, type 3516C TA HD/C 
op twee RR-roerpropellers, type US 205, elk 
met een diameter van 2400 mm, totaal vermo-
gen 4930 rpk/3678 kW bij 1600 tpm voor een 
snelheid van 13,6 knopen en een trekkracht 
van 63,2 ton. De bunkercapaciteit is 72,3 m³. 
Er is accommodatie voor zeven personen. 

Bulat & Siver
De aan Damen Shipyards gelieerde Vietna-
mese Song Cam Shipyard in Haiphong bouw-
de twee sleepboten van het type ASD 2810 
voor de haven van Vysotsk, de Bulat (bouw-
nummer 512311, imo 9673575) en de Siver 
(bouwnummer 512312, imo 9673587). Beide 
werden 12 juni opgeleverd en kwamen 13 au-
gustus op het dek van het zwareladingschip 
BBC Amethyst (2012 - 12.838 bt) aan in de 

Waalhaven in Rotterdam, waar zij de volgen-
de dag werden gelost. Na een dokbeurt bij 
Damen Shiprepair in Schiedam vertrokken de 
sleepboten op 4 september op eigen kracht 
naar Vysotsk. De belangrijkste gegevens van 
de ASD 2810 zijn hierboven al vermeld (Mul-
tratug 26 en 27).

Opua 
Damen Shipyards in Hardinxveld droeg een 
MultiCat 2611 (bouwnummer 571664, imo 
9641479) over aan Damen Marine Services en 
leverde deze als Opua uit voorraad op aan 
Thong Yong Marine Pte. Ltd. in Singapore. Het 
casco was op 22 december 2011 bij Safe Co. 
in Gdynia te water gelaten. De MultiCat werd 
op 7 juni met het zwareladingschip Paula 
(2000 - 8397 bt) van SAL verscheept van Rot-
terdam naar Singapore. De belangrijkste ge-
gevens zijn: 255 bt, afmetingen: L o.a. (l.l.) x B 
x H (dg) = 26,00 (23,92) x 11,50 x 3,20 (2,25) me-
ter. De voortstuwing wordt geleverd door drie 
Caterpillar-hoofdmotoren, type C32 TTA, to-
taal vermogen van 2583 rpk of 1902 kW bij 
1800 tpm voor een trekkracht van 35 ton en 
een snelheid van 10,5 knopen. De bunkerca-
paciteit is 109,92 m³.

Kaikoura 
De Shoalbuster 3512 Kaikoura (bouwnummer 
571616, imo 9548902) maakte op 16 en 17 sep-
tember proefvaarten en voerde trekproeven 
uit in Rotterdam-Europoort. Het casco werd 
op 1 juli 2009 te water gelaten bij Safe Co. in 
Gdynia als laatste van een serie van zes Push-
busters 3515. Op 15 juli werd het door de mslb 
Felis in Dordrecht afgeleverd om in Hardinx-
veld te worden afgebouwd als DMS Starling. 
Nadat het grote landaanwinningsproject bij 
Dubai werd gestaakt, werd het casco niet Multraship versterkte zich met twee sleepboten van het type ASD 2810 (foto J.W.F. Smallegange) 

De ASD 2810 Bulat voor de haven van Vysotsk

De Opua is een MultiCat 2611

De Siver is de tweede ASD 2810 voor Vysotsk
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meer afgebouwd, maar in Gorinchem aan de 
voorraad toegevoegd. De gegevens zijn: 614 
bt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 35,25 (30,89) x 
11,88 x 5,53 (3,70) meter. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit twee Caterpillar-hoofd-
motoren, type 3516B TA/HD B, met een totaal 
vermogen van 4925 rpk of 3650 kW bij 1600 
tpm voor een trekkracht van 70 ton en een 
snelheid van 11 knopen. 

GPS Avenger 
Damen Shipyards verkocht de GPS Avenger 
(bouwnummer 571686, imo 9681675) tijdens 
Seawork in Southampton (10 tot 12 juni) uit 
voorraad aan GPS Marine UK in Chatham. Het 
in Kozle gebouwde casco kwam op 24 novem-
ber achter de mslb Cyklop in Dordrecht aan 
waarna het in Hardinxveld is afgebouwd. De 
tewaterlating had op 29 oktober plaatsgevon-

den. Op 16 april vertrok de werkboot als YN 
571686 voor de technische proefvaart en trek-
proeven in de Europoort. De Shoalbuster 2709 
heeft een tonnage van 221 bt en als afmetin-
gen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 27,19 (23,82) x 
9,10 x 3,60 (2,63) meter. De GPS Avenger wordt 
voortgestuwd door twee Caterpillar-hoofdmo-
toren, type 3512B TA/A, totaal vermogen 3038 
rpk of 2236 kW bij 1600 tpm via twee WAF 664 
L-tandwielkasten (5,95 :1) op twee vaste 
schroeven met een diameter van 2100 mm in 
Optima-straalbuizen voor een trekkracht van 
38,6 ton en een snelheid van 11,8 knopen. De 
hydraulische boegschroef heeft een vermo-
gen van 200 rpk. De bunkercapaciteit is 122 
m³. Er is accommodatie voor zeven personen 
in drie een- en twee tweepersoonshutten. 

TSM Brehat
Machinefabriek Padmos Stellendam heeft op 
17 september de sleepboot TSM Brehat 
(bouwnummer 188, imo 9689067) opgeleverd 
aan Bleu Marine SAS (Thomas Service Mari-
times) in Dieppe. Het casco werd op 28 febru-
ari bij MAC Scheepsbouw & Reparatie in Rot-
terdam te water gelaten en op 4 maart naar 
Stellendam gesleept. De proefvaart werd ge-
houden op 4 september in het Calandkanaal. 
Het is de tweede sleepboot van het type Cly-
de 19, een ontwerp van Macduff Ship Design 
Ltd., die bij Padmos voor TSM werd gebouwd. 
Op 2 februari is de TSM Albatre (bouwnum-
mer 187, imo 9681936) opgeleverd. De belang-
rijkste gegevens van de Clyde 19 zijn: 122 bt, 
36 nt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 19,00 (17,55) x 
8,20 x 3,60 (2,60) meter. De voortstuwing wordt 
geleverd door twee Mitsubishi-hoofdmotoren, 
type S12R MPTAW-2, met een totaalvermogen 
van 2826 rpk of 2080 kW bij 1650 tpm op twee 
RR-roerpropellers, type US155p12FP, voor een 
trekkracht van 32 ton en een snelheid van 
11,3 knopen. De bunkercapaciteit is 34 m³. 

De Shoalbuster 2709 GPS Avenger werd tijdens Seawork verkocht 

De Shoalbuster 3512 Kaikoura tijdens de proefvaart

Padmos Stellendam leverde de TSM Brehat op
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Aan boord is accommodatie voor vier perso-
nen. De TSM Brehat kan als sleep- en als 
ploegboot worden ingezet in het kustgebied 
tussen Le Havre en Dieppe. 

Green Rhine
Edwige Belliard, voorzitter van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart, heeft op 3 sep-
tember aan de Boompjes in Rotterdam de 
tweede volledig door vloeibaar aardgas (LNG) 
aangedreven binnenvaarttanker Green Rhine 
(bouwnummer 1402) gedoopt. Twee dagen la-
ter vertrok de tanker voor de eerste reis van 
Rotterdam naar Bazel. De Green Rhine is de 
tweede van een serie van vier Greenstream-
tankers die Peters Shipyards in Kampen 
bouwt in opdracht van Interstream Barging in 
Geertruidenberg voor de Shell Rhine Fleet. De 
eerste, de Greenstream (bouwnummer 1401), 
werd op 10 april in de vaart gebracht. De tan-
kers worden ingezet om benzine, diesel en 
huisbrandolie te vervoeren tussen Rotterdam 
en Bazel. Interstream Barging heeft voor de 
eerste twee schepen een meerjarige ver-
voersovereenkomst gesloten. De 2870 ton 
metende tanker is 110 meter lang en 11,40 
meter breed. De diepgang in ballast is 2,35 
meter en in beladen toestand 3,45 meter, ter-
wijl de kruiplijn 4,50 meter is. De zes lading-
tanks hebben een inhoud van 3130 m³. De 
Greenstreamtankers worden voortgestuwd 
door vier Scania-gasgeneratoren van elk 300 
kW in twee containervormige PetersPower-
packs op het achterschip. Daar zijn ook de 

halfverzonken cryogene LNG-opslagtanks ge-
installeerd waarmee de tankers zonder tus-
sentijds te bunkeren heen en weer kunnen 
varen tussen Rotterdam en Bazel. Met de vier 
generatoren is een flexibel verbruik van ener-
gie mogelijk. Varen op LNG leidt tot een aan-
merkelijk mindere belasting op het milieu. De 
volledig op LNG draaiende motoren produce-
ren 25 procent minder CO2 en tachtig procent 
minder stikstofoxide (NOX) dan bij een gelijk-
waardige dieselmotor zonder katalysator. De 
uitstoot van zwaveloxide (SO2) en van fijnstof 
is nihil, terwijl de geluidsoverlast voor de  
omwonenden van de Rijn beduidend minder 
is.

Lottie Holly BS-12
Maaskant Shipyards in Stellendam, behoren-
de tot de Damen Shipyards Group, heeft op 28 
september de mosselkotter Lottie Holly (bouw-
nummer 611, imo 9681558) in Yerseke overge-
dragen aan Myti Mussels (Kim en Valery 
Mould) in Port Pennrhyn/Beaumaris. De kiel 
werd gelegd op 27 februari en de tewaterla-
ting vond vier maanden later plaats op 27 juni. 
Het vissersschip is ontworpen door Myti 
Mussels en Maaskant in samenwerking met 
Bruce Roberts Europe in Hendrik-Ido-Am-
bacht. De gegevens van de Lottie Holly zijn: 
afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 26,00 
(23,62) x 10,00 x 2,65 (1,40) meter. De voortstu-
wing wordt geleverd door twee Caterpillar-
hoofdmotoren, type C18A, met een totaal ver-
mogen van 670 KW bij 1635 tpm via WAF-244L 
(2,538 : 1) op twee schroeven met een diame-
ter van 900 mm voor een snelheid van 9,6 kno-
pen. De boegschroef heeft een vermogen van 
110 kW. De Heila-dekkraan, type, HLM 16-2S, 
heeft een hijsvermogen van 1,6 ton bij een 
reikwijdte van 9 meter. Er is accommodatie 
voor drie bemanningsleden. De Lottie Holly 
krijgt de Merai Strait, een zeestraat tussen 
het eiland Anglesey en het vasteland van 
Wales als belangrijkste werkterrein. Hier heeft 
Myti Mussels zijn mosselbanken waar de BS-
12 eerst mosselzaad zal zaaien om er later de 
volwassen mosselen weer op te vissen. 

De Green Rhine is de tweede volledig door LNG aangedreven tanker (foto Flying Focus)

De mosselkotter Lottie Holly BS-12 werd gebouwd bij Maaskant Stellendam (foto Flying Focus)
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Door ir. W. de Jong

Future propulsion options for shipping are the subject of the report 
Future Ship Powering Options: Exploring alternative methods of ship 
propulsion from the UK’s Royal Academy of Engineering, released 
this summer. It was drawn up by a working party of more than twen-
ty engineering experts, led by John Carlton, professor of marine en-
gineering at City University London. The working party researched 
current and potential propulsion systems with two objectives very 
much in mind: energy efficiency and environmental sustainability. 
The main factors considered in this respect are: rising fuel costs, 
environmental regulations aimed at mitigating the effects of climate 
change and the possible introduction of carbon taxes. This article 
presents some of the most interesting findings.

Propulsion Efficiency
Regarding the CO2 production of shipping, the report mentions not 
only that some three per cent of global emissions is produced by 
shipping, but it also gives some comparisons with other transport 
modes and the effect of ship size on the emissions per tonne-mile, 
see table 1 and figure 1.

How to Power Our Ships  
in the Future?
Report from the British Royal Academy of Engineering  

“Which systems are able to propel fu-
ture ships whilst using less expensive 
fuels and releasing less carbon diox-
ide?” This is not a simple problem tak-
ing into account the huge amount of 
power concentrated in modern ships. 
A group of engineering experts has 
conducted a comprehensive survey 
looking for answers.

Voortstuwing

Mode of Transport Relative CO2 Index
Aeroplane 398
Small goods vehicle 226
Large articulated truck 49
Railway haulage 6
Large container ship 3
Large tanker 1

Table 1. Relative CO2 emissions of different modes of transport

Figure 1. Carbon efficiency of container ships and crude oil tankers

Willem de Jong is oud-directeur van 
Lloyd’s Register Londen en als redacteur 
verbonden aan SWZ Maritime.
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Figure 3. World trends in rechargeable battery capacity (source Avicenne)

With figure 2, the report reminds us that for an average ship only 
around 27 per cent from the total energy input to the propulsion ma-
chinery system is actually available as propulsion thrust.
The report explains the Energy Efficiency Design Index (EEDI) and 
mentions options for reducing the index value. It includes the obvi-
ous option to install engines with a lower power rating as an effec-
tive way of reducing the EEDI, but warns against the danger of end-
ing up with ships having insufficient propulsion power to navigate in 
extreme weather conditions.

Conventional Propulsion Power Options
Diesel engines: As diesel engines may also be expected to be the •	
most popular prime movers of ship propulsion systems in the fu-
ture, the report pays ample attention to diesel engine systems, 
their possible fuels and emissions. It discusses the advantages 
and disadvantages of various fuel oils, bio fuels and LNG, also 
with reference to NOx and SOx requirements.  
It is noted that using bio fuels from natural sources to fuel the 
world fleet would require a land area equivalent to that of about 
twice the size of the United Kingdom. Oilseed rape, when used to 
produce bio diesel, has a power per unit area potential of about 
0.13 W/m2. This is much less than solar energy, which has a po-

tential of some 25 W/m2. Notwithstanding the size of land required 
for bio fuels, there is also the ethical question of using this land 
for this purpose rather than for food production. 
The attraction of LNG lies in 25 per cent less CO2 emissions than 
fuel oil, no SOx, 85 per cent less NOx and hardly any particulate 
matter or soot. Against these advantages one must consider the 
bunkering problem and the initial capital costs.
Gas turbines: Gas turbines have been used on ships, but never •	
became popular. Low efficiency, expensive fuel and high main-
tenance costs were and are serious handicaps. The high power 
density combined with low weight makes them attractive for cer-
tain types of ships such as naval ships and high speed ferries. 
The efficiency may be improved by the combination of a gas tur-
bine with a heat recovery steam turbine system. In the context of 
this report, gas turbines are not expected to play a role of any im-
portance in future ship propulsion installations.

More Exotic Propulsion Options
Nuclear: Based on the consideration that nuclear ship propulsion •	
exists since 1955, and that since that time, some 700 nuclear re-
actors have served at sea, the report pays extensive attention to 
this option. Presently some 200 reactors are at sea, in submar-
ines, other naval vessels and icebreakers. 
The report discusses various reactor designs and their fuels, 
safety and applicable codes, capital and running costs, liability 
issues and, most importantly, public perception. Table 2 gives an 
overview of small modular reactor designs discussed in the re-
port. 
Batteries: Although the report refers to batteries as not com-•	
mendable for large-scale use as an alternative means of power 
for marine propulsion, it describes a number of newer types, 
based on new chemistries using lithium, sodium, magnesium or 
zinc. In spite of the potential of some of these solutions, for the 
time being, the lithium-ion battery gives the best performance. 
Figure 3 shows trends in rechargeable battery capacity. 
Fuel cells: Whilst according to the report batteries have already •	
been in use for some 150 years, the fuel cell was invented in 1838,  
well before diesel and other combustion engines. Fuel cells, like a  
 

Small Reactor Designs Country of Manufacture     Power Output (Mwe)
KLT 40S Russia OKBM 35
VBER 150 Russia OKBM 110
SMART South Korea KAERI 100
MRX Japan JAERI 30
SMR United States of America Westinghouse 200
mPower United States of America B+W 125
NuScale United States of America NuScale Power 45

Figure 2. Typical power utilisation in a tanker or bulk carrier

Table 2. Proposed small modular reactor designs

Voortstuwing
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battery, produce energy from an electro-chemical process. The 
reactants consumed by the fuel cell are stored externally and are 
supplied to the fuel cell as to a conventional diesel engine. It con-
sequently has the potential to produce power as long as it has a 
supply of fuel. Hydrogen, oxygen or natural gas may be used as 
fuel for fuel cells. They deliver DC electrical output.  
Until recently, fuel cell development in the marine field has been 
limited. They have been used in underwater vehicles and in Ger-
man type 214 submarines. A number of research and develop-
ment projects are now in hand. It is suggested that green hydro-
gen, generated using renewable energy sources ashore and 
consumed in hydrogen-fuelled fuel cells on board ships may be a 
way forward.
Wind energy: The various arrangements to use wind power for •	
propulsion are briefly described in the report, such as Flettner ro-
tors, kites, spinnakers, soft sails, wing sails and wind turbines. As 
far as this option is concerned, not much new is added to what 
has been known so far and has been reported in our magazine 
before.
Hybrid propulsion: The report mentions a number of hybrid solu-•	
tions, such as a combination of diesel driven generators with 
large battery banks, dual-fuel generator sets with fuel cells, et 
cetera. Such systems can lead to greater redundancy, reduced 
fuel consumption, reduced CO2 emissions, noise reduction and 
lower maintenance, but they go with higher initial investments.

Propulsors and Energy Saving Devices
The report also mentions various propulsion arrangements and as-
sociated devices to increase the propulsion efficiency, such as 
ducts, spoilers, tunnels, fins, et cetera.

Ship Operational Considerations
Under this heading a number of important issues is mentioned, such 
as weather routing, plant maintenance in order to keep the machin-
ery in optimal condition and the use of real-time decision support 
systems. It is claimed that considerable fuel savings may be 
achieved with such systems.

Hard to Find a Viable Alternative
The report from the Royal Academy of Engineering provides a useful 
overview of systems and arrangements available today and expect-
ed to become available medium or long term.
It is, however, evident from the report that it will be extremely diffi-
cult, now and in the foreseeable future, to replace the ship propul-
sion systems of today, ranging from some 2000 kW for small ships to 
up to 80,000 kW for the largest ships, by systems which will not pro-
duce CO2 or other harmful emissions and which will not burn carbon 
based fuel. Ships are too small and energy intensive to produce 
their own alternative energy and are not attached to shore installa-
tions to make use of alternative energy produced elsewhere like 
trains and electric vehicles may do. 
In the longer term, hydrogen technology could be an option, provid-
ed there is a hydrogen infrastructure. In the shorter term, only the 
nuclear option remains feasible, but this option is hampered by po-
litical perception problems, liability issues and perhaps by financial 
constraints and, therefore, most improbable. It is for instance diffi-
cult to envisage nuclear propelled merchant ships entering the 
ports of Hamburg or Rotterdam.

Wind Can Provide Thrust
Perhaps the report does not pay enough attention to the potential of 
wind power. Not so much to replace mechanical propulsion sys-
tems, but to provide thrust during favourable conditions. It is under-
stood from other research that on certain routes fuel saving of over 
twenty per cent may be obtained. It is most likely that in the short 
and medium term, wind power could contribute more to reduce fuel 
consumption than the more exotic methods described.

Continue Our Efforts
Malcolm Latarche, a technology analyst, after having read the re-
port, comes to the following suggestion in an article of Fairplay 
Magazine: ‘Considering all the problems connected with finding al-
ternative systems for ships, there is a much better solution that de-
serves consideration. Instead of looking to change ship’s propulsion 
systems, why not use the alternatives on land and allow ships to 
continue operating with oil and gas.’ And he adds to that: ‘some-
times the simple answer is the best.’ 
He may be right and perhaps shipping would love it, but political 
powers probably have different ideas and it may therefore be wiser 
to continue with our efforts developing alternative power systems, 
not just for use on land, but also for ships. But it will not be easy.
The full report from the Royal Academy of Engineering can be 
downloaded from www.raeng.org.uk.

Voortstuwing

Figure 3. World trends in rechargeable battery capacity (source Avicenne)



Onze schrOef 
de krOOn Op uw schip

Van Voorden Maritime: al meer dan 100 jaar 
dé specialist in voortstuwing. Met de meest 
geavanceerde ontwerptechnieken (waaron-
der CFD), hoogwaardige machines en puur 
Nederlands vakmanschap worden scheeps-
schroeven, schroefbladen en straalbuizen 
ontworpen, geproduceerd (tot max. Ø 4,5 
meter) en wereldwijd gerepareerd. Op maat 
gemaakt voor elk type schip, onder elke 
classificatienorm en beantwoordend aan de 
hoogst mogelijke eisen als het gaat om 
efficiency, comfort en kracht. 

Ook voor hoge kwaliteit rVs-schroeven 

en gespecialiseerd in ijsklasse ontwerpen.

Kennismaken? Graag. Belt u even of kijk op 

www.vanvoorden.nl.
Van Voorden Maritime BV

Bossekamp 6
5301 LZ  Zaltbommel NL

T +31 (0)418 571 200
f +31 (0)418 515 790

e maritime@vanvoorden.nl
 

“Working together  
      for a saver world”
Wij zijn op zoek naar:

SURVEYORS (BINNENVAART)

De uitdaging
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Door H.S. Klos en G.J. de Boer

Europort draait vooral om contacten
Je zou het misschien niet zeggen tussen al die grote apparaten, 
maar de voornaamste reden om deel te nemen aan een beurs als 
Europort is het onderhoud van contacten. Uit onderzoek op de laat-
ste editie van 2011 blijkt, dat negen van de tien standhouders hopen 
op nieuwe contacten en dat acht op de tien er staat om zijn contac-
ten te onderhouden. Dat gaan ze in november weer proberen. Dat 
het voor en tijdens de beurs ritselt van de persberichten, heeft er-
mee te maken dat de helft van de deelnemers de beurs gebruikt 

De tweejaarlijkse maritieme vakbeurs Europort vindt plaats van 5 tot 
en met 8 november in Ahoy Rotterdam. Er worden meer dan 30.000 
bezoekers uit binnen- en buitenland verwacht. De bekendste Ne-
derlandse maritieme bedrijven en instanties zijn op de beurs verte-
genwoordigd. De belangrijkste scheepsbouwnaties zijn onderge-
bracht in nationale paviljoens, zoals Nederland, China, Roemenië, 
Frankrijk, Korea, Polen, Turkije, Denemarken, Finland, Singapore en 
Kroatië. Grote afwezigen zijn Duitsland, Japan, Italië en Noorwegen. 
De KNVTS heeft een stand in hal 8, nummer 4115. 

Maritieme industrie verzamelt 
zich in Rotterdam
Europort 2013

Het beurs- en congresprogramma van Europort 2013 omvat een breed maritiem 
spectrum: van zeevaart tot offshore, van baggerij tot visserij, van binnenvaart tot 
marine en superyachts. Ruim 1000 (inter)nationale bedrijven exposeren in acht 
hallen van Ahoy Rotterdam de laatste ontwikkelingen en noviteiten op het gebied 
van scheepsbouw, voortstuwing, manoeuvreren, elektronica, communicatie, na-
vigatie, dek-, veiligheids- en speciale apparatuur en maritieme dienstverlening.

Special

De KNVTS is ook present op Europort (foto’s G.J. de Boer) Het onderhouden van contacten is de voornaamste reden aanwezig te zijn

Sander Klos is hoofdredacteur van Het Magazine, 
freelance maritiem journalist en redactielid van SWZ 
Maritime. Gerrit de Boer is redacteur van SWZ  
Maritime en bekend schrijver van maritieme boeken.
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voor public relations en om het imago op te poetsen. Drie op de tien 
wacht de beurs af om vol in de schijnwerpers nieuwe producten of 
diensten te lanceren. Slechts een op de tien verwacht trouwens 
daar direct orders voor te kunnen noteren.
Ondanks alle inspanningen van overheid en anderen staat slechts 
drie procent van de standhouders te wachten op een goed gesprek 
over een baan. Er zijn blijkbaar andere, betere manieren om jonge 
technici te bereiken, bijvoorbeeld met excursies in het eigen bedrijf.
Bij navraag zeiden ruim acht van de tien standhouders dat ze hun 
doelen (imago, contacten, introductie nieuwe producten) hadden be-
reikt. Reden voor 44 procent in 2013 terug te komen. Ongeveer een-
zelfde percentage acht dat waarschijnlijk. Afwachten wat de crisis 
met die goede voornemens heeft gedaan, want uit het omlijstende 
congresprogramma blijkt dat sommigen toch een stapje terug doen.

Beter in beeld
Het is trouwens opvallend dat bedrijven een fors bedrag uitgeven 
voor de genoemde beursdoelen, maar andere, goedkopere manie-
ren veel minder gebruiken. Gezien de wijsheid, dat “herhaling de 
kracht van reclame is”, laten veel bedrijven op dat terrein kansen 
liggen. Ze adverteren wellicht regelmatig in media die hun doel-
groep bereiken, maar pogen zelden het resultaat daarvan te meten. 
Toegegeven, dat is lastig, want een andere reclamewijsheid luidt: 

“Ik weet dat de helft van mijn reclamegeld weggegooid geld is, al-
leen niet welke helft.”
En welke kansen laten bedrijven liggen? Regelmatig opduiken in 
(gratis) mediarubrieken over nieuwe of verbeterde producten en 
zoeken naar free publicity in de vorm van interviews. Want gesprek-
ken met vakjournalisten en hen bevragen over je imago en hun kijk 
op de markt hoort ook bij het onderhoud van je contacten. En dat 
kost je hooguit wat tijd en twee koppen koffie. 

Derde uit scheepsbouw
In 2011 vormden scheepsbouwers en -reparatiebedrijven met 37 
procent de grootste groep exposanten. Daarnaast bestond de 
beursvloer voor een kwart uit aanbieders van elektronica, navigatie 
en communicatie, ongeveer evenveel uit mechanische en hulpsys-
temen en nog eens zo’n aandeel uit dek-, veiligheids- en speciale 
apparatuur. 
Iets meer dan de helft van de deelnemers was actief in de binnen-
vaart. Soms heel specifiek, maar uiteraard vaak als onderdeel van 
een groter productpakket, zoals motoren en elektronica. Het grote 
aandeel van offshoregerelateerde bedrijven verraadde toen al de 
opmars van dit marktsegment, mede veroorzaakt door de flauwte in 
de vrachtvaart op zee en binnenwateren.

Internationaal
Hoewel veertig procent van de beursdeelnemers uit 36 landen van 
over de grens kwam, was het internationale gehalte van de bezoe-
kers een stuk lager: achttien procent, uit 92 landen. Gebruikers (re-
ders) en bouwers waren daarin het sterkst vertegenwoordigd. En 
uiteraard sturen ze niet de magazijnbediende de grens over, dus een 
flink percentage van deze bezoekers was (mede)beslissingsbevoegd.
Een derde van de bezoekers kwam uit de binnenvaart, net zoveel als 
uit de offshore en iets minder dan uit de zeevaart (35 procent). Dat 
onderstreept nog eens, dat de rol van “echte” binnenvaartbeurs is 
verschoven naar Gorinchem. Al heeft die beurs, mede door het gra-
tis eten en drinken, ook een fors familie- en reüniegehalte. Maar ge-
zien de contactdoelen van beide partijen hoeft dat niet slecht te zijn. 

Bezoekmotieven
Het is wel interessant te zien, dat de doelen van standhouders en 
bezoekers niet altijd overeenkomen. Ook de bezoekers (47 procent) 
komen om contacten te onderhouden, maar het argument “nieuwe 
contacten leggen” telt veel minder zwaar dan bij de standmensen 
(31 tegen 90 procent).
Vier op de tien bezoekers is daarnaast benieuwd naar noviteiten en 
dertig procent gebruikt de beurs om zijn marktbeeld actueel te hou-
den. Daarvoor worden ongetwijfeld ook de bijeenkomsten rond de 
beurs gebruikt.
Let ook op de veertien procent bezoekers met “carrièremotieven”. 
Die dus eens komt neuzen of er nog groeikansen zijn, al dan niet uit 
onvrede met de huidige baan.
Ten slotte is er dan nog een kleine groep die uit is op prijzen, voor-
waarden en offertes (altijd goed). Slechts drie procent heeft con-

Openingstijden Europort
Dinsdag 5 november: 10-18 uur
Woensdag 6 november:  10-18 uur
Donderdag 7 november:  10-22 uur
Vrijdag 8 november: 10-18 uur
Maritieme professionals kunnen zich registreren voor een gratis 
bezoek via www.europort.nl/registratie of bij de ingang van de 
beurs. Na registratie ontvangen zij een digitale toegangskaart. 
Bij de ingang ontvangt ieder een beursplattegrond, exposanten-
lijst en een overzicht van het congresprogramma. Vooraf is een 
digitale beursplattegrond te vinden op:
http://eventplan.ahoy.nl/nl/beurs/24/europort-2013 en een alfabe-
tische lijst exposanten:  
files.europort.nl//files/Europort 2013/Bezoekers/Exposant-
lijst_2092013.pdf

Bereikbaarheid
Het adres van Ahoy is: Ahoy-weg 10, 3084 BA Rotterdam. Ahoy is 
goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Op de A15 staat 
de afslag Ahoy aangegeven en daarna kunt u de borden met de 
aanduiding Ahoy volgen. Betaald parkeren kan op het parkeer-
terrein van Ahoy of bij het winkelcentrum Zuidplein. Gratis par-
keren is mogelijk op een Park + Ride-terrein vlakbij de metrosta-
tions Slinge en Capelsebrug en vervolgens met de metro naar 
Ahoy (halte Zuidplein) te reizen.

Special
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crete orders in het achterhoofd, dus de ondertekening van een or-
der op de beurs is meestal een media-event om koper en verkoper 
in de schijnwerpers te zetten. De zaken zijn tevoren al gedaan.

Match zoeken 
De beurs heeft ook weer het matchevent: MariMatch. Dit bemidde-
lingsplatform helpt bedrijven zoeken naar nieuwe zakelijke contac-
ten of ontwikkelingspartners. MariMatch heeft 6 november van 
10.30 tot 16 uur plaats en de bijeenkomsten duren een half uur. Re-
gistreren kan via www.europort2013.com door middel van bedrijfs-
naam en het technologische profiel van het bedrijf. 

Congresprogramma 
In samenwerking met diverse organisatoren biedt Europort diverse 
congressen, zoals over zeevaart, ballastwater, groene technologie-
en en baggeren (CEDA). Verder zijn er in het kader van “Pioniers in 
maritieme technologie” in nauwe samenwerking met HME de Ad-
vanced Technology Conferences in de vorm van zes interessante 
workshops van een halve dag (zie ook www.europort.nl/en/visitor/
programme/advanced-technology-conferences). Deze zijn gratis 
toegankelijk en vinden plaats in het Europort-theater. 
Het programma per dag:

Dinsdag: Megajachten, 14-16.15 uur, Frontrunners of innovation.•	

Woensdag: Marine, 10.45-13 uur, Protecting the shipping industry. •	
Workboats, 14-16.15 uur, Working offshore. 
Donderdag: Offshore, 10.45-13 uur, Going into the deep. •	
Binnenvaart, 14-16.15 uur, Pionieren met LNG. 
Vrijdag: Constructieschepen, 10.45-13 uur, Big, bigger, biggest.  •	
CEDA-bijeenkomst 

De Central Dredging Association (CEDA) heeft haar tweedaagse 
Dredging Days vervangen door een eendaags evenement, waar 7 
november “Baggeren in een veranderende wereld” centraal staat. 
De aandacht gaat uit naar baggeren in exotische omgevingen en er 
worden lessen getrokken uit grote projecten in het licht van de Eu-
ropese Habitatrichtlijn (www.cedaconferences.org). 
Een “Green Route” over de beursvloer biedt een overzicht van be-
drijven met “groene” producten en diensten.

Future Pioneers 
Human Capital is op vrijdag 8 november één van de speerpunten tij-
dens Europort. Diverse activiteiten worden georganiseerd voor en 
door jong talent. De focus ligt hierbij op technische studenten af-
komstig van onder andere Rotterdam Mainport University, Hoge-
school Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Da Vinci College. 
Future Pioneers, georganiseerd door Maritime by Holland, streeft 
naar zoveel mogelijk interactie tussen bedrijven en studenten.

Special

Presentatie van 

innovatieve 

voortstuwing 
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Door ing. S. Sakko

verscheidenheid aan bedrijven die duurzame producten tentoon-
stellen, terwijl andere laten zien hoe zij duurzaamheid hebben geïm-
plementeerd in hun bedrijfsstrategie.
De Green Route-status is een exclusieve status; een groene marke-
ring op de algemene beursplattegrond en een exclusief deelne-
mersbordje zijn namelijk niet een-twee-drie verdiend. Exposanten 
die hiervoor in aanmerking wilden komen, moesten het Platform 
Schone Scheepvaart overtuigen van hun verdiensten op het gebied 
van vergroening en verduurzaming. 
De jury van dit Platform maakte een selectie op basis van die ver-
diensten. De definitieve lijst bestaat uit zowel grote bedrijven als 
kleinere onafhankelijke organisaties die aan kunnen tonen dat duur-
zaamheid voor hen een leidraad is.
In deze special worden drie bedrijven uitgelicht die hun duurzame 
karakter in SWZ Maritime presenteren en aangeven hoe het begrip 
duurzaamheid is ingebed in het bedrijf.

Van milieu-eisen tot social responsibility; maatschappelijk verant-
woord ondernemen zal de basis zijn van goed ondernemerschap, 
dat was de conclusie van de aanwezigen bij het seminar “Duur-
zaam ondernemen in de maritieme sector” dat Scheepsbouw Ne-
derland vorig jaar organiseerde.
Een duurzame scheepvaart verwezenlijk je niet alleen. Alleen door 
samenwerking kunnen echte stappen worden gemaakt. Daarom zijn 
onder de naam Platform Schone Scheepvaart de krachten gebun-
deld van onder andere Scheepsbouw Nederland, Maritiem Re-
search Instituut Nederland (Marin), TNO, Stichting De Noordzee, 
Havenbedrijf Rotterdam en de Koninklijke Vereniging van Neder-
landse Reders (KVNR). Het Platform Schone Scheepvaart stimuleert 
bedrijven binnen de maritieme sector hun uitstoot te verminderen. 
Een initiatief van het platform is de Green Route tijdens Europort.
De Green Route zet bedrijven in de spotlights die actief proberen de 
uitstoot van koopvaardij- en offshoreschepen te verminderen. Het 
stelt bezoekers van Europort in staat een rondje te maken langs een 

Duurzaam rondje Europort
De Green Route

Duurzaam ondernemen is over tien jaar de standaard in de maritieme sector. 
Reden voor de organisatie van Europort ook dit jaar met een “Green Route” 
aandacht te vestigen op bedrijven die zich inzetten de emissies van  
koopvaardij- en offshoreschepen te verminderen.

Special

De volledige lijst met Green-Route-deelnemers en hun “groene” verdiensten (alleen beschikbaar in het Engels)
Booth nr. Company Website Description
1.120 ABB www.abb.com Azipod propulsion system reduces energy consumption of   
   open-water vessels.
1.310 ADSvanSTIGT www.vanstigt.com The Masson Marine hybrid gearbox type MM W3700 H suitable  
   for a second engine (electric or diesel). 
1.307 Alewijnse Marine Systems www.alewijnse.com Leading in the development of the first hydrogen-driven vessel  
   and experience in hybrid diesel-electric systems.
8.212 Alfa Laval Benelux www.alfalaval.com Products are used on board vessels and in industrial  
   processes and reduce energy consumption.
3.405 Alphatron Marine www.alphatronmarine.com Alphatron Marine developed a Fuel Control System that enables  
   ships to travel with more fuel efficiency (fuel savings up to 10%).
1.006 Aquality www.aqualitybv.eu Aquality provides the market with high tech mgo and HFO addi- 
   tives providing reduction in PM and CO2. 
1.105 Auramarine Oy www.auramarine.com CrystalBallast Ballast Water Treatment systems use a chemical  
   free, automatic filtration and UV-radiation process.
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1.511 Bachmann Electronic GmbH www.bachmann.info Operation with Closed Bus-Tie (DP-2, DP-3 systems), a modern  
   control and protection system to realise a cutting-edge power  
   management solution.
1.223 Bakker Sliedrecht Industrie www.bakkersliedrecht.com Enable reduced energy consumption and lower emissions on  
   board of seagoing and offshore vessels. 
8.009 CMP Global Ltd www.canmet.com Products such as the Cadmium Free Sacrificial Marine Anode  
   for use as Cathodic protection against corrosion for all Marine  
   equipment and vessels. 
1.221 Damen Shipyards www.damen.com Vessels with E3 hallmark: hybrid ASD Tug 2810 Hybrid E3, PSV  
   3300 CD E3 and Ecoline E3. E3 stands for Environmentally  
   friendly, Efficient in operation and Economically viable. 
1.500 De Haas Maassluis www.dehaasmaassluis.nl Shipyard involved in sustainability projects, such as: installation  
   of systems for the reduction of emissions, regeneration of ener- 
   gy and DE/hybrid propulsion systems for newbuilding projects.
1.109 Discom www.discom.eu Discom is a specialist in exhaust systems. For example, the  
   Greenpeace (Rainbow Warrior III) project as well as SCR   
   after-treatment solutions. 
5.102 Emerson - Control Techniques www.controltechniques.nl By controlling the speed of fans and pumps on board, power  
   and fuel reduction will be significant. 
1.504 Emigreen www.emigreen.eu Pioneers in exhaust after-treatment technology. 
8.213 ES Technologies www.estechnologies.nl Utilise energy storage in a cost effective way, reducing fuel  
   consumption and reducing CO2 emissions in power generation. 
1.402 GEA Westfalia Separator Nederland www.westfalia-separator.nl GEA Westfalia is active in ballast water treatment, scrubber  
   wash water treatment and bilge water treatment. 
1.005 Geberit www.geberit.nl Products at Europort are Mapress and Melpa, where oil and  
   waste are significantly reduced.
1.110 Groot Ship Design  www.grootshipdesign.nl New designs for all kinds of cargo vessels, which show lowest  
   possible FO consumptions and have the lowest EEDI. 
3.105 Hatenboer-Water www.hatenboer-water.com Innovative ballast water treatment systems, energy efficient  
   Grundfos Blueflux centrifugal pumps or energy recovery on  
   water makers. 
1.302 Heatmaster www.heatmaster.nl System for heat recovery in inland navigation tankers that  
   allows the boiler to be switched off at times while the vessel is  
   in operation; saving fuel and reducing the emission of CO2.
1.420 Heinen Hopman Engineering www.heinenhopman.com Products in the field of energy saving, emission reduction. 
4.312 Hydrex NV www.hydrex.be Ecospeed is developed by Hydrex and offers a TBT-free,  
   copper-free and biocide-free solution for the protection of the  
   underwater hull. 
1.314 IHC Merwede www.ihcmerwede.com Integration of mission equipment into vessels’ designs to   
   improve operation and vessel performance.
1.124 Imtech Marine www.imtechmarine.com Providing various propulsion, energy management and HVAC  
   solutions to many projects, platforms and ships.
1.613 Ipco Power www.ipcopower.com IPCO Power Fuel Treatment System reduces fuel droplet size  
   to 3 micron and smaller to reduce the waste stream, enhance  
   combustion and lower emissions.
1.121 MAN Diesel & Turbo SE www.man.eu Design and produce the most environmentally friendly  
   propulsion system available on the market. 
1.300 Maprom Engineering www.maprom.nl Maprom “water lubricated” propeller shaft/stern tube systems  
   and components.
8.205 Marin www.marin.nl Marin gives advice on the basis of many years’ experience in  
   calculations and ship model tests. 

Sieger Sakko is projectmanager bij Scheepsbouw 
Nederland.

Booth nr. Company Website Description
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6.700 MarFlex www.marflex.com MarFlex designs and produces electric drive deepwell pump  
   systems with advantages such as a high system efficiency, low  
   noise level, low maintenance, no contamination, ecologically  
   responsible and easy to install. 
8.207 Oliveira Hydro Marine & Shipping www.oliveira-maintenance.nl Service-provider on the subject of lubrication management  
   and CBM (Condition Based Maintenance). Oliveira offers an  
   integrated quickscan for sustainability.
1.000 Promac www.promac.nl Products and services have a proven reduction of water  
   emission, oil/grease into the water. 
2.302 Pronomar www.pronomar.com Merus technology is a sustainable and environment-friendly  
   solution for problems with scaling, rust and biofouling in fresh-  
   or seawater lines and applications. 
1.105 Sandfirden Technics www.sandfirden.nl The first inland tanker running on LNG is propelled by Sandfir- 
   den engines. Results; > 80% NOX reduction, > 20% CO2  
   reduction > 95% soot reduction and no SO2.
1.317 Scienco/FAST www.sciencofast.com Marine sewage devices, biological tablets and other industrial  
   technologies. Systems are commonly referrred to as Type II  
   MSD biologica (aerobic digestion) treatment systems. 
1.722 Solfic www.solfic.nl Solutions for exhaust after treatment of inland vessels, mega  
   yachts and GenSets. 
7.016 ThermoDynamics Group Holding www.thermogh.com Retrofit technology for diesel engines that reduces both harmful   
   emissions and fuel consumption. 
3.114 Theunissen Technical Trading www.tttbv.nl Wide range of type approved LED lighting fixtures, which can  
   save at least 50% in power consumption. 
8.202 TNO www.tno.nl Supports companies to develop their business whilst lowering  
   their carbon footprint, such as the development of antifoulings  
   with less drag, adapting to new fuels like LNG, optimising  
   logistics and lowering air- and sound emissions.
2.102 Trustlube www.trustlube.com Trustlube (ISO 14001 certified) delivers proven sustainable   
   greasing systems with 70% of savings on lubricant. 
1.104 Uittenbogaart Technisch Bureau  www.tbu.nl Ballast Water Treatment System Bilge Water Separato & Biolo- 
   gical Sewage Treatment Plant “we care about our oceans”,  
   certified according to NS-EN ISO 9001:2008.
1.405 Van der Velden Marine Systems www.vdvelden.com Innovative flexible propulsion systems for inland vessels, the  
   Van der Velden FLEX Propulsion Systems. 
8.002 Vecom Marine www.vecom-group.com Vecom has developed a line of green cleaning and maintenan- 
   ce products with the brand “Veclean Eco”. 
1.505 Verhaar Omega www.verhaar.com The V-Pod combines a high propulsion efficiency at lower  
   power ratings, resulting in less fuel consumption, less mainten- 
   ance cost and a reduction of emission (less CO2, NOX and SOX). 
1.200 Veth Propulsion www.veth.net Veth Propulsion will show the Hybrid Drive as an example of  
   their sustainable products.
1.222 Voith Turbo www.voith.com Efficient propulsion systems, such as the Voith Schneider  
   Propeller, which uses less fuel during DP and transit compared  
   to thrusters.
6.401 Vosta LMG www.vostalmg.com Products such as the Crossover Ball Joint. A component with  
   considerably reduced flow resistance, resulting in reduced  
   pump power, less fuel consumption and less CO2 emissions. 
1.317 WR Systems www.wrsystems.com EMSYS - continuous emissions monitoring solution at sea.
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Door A. van Haegenbergh

Zero Emissions
Alewijnse was involved in the design and building of the zero emis-
sion passenger boat Nemo H2. Here the company played a critical 
role in the design and development of what is the first commercial 
vessel powered by a hydrogen fuel cell. Taking five years to plan 
and build, it is regarded a major step in the application of clean 
energy technology. 

LNG and Hybrid Propulsion
Other energy-efficient projects include the integration earlier this 
year of the LNG-powered propulsion system on board the 110 m in-
land tanker LNG Greenstream. The first of its kind, Greenstream has 
been nominated for the KNVTS Ship of the Year Award 2013. 
Elsewhere, the hybrid propulsion system developed and installed by 
the company on board the sailing superyacht Ethereal remains a 
benchmark for its sector. 

On subjects ranging from megayachts to offshore vessels, the com-
pany’s engineers will be offering analysis and insights into current 
and emerging technologies that impact the way such craft are built 
and operated. 
In an ever-tightening regulatory environment and with a wide range 
of rapidly-advancing technologies available, Alewijnse is working 
with companies across the maritime industry to ensure that each 
vessel has the power generation solution that is right for its indivi-
dual needs.

At the Touch of a Button
On its stand 1307 in hall 1, Alewijnse will be showcasing environ-
mentally-friendly propulsion solutions for marine applications. 
At its Making Waves event on 6 November, the company introduces 
a new software application that makes it possible for marine engi-
neers to determine the most energy-efficient power generation for 
any vessel at the touch of a button. 

Finding the most 

energy-efficient 

power solution 

for any vessel

Environmentally-Friendly  
Propulsion Solutions
As well as taking part in Europort’s Green Route that runs through the show high-
lighting sustainable technologies, Alewijnse will be both main sponsor and par- 
ticipant in the Advanced Technology Conferences taking place during the event. 

Special Anneke van Haegenbergh is coördinator 
Technology & Innovation bij Alewijnse.
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Door C. Derksen

systeem, GloEn-Patrol, wordt bijvoorbeeld met duidelijke schaalmo-
dellen gedemonstreerd. Schone UV-desinfectietechnologie staat 
aan de basis van deze toepassing. 
Daarnaast is een Demitec UV-unit voor de desinfectie van drinkwa-
ter te zien. Deze units zijn standaard uitgerust met hoogfrequente 
lampen die een schone en energiezuinige desinfectie garanderen. 
Het gebruik van ultraviolette straling voorkomt dat er chemicaliën 
nodig zijn. 
Niet op de stand, maar een van de productgroepen waar Haten-
boer-Water ook veel mee werkt, zijn bijvoorbeeld de energiezuinige 
Grundfos Blueflux centrifugaalpompen.

Demitec membraanfiltratie
Op de stand komt ook een grote Demitec RO-installatie te 

staan voor het ontzouten van zeewater, een zogenaamde 
watermaker. Met het gebruik van Energy Saving-mem-

branen en de toepassing van Energy Recovery-turbi-
nes kan tot wel vijftig procent energie worden be-
spaard ten opzichte van conventionele 
membraanfiltratie-units. Wereldwijd zijn ruim dui-
zend Demitec-units aan boord van schepen en plat-
formen in bedrijf.

Safe Water on Board
Hatenboer-Water werkt volgens het “Safe Water on 

Board”-concept, veilig water van het punt van waterinname 
of -productie tot aan de gebruikslocaties, en streeft ernaar zo min 
mogelijk chemicaliën te gebruiken bij het desinfecteren en produce-
ren van water. Om dit te bewerkstelligen werkt de R&D-afdeling van 
het bedrijf nauw samen met technische universiteiten.

Hatenboer-Water introduceert op Europort bijvoorbeeld een nieuw 
type antiscalant. Bij het ontzouten van zeewater zijn antiscalants 
nodig om vervuiling van de membranen en apparatuur te voorko-
men. Normaal gesproken worden de antiscalants met de concen-
traatstroom, de zogenaamde brijn, afgevoerd en komen uiteindelijk 
in het oppervlaktewater terecht. Om dit te voorkomen ontwikkelde 
het bedrijf een duurzame variant die biologisch afbreekbaar is.

Duurzame demo’s
Tijdens Europort presenteert het bedrijf ook andere duurzame op-
lossingen. Het door IMO goedgekeurde ballastwaterbehandelings-

Duurzame watervoorziening met 
zo min mogelijk chemicaliën

Hatenboer-Water is gespecialiseerd in het ontzouten en desinfecteren van water op 
een economisch verantwoorde manier met een zo laag mogelijke carbon- 
footprint. Daarom neemt ook Hatenboer-Water deel aan de Green Route op Europort.

Special

NIPH Demitec UV-unit

Chris Derksen is salesmanager bij  
Hatenboer-Water.



Jaargang 134 • oktober 2013 27

Door M. Huisman

de realisatie van het nieuwe 
pand worden ook (soortgelij-
ke) groene toepassingen ge-
bruikt.
Er is ook flink geïnvesteerd in 
energiebesparende maatrege-
len waarmee wordt bespaard 
op brandstof voor vervoer, ver-
warming en verlichting. Ook 
de gezondheid en het werk-
comfort van de medewerkers is 
verbeterd, bijvoorbeeld dankzij 
milieuvriendelijke schoonmaak-
middelen. 

Ketenverantwoordelijkheid
Veth Propulsion beschikt over de 
CO2-footprint voor scope 1- en 
2-emissies (eigen organisatie). 
Andere partijen in de keten ma-
ken Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) onderdeel van de 
bedrijfsvoering en hebben Veth gevraagd dit als 
klant/leverancier ook te doen. Het bedrijf ziet dit 
dan ook als een vorm van ketenverantwoordelijkheid. Met initiatie-
ven als de Green Route op Europort wil de organisatie ruchtbaarheid 
geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen. 
Het bedrijf zet zich in ook klanten en leveranciers aan te sporen een 
bewuste bedrijfsvoering te hanteren. Zo werkt Veth samen met di-
verse transporteurs om te voorkomen dat vrachtwagens leeg terug-
gaan. Zo worden leveringstijden aangepast om het enerzijds voor 
transporteurs mogelijk te maken zo efficiënt mogelijk te leveren en 
anderzijds zelf kosten te besparen. Kortom, een win-winsituatie.

Veth Propusion levert onder andere energiezuinige scheepsaandrij-
vingen. Een voorbeeld daarvan is de Veth Hybrid Drive. Dankzij de 
twee typen kan een schipper het vaarprofiel aanpassen aan de om-
standigheden, dat besparing in brandstof en verminderingen in uit-
stoot oplevert.

Duurzame werkvloer
Daarnaast werkt het bedrijf ook aan duurzame bedrijfsvoering. Het 
meest recente project is het installeren van ruim 300 zonnepanelen, 
aangevuld met het gebruik van honderd procent groene stroom. 
Eerder had het bedrijf al geïnvesteerd in LED-verlichting om ook het 
verbruik aan te pakken. 
Inmiddels zijn de bedrijfsauto’s gechipt om meer vermogen te leve-
ren en minder brandstof te verbruiken. Voor het productieproces en 

Duurzaamheid is een  
ketenverantwoordelijkheid
Veth Propulsion levert duurzame oplossingen, maar houdt zich ook bezig  
met duurzame bedrijfsvoering. Duurzaamheid is dan ook opgenomen in  
de kernwaarden van het bedrijf.

Special

Jaarlijks 60.000 kW aan stroom op het dak van Veth Propulsion

Energiezuinige 

aandrijving met 

de Hybrid Drive

Marco Huisman is technisch directeur van 
Veth Propulsion.
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Aangeleverd door sponsoren 
van de KNVTS

Alfa Laval
Alfa Laval heeft de derde generatie van zijn chemicaliënvrije ballastwa-
terbehandelingssysteem onthuld dat ruimte en energie bespaart en ver-
beteringen biedt op het gebied van flexibiliteit en doorstroomcapaciteit.
PureBallast, dat in samenwerking met Wallenius Water werd ontwik-
keld, is aanzienlijk gegroeid sinds de introductie in 2006 als ‘s werelds 
eerste commercieel verkrijgbare ballastwaterbehandelingssysteem. 

Het compleet nieuw reactorontwerp biedt een energiebesparing van •	
minimaal dertig procent ten opzichte van eerdere versies en kan 
zelfs oplopen tot zestig procent. 
De nieuwe dimfunctie verlaagt het stroomverbruik in helderder water •	
met een goede UV-doorlaatbaarheid. In dergelijke omstandigheden is 
minder energie nodig om de aanwezige organismen te neutraliseren. 

Het geoptimaliseerde reactorontwerp zorgt ook voor een compact sys-
teem. Eerdere PureBallast-reactoren konden elk 250 m3/uur verwerken, 
maar de individuele PureBallast 3.0-reactoren kunnen 300 of 1000 m3/
uur aan. Met de grotere reactor, die niet veel groter is dan de oorspron-
kelijke versie van 250 m3/uur, wordt de voetafdruk van een systeem van 
1000 m3/uur gehalveerd. Nu één reactor hetzelfde werk doet dat voor-
heen door vier reactoren werd gedaan, kan PureBallast 3.0 concurre-
ren in het gehele debietbereik tot 6000 m3/uur.
Voor scheepswerven is het meest interessante aspect de hoge mate 
van flexibiliteit en installatiegemak. Als individuele reactoren een gro-
tere hoeveelheid ballastwater aankunnen, zijn er minder reactoren en 
lampaansturingskasten te installeren. De lampaansturingskasten zijn 
daarnaast niet meer gekoppeld aan de reactoren waarvoor ze werken, 
wat de flexibiliteit verhoogt. De vrije plaatsing van de aansturingskas-
ten binnen 150 meter vereenvoudigt het ontwerp van de EX-systemen.
www.alfalaval.com

Anthony Veder
Founded in 1937, Anthony Veder is an innovative independent shipping 
company with a rich history in shipping various kinds of cargo. Since 

ABB 
During Europort, ABB Turbocharging will introduce its new A200-L  
generation of single-stage turbochargers for low-speed two-stroke 
engines. The turbocharger represents a quantum leap in the techno-
logical development of turbochargers.
The A200-L’s compressor stage has been optimised to enable signifi-
cantly more additional volume flow. In comparison to previous models, 
the A200-L has up to thirty per cent additional volume flow, which, to 
date, is the equivalent to one size smaller in a series of turbochargers. 
This increase represents a quantum leap never before seen in the tur-
bocharging industry. In effect, the power density of the turbocharger 
compared to other models is significantly higher. The turbocharger is 
often one of the heavier components to service on a ship, so the A200-
L’s lighter design makes it much easier to maintain.
The benefits of the A200-L’s additional volume flow are manifold. First, 
the turbocharger’s more compact frame makes it possible to use a 
smaller turbocharger on a wide range of two-stroke engines. For cus-
tomers that translates into lower weight and more space, which in turn 
have a positive impact on the bottom line in the form of lower service 
costs, a lower first cost and a lower total cost of ownership. And since 
less material is used to make the A200-L, the impact on the environment 
is also reduced.
‘The savings in service costs alone amount to at least 25 per cent in 
many models, and in some cases even more,’ says Arie Smits, Senior 
General Manager Global Turbocharging Projects.
Visit ABB at booth 1120 in hall 1A. 
www.abb.nl

Bedrijfspresentaties Europort 2013

Special

PureBallast 3.0, nieuw, verbeterd ballastwatersysteem

In comparison to previous models, the A200-L has up to thirty per cent additional volume flow
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1968 the company has focused on transporting liquefied gas products 
and has become a shipping partner for the oil and gas industry. Espe-
cially in North Western Europe, the company has established a strong 
presence in the ethylene, LPG, LNG, CO2, and ammonia trades. 
Our current fleet is composed of 27 small to medium scale gas carriers 
ranging from 1265 m3 to 38,500 m3 and has an average age of ten years. 
Currently, our new building program comprises two 4700 m3 ethylene 
carriers, which are equipped with dual fuel propulsion allowing LNG to 
be used as marine fuel.
The company acts as ship owner, ship manager and charterer. As an 
integrated shipping company we perform operational, commercial and 
technical management of our fleet in house. With our fleet of gas carri-
ers and new-build vessels under construction, Anthony Veder is further 
developing its presence in the global gas shipping industry, including 
the upcoming small- and mid-scale LNG sector.
Anthony Veder is continuously searching for new challenges in the li-
quefied gas industry. By developing innovative concepts and total lo-
gistical solutions, tailor-made answers are created to serve our clients. 
The company is looking forward to the next challenge and open to serve 
existing and new clients on any small to midscale gas shipping project.
www.anthonyveder.com

Bolier MaK
Caterpillar is developing a dual-fuel version of another of its MaK medi-
um-speed propulsion engines. The M 34 DF is based on the M 32 C, with 
which it shares the footprint and major dimensions. It is rated at 500 
kW/cylinder at 720 and 750 rpm in diesel and gas modes. Caterpillar 
claims that although designed for unlimited operation on LNG, marine 
diesel oil and HFO, it will reach industry-leading efficiency in gas mode.
With 340 mm bore and 460 mm stroke, the engine is aimed principally at 
the offshore support vessel and small cargo ship propulsion markets. It 
features new real-time combustion monitoring, flexible camshaft tech-
nology functionality with a lower valve train, and new monitoring sys-

tems for enhanced operational safety. The target was to keep the typi-
cal MaK marine engine attributes like reliability, safety and efficiency 
while striving for an engine design that is easy to service and maintain. 
First engine deliveries are foreseen for October 2014, in time for the Ja-
nuary 2015 ECA fuel sulphur limit changes.
Bolier is the official representative of MaK engines in the Benelux and 
the Netherlands Antilles. With almost 65 years of experience, Bolier 
has become a global solutions provider in the field of both MaK propul-
sion and services. Approximately fifty professional technicians follow 
our customers worldwide or work in Dordrecht at the largest specia-
lised MaK workshop of North-West Europe.
www.bolier.nl

BV Technisch Bureau Uittenbogaart
Sinds 1927 is Technisch Bureau Uittenbogaart actief als toeleverancier 
voor de scheepsbouw en de rederijen. Als exclusief agent in de Bene-
lux vertegenwoordigen wij een groot aantal wereldwijde spelers in de 
maritieme industrie en kunnen daardoor een uitgebreid leveringspro-
gramma aanbieden.
Het leveringsprogramma bevat onder andere schroefasafdichtingen, 
anker- en baggerlieren, tandwielkasten, dekkranen, ballastwaterbehan-
delingsinstallaties, vacuümtoiletsystemen, complete badkamercabines 
en afvalwaterzuiveringsinstalla-
ties, lenswaterreinigers, bilge- 
en sludgepompen, ontluchters, 
watermakers en Aco push fit pi-
ping.
Daarnaast kunnen wij u van in-
formatie voorzien voor het aan-
passen van de Simplex Com-
pact-afdichtingen van SKF 
Blohm + Voss voor de VGP-voor-
schriften (vessel general permit) 
uitgegeven door de VS.
Onze leverancier Jets van de sa-
nitaire vacuümtoiletsystemen 

TBU is een allround toeleverancier van ondere 

andere Simplex Compact-afdichtingen van SKF 

Blohm + Vos

Caterpillar claims the M 34 DF will reach industry-leading efficiency in gas mode

Anthony Veder’s Coral Energy is world’s first direct driven dual-fuel ice-class 1A LNG carrier

Special



RATING 1 (HEAVY DUTY) KW/HP: 294/400, 331/450, 370/503

RATING 2 (MEDIUM DUTY) KW/HP: 407/554, 441/600

OOK VERKRIJGBAAR ALS HULPMOTOR EN GENERATORSET

BEZOEK ONS TIJDENS EUROPORT OP STAND 1.409

De D13 MH neemt 
met minder 
genoegen

Power for marine professionals

www.volvopenta.com

• Extreem laag brandstofverbruik

• Verlengde onderhoudsintervallen

• Hoge betrouwbaarheid

• EU IWW, CCNR2, IMO Tier 2 of EPA Tier 3

Heinen & Hopman zorgt ervoor dat aan boord de 
verwarming, ventilatie en airconditioning systemen aan 
de hoogst mogelijke eisen voldoen. Wij bieden u graag 
de service die u nodig heeft om uw verblijf, comfort en 
veiligheid aan boord te optimaliseren. 

We keep it cool

                                       www.heinenhopman.com

Bezoek ons tijdens Europortbij stand 1.420 

PIAS. Software for naval architectural calculations: 
hydrostatics, stability, strength, etc.
LOCOPIAS. Loading computer software for 
on-board evaluation of loading conditions.
Fairway. Software for hull design, fairing, and 
manipulation of ship hull forms.
Services. SARC BV provides services, training 
and engineering support.

Visit us at EUROPORT 2013, stand 3110

Brinklaan 109 A 11
1404 GA Bussum
The Netherlands
+31 35 691 5024

sarc@sarc.nl 
www.sarc.nl
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presenteert op Europort het nieuwe vacuümtoilet Pearl. Het toilet heeft 
een uniek design met uitstekende ergonomische en functionele eigen-
schappen, geen spoelring en is dus makkelijk schoon te houden. 
Uit voorraad kunnen wij onder andere ontluchters en verhaal- en meer-
gerei, zoals kluizen, fairleaders, verhaalrollen, bolders en mangatdek-
sels, aanbieden.
Naast onze verkoopactiviteiten zijn we gespecialiseerd in de service 
voor de installaties van onze fabrieken. Daaronder vallen onder andere 
reparaties en vervanging van Simplex-(schroef)asafdichtingen, Turbu-
lo-lenswaterreinigers, Jets-vacuümtoiletsystemen en Deckma-oliege-
haltemeters. TBU is ook een servicestation voor de reparaties en kali-
bratie van de draagbare UTI (Hermetic Ullage, Temperature, Interface 
detector) tankmeetsystemen van Honeywell Enraf Tanksystem. 
Uiteraard kunnen naast deze uitgebreide service, ook alle reservedelen 
voor onze producten worden geleverd. Graag tot ziens op onze stand 
op Europort 2013, Hal 1, Stand 1104.
www.tbu.nl

Damen Shipyards Den Helder BV
Damen Shipyards Den Helder is een middelgrote scheepswerf in de 
kop van Noord-Holland, sinds 1993 onderdeel van de Damen Shipyards 
Group. Tot oktober 2011 was de werf bekend als Scheepswerf Visser 
BV. Deze werf vond zijn oorsprong in de visserij. Damen Shipyards Den 
Helder beschikt sinds april 2007 over twee locaties; Damen Den Helder 
en Damen Texel in Oudeschild. In Den Helder werken ongeveer 55 men-
sen en op Texel twaalf. Den Helder beschikt over twee droogdokken en 
drie hellingen, waaronder één overdekte. In Oudeschild bevindt zich 
ook een droogdok met een werkplaats op het industrieterrein.
Damen Shipyards Den Helder richt zich met name op reparatie en on-
derhoud (de “core business”) binnen het middelgrote scheepvaartseg-
ment, maar gaat eventuele – specialistische – nieuwbouw niet uit de 
weg. Nieuwbouw wordt geheel in “eigen beheer” opgezet met eigen 
engineering en tekenkamer. Klanten komen uit/van de offshore, Rijks-
waterstaat, baggerij, sleepvaart, Koninklijke Marine en ook nog steeds 
de visserij.
In de droogdokken en op de hellingen worden de diverse schepen 
drooggezet, schoongespoten en geconserveerd. Daarnaast kunnen in 
de dokken en op de hellingen de meest voorkomende reparaties wor-
den uitgevoerd. 
Ook worden in en rond het havengebied van Den Helder en Texel repa-
raties verricht, al dan niet met de hulp van onderaannemers, die in Den 

Helder en op Texel gevestigd zijn, maar vaak ook een vestiging op de 
werf zelf hebben. Zo beschikken Pon Cat, Radio Holland-Imtech en 
scheepselektricien Piet Brouwer BV uit Urk over een vestiging op de 
werf in Den Helder.
Verder heeft Damen op beide locaties een groot onderdelen- en staal-
magazijn en diverse werkplaatsen met onder andere een eigen machi-
nefabriek, -draaierij, een koperslagerij met een koeltechnische en hy-
drauliekserviceafdeling en een scheepsbouwlasloods.
www.damendenhelder.nl

Garantex
Garantex is een professioneel expertisebureau dat is opgericht door 
Unigarant Verzekeringen. Unigarant en de ANWB zijn belangrijke op-
drachtgevers voor ons, maar we worden ook door andere opdrachtge-
vers ingeschakeld. Onze hoogopgeleide experts hebben passie voor uw 
zaken, zijn onder andere lid van het Nederlands Instituut van Register 
Experts (Nivre) en opereren overeenkomstig de Nivre-gedragscode en 
de Gedragscode Verzekeraars.
Wij verlenen technische kennis en diefstal-/toedrachtsonderzoek voor 
zowel de particuliere als de zakelijke markt, zoals schade-expertise, 
contra-expertise, arbitrage, taxatie en keuringen.
Garantex is specialist op het gebied van voertuigen, vaartuigen, cara-
vans en (brom-)fietsen. Op het gebied van watersport zijn wij het groot-
ste expertisebureau in Nederland.
www.garantex.nl

Holland Shipyards
In a growing market with many competitors, Holland Shipyards is find-
ing its way to become an important provider in the field of offshore sup-
port and offshore accommodation. The company also has activities in 
the field of short sea vessels, tugs and dredgers. 
Holland Shipyards has realised some of the shortest project lead times 
in its respective field. The essence of the success also lays in maintain-
ing a good relationship with the customer and not only during the sales 
process, but also thereafter. 
Over the last few years, Holland Shipyards has further increased its 
presence in the offshore support market. To further service the wide 
variety of requirements in this market, a subsidiary company called 
Holland Accommodation Rentals was started that has been very active 
in the offshore accommodation market with noteworthy projects.
By working closely with trusted subcontractors, Holland Shipyards is 
able to respond to challenging requests. With highly qualified person-
nel and good QHSE practices Holland Shipyards will deliver quality  
products, and will do so responsibly. For example, we have transformed 
two ferries into completely new service support vessels DP Gezina and 
DP Galyna, in a time frame of six months for the first vessel and four 
and a half months for the second vessel. With this, Holland Shipyards 
gives the client the possibilities to act within timeframes that were 
otherwise not possible. That is the reason we truly believe in our  
slogan “Any challenge, any time”. 
Do you have an impossible challenge for us? Let us know!
www.holland-shipyards.nl

Special

The DP Gezina that was converted by Holland Shipyards during trials
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IHC Merwede
IHC Merwede is focussed on the continuous development of design 
and construction activities for the specialist maritime sector. It is the 
global market leader for efficient dredging and mining vessels and 
equipment and a reliable supplier of innovative ships and supplies for 
offshore construction. 
IHC Merwede has in-house expertise for engineering and manufactur-
ing integrated standard and custom-built vessels, advanced equipment 
and providing life-cycle support. This integrated systematic approach 
has helped to develop optimum product performance and long-term 
business partnerships.
The customer base includes dredging operators, oil and gas corporati-
ons, offshore contractors and government authorities. 
IHC Merwede has over 3000 employees based at various locations in 
the Netherlands, Brazil, China, Croatia,  
France, India, Malaysia, the Middle East, Nigeria, Singapore, Slovakia, 
South Africa, the United Kingdom and the United States. 
Technological innovation will remain the company’s underlying strength 
through its continuous investment in research and development. More-
over, it helps to safeguard a sustainable environment.
www.ihcmerwede.com

Redwise
Het zal een gek gezicht geweest zijn; midden op de oceaan een langzaam 
varende veerboot met Griekse letters op de zijkant en een AIS-signaal 
dat aangeeft dat het op weg is naar het Panamakanaal. Verdwaald? In-
tegendeel: de Thassos VII lag perfect op koers. Voor Redwise, gespeci-
aliseerd in het wereldwijd mobiliseren van vaartuigen op eigen kracht, 
is geen zee te hoog. Zelfs niet als ze met een platbodem varen.
De Griekse Thassos VII was op weg naar Chili, waar hij als veerboot 
Patagonia beter moet ontsluiten. Van origine is het een typische veer-
boot voor rustig water, gebouwd om mensen en (vracht)auto’s te ver-
voeren, met een gemiddelde reislengte van 10 zeemijlen per trip. Een 
Griekse island hopper dus. Hoe gaan we daarmee “continent hoppen”? 
Om dit veilig te laten verlopen, heb je gekwalificeerde mensen, ervaring 

en specifieke kennis nodig. Als je dat hebt, kan er bijna niets misgaan, 
wat niet kan worden opgelost. Eerst werd deThassos VII voor vertrek 
geüpgraded om te voldoen aan de IACS guidelines voor de oversteek. 
Onderweg was er voortdurend contact en bijsturing, met name over het 
weer. Als organisatie en zeevarende helpt het als je flexibel, efficiënt, 
inventief en verantwoord bent. Daarmee kom je altijd overal en heb je 
onderweg het meeste plezier.
Ferry Thassos VII is gebouwd in 2001, 76 meter lang, 14 meter breed en 
deed zestig dagen over de reis van Griekenland naar Chili. Een dergelij-
ke opertatie kom je alleen tegen in de wereld van ship delivery. De 
avontuurlijke tocht werd ondernomen door een Redwise-crew van ze-
ven bemanningsleden, onder gezag van kapitein Adriaansz. 
Meer weten over een carrière aan boord bij Redwise? Neem contact 
op met Redwise Maritime Recruitment, crewing@redwise.nl.
www.redwise.nl

SAM Electronics
SAM Electronics Nederland, the Rotterdam-based Dutch subsidiary of 
SAM Electronics, an L-3 company, is featuring extensive ranges of au-
tomation, navigation, communications and associated equipment for 
ships of all types and sizes including dredgers, offshore vessels, mega-
yachts and fishery vessels (hall 2, stand number 2202).
Key exhibits comprise a Nacos Platinum bridge control assembly with 
networked system architecture which has now been extended to inclu-
de a dynamic positioning capability, making it the world’s first fully inte-
grated bridge system providing inclusive automation, navigation, com-
munications and DP functions. Its increased functionality and extended 
screen displays will be simulated in various operational modes together 
with a stand-alone all-purpose multipilot console for combined IP radar 
and Ecdis operation. Other navaids displayed include a compact Ecdis-
Pilot Basic console specifically designed for retrofit applications and 
compatible with all main chart databases while providing overlays of 
ARPA and AIS targets.
Communication exhibits include the recently expanded series of KVH 
Sat-TV and VSAT terminals for a wide range of onboard Internet, e-mail 

Special

One of IHC’s Dutch locations: IHC Merwede Sliedrecht Veerboot Thassos VII voer op eigen kracht van Griekenland naar Chili
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and leisure applications, variants of which have been in-stalled aboard 
over 250 vessels while also being suitable for offshore platform cabins. 
In addition to availability of comparable hardware and airtime from 
other lead-ing suppliers, a comprehensive range of GMDSS items will 
also be shown together with new-generation SARTs and float-free 
Epirbs.
Supplementary presentations comprise SAM Electronics’ current ran-
ges of fishery products for domestic markets, which include latest plot-
ters, GPS receivers, sonars and monitoring systems.
www.sam-electronics.nl

Thrustmaster Europe
Thrustmaster Europe BV 
(the Netherlands) is a 
subsidiary of Thrustmas-
ter of Texas, Inc., a priva-
tely-owned corporation 
based in Houston, Texas. 
Thrustmaster manufactu-
res heavy duty marine 
propulsion equipment 
such as deck-mounted 
propulsion units, thru-hull 
azimuthing thrusters, re-
tractable thrusters, tun-
nel thrusters, z-drives 
and portable dynamic po-
sitioning systems (PDPS).
All products are develo-
ped in-house by a com-
plete engineering depart-
ment for mechanical, 
hydraulic, electrical and 
electronic design.

Besides the Dutch office, Thrustmaster maintains its own sales and 
service office in Dubai and Singapore.
Since the founding of the company 28 years ago, Thrustmaster has 
consistently provided quality products and service to the marine indus-
try at reasonable cost. What sets us apart in the marine propulsion in-
dustry is our dedication to quality and the commitment to treating our 
customers as business partners.
Thrustmaster constantly strives for the continuous improvement in the 
quality and value of our products. While many of the traditional thruster 
designs available on the market are more than thirty years old, we have 
taken every advantage of new technology for product improvement.
Quality assurance is reflected in our dedication to the ISO-9001:2000 
standards and classification society type approvals of our thrusters.
www.thrustmastertexas.com

Wärtsilä
Wärtsilä Netherlands BV is sponsor van de Advanced Technology Con-
ferences op Europort 2013. Nederlandse medewerkers van de Finse 
multinational verzorgen twee presentaties. Zo vertelt Norbert Bulten, 
General Manager Hydrodynamic Analysis, tijdens de sessie “Work-
boats – Working offshore” over dynamic positioning en de opzet en 
werking van de nieuwe Wärtsilä LMT3510 thrusters. ‘Onder invloed van 
stroming en wind moeten bepaalde schepen, denk aan boorschepen en 
heavy lift-schepen, nauwkeurig op de plek worden gehouden. Hiervoor 
wordt vaak een aantal stuurbare thrusters geïnstalleerd op de schepen. 
Of het schip op de plaats blijft, hangt af van de beschikbare stuwkracht 
in de gevraagde richting. En dit hangt weer af van de prestaties van de 
thruster en de interactieverliezen met de romp en met andere thrusters. 
De nieuwe LMT3510 thrusters hebben een zogenaamde tilted gearbox 
waarmee de interactieverliezen zijn gereduceerd en dat resulteert in 
bepaalde richtingen bij gelijk vermogen tot bijna veertig procent meer 
stuwkracht,’ aldus Bulten.
Bram Kruyt, General Manager Inland Waterways, verzorgt tijdens de 
sessie “Inland navigation – pioneering with LNG” een inleiding over het 
ECO² Inland Vessel-project waarin Wärtsilä samen met ondernemers en 
kennisinstituten onderzoek doet naar verschillende groene voortstu-
wingsconcepten om de binnenvaart milieuvriendelijker te maken. Twee 
van de vier concepten zijn gebaseerd op dual fuel-motoren waarmee 
binnenvaartschepen voor 95 tot 99 procent op LNG kunnen varen. Wärt-
silä is de enige motorenfabrikant wereldwijd die dual fuel-motoren met 
inspuiting van slechts één tot vijf procent gasolie mogelijk maakt. Deze 
motoren kunnen ook volledig op gasolie varen. De dual fuel-motoren 
van Wärtsilä hebben hun diensten bewezen met ruim 7 miljoen draaiu-
ren in de afgelopen tien jaar. Deze ervaringen worden via het ECO² In-
land Vessel-project beschikbaar gesteld voor de binnenvaartsector. 
Kruyt gaat tijdens zijn inleiding in op de status van het project, de be-
trokken schepen en de ervaringen.
www.wartsila.com

Thrustmaster develops all products in-house

The Nacos Platinum bridge console assembly now includes dynamic positioning capability

Special
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Door J.J. Nieuwenhuis PhD, MSc en  
C.W. Duursema B.MO

Most Fuel Saved with  
New Aft Ship Design
The eCONOlogy Traders

Conoship International has developed a series of super fuel efficient  
general cargo vessels: the eCONOlogy Traders. The vessels vary in  
deadweight between 2200 – 5000 ton and have a fuel consumption of  
only 2.5 – 3.5 ton per 24 hours at a service speed of 10 knots.

Scheepsontwerp

Highly optimised for 

project cargo, but also 

able to carry traditional 

general cargoes; the ship 

even has a grain booklet
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The market for general cargo vessels has substantially suffered and 
still suffers from the economic crisis. Decreased cargo volumes, 
combined with a continued growth of the fleet have resulted in a 
substantial overcapacity of tonnage. This has considerably changed 
the market situation for (small) general cargo vessels, which also 
affects their design requirements. An analysis of the existing de-
signs and the current market situation combined with continuous 
discussions with various owners, led to the following observations:

Only highly optimised ships, designed to excel in a specific niche •	
market provide a viable business case. In most cases, this niche 
market concerns project cargo. Although optimised for project 
cargos, the vessels should, however, also be able to carry more 
“traditional” cargo types, such as bulk cargoes at an attractive 
rate, to limit the number of ballast trips.
Most existing ships operate at a speed about 2 knots lower than •	
their design speed.
An extremely low fuel consumption is a key requirement. A fuel •	
consumption of around 3 ton/day at design speed seems to be a 
“natural” limit for economically viable ships.

The upcoming 2015 SECA regulations should be met in a cost ef-•	
fective way, as the effect on the ship’s economics can be disas-
trous.
Many designers develop innovative bow forms, the largest effi-•	
ciency increase can, however, be obtained with an innovative aft 
ship design.
Hull designs and propulsion train configurations should be able to •	
cover a wide range of service speeds in combination with a vari-
ation in deadweight. For example, a service speed of 8 knots at 
maximum deadweight, 10 knots at maximum deadweight and 12.5 
knots at partial deadweight. 

Based on these observations Conoship developed a family of mod-
ern general cargo vessels, optimised for the current needs, but with 
sufficient flexibility to cope with any changes in the market situa-
tion.

The Family of eCONOlogy Traders
The eCONOlogy Traders provide an optimal combination of economy 
and ecology. These ships share their “DNA” with the successful se-

Jan Jaap Nieuwenhuis is Manager Ontwerpafdeling 
bij Conoship International. Wieger Duursema is stu-
dent Maritieme Techniek aan de TU Delft en Naval 
Architect bij Conoship Interntational.  

eCONOlogy Trader 2200

eCONOlogy Traders: 2200 3700 4000 5000
Lpp (m) 79,97 84,98 91,8 84.94
Bm (m) 11 13.35 13.5 14.4
Depth  (m) 5.2 7.05 7.8 8.35
Draught (m) 4.13 4.9 5.7 6.25
Deadweight (ton) 2260 3711 4000 5000
Hold dimensions (LxBxH (m)) 50.05 x 9.0 x 6.0 62.3 x 10.8 x 7.7 61.6 x 11.1 x 8.2 62.3 x 11.7 x 9.2
Hold capacity (cubft) 90000 182000 194500 229545
Deck area (m2) 451 688 690 800
Main engine (kW) 749 749 1200 – 1800 1200
Fuel consumption (ton/day) 1.7 2.9 3 3.1
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ries of 3700 dwt Sea River liners of Wijnne Barends, as developed 
by Conoship in co-operation with Groot Ship Design, which could be 
considered as the first eCONOlogy Traders. Each of the traders is 
developed based on the same design approach and the ships all 
share a common aft ship design: the ConoDuctTail. However, the 
vessels in the family are not standardised. Design parameters such 
as main dimensions, deck area and hold dimensions can, up to a 
certain degree, be optimised for specific operation in co-operation 
with a ship owner. 
The table on the previous page shows some examples of eCONOlo-
gy Traders. Larger traders are being developed.

Optimised Aft Ship Design
The key to the low fuel consumption of the eCONOlogy Traders is 
the application of the ConoDuctTail. This innovative aft ship design 
is developed to improve the fuel efficiency of short sea cargo ves-
sels between 2000 – 8000 deadweight, and to provide good propul-
sive characteristics for low powered ships in harsh weather.
The development of the ConoDuctTail was started with an analysis 
and evaluation of frequently applied aft ship forms for general cargo 
vessels, (partly) made in co-operation with Marin and Delft Univer-
sity of Technology. It included numerous discussions with various 
ship and captain owners regarding the merits and disadvantages of 
various aft ship hull shapes, leading the following conclusions:
1. For many existing general cargo vessel designs the propeller di-

ameter does not seem to be maximised, even though it has been 
known for many decades that increasing the propeller diameter 
considerably improves the propulsive efficiency.

2. Three types of aft ship hull shapes could be distinguished: 
a. Extreme pram type aft ships (see the figure below): 
 - mostly applied for the faster general cargo vessels, be- 

   cause the hull resistance at design draught is low and  
   the hull efficiency is relatively low as well; 
 - some bad experiences in heavy weather; 
 - unfavourable for operations in shallow water (squat); 
 - power required for ballast operations relatively high;  
b. Variations of a moderate pram type with a moderate stern bulb 
(for instance Hogner) (see the figure): 
 - resistance relatively low compared to traditional aft ship  
   hull shapes; 
 - better hull efficiency than pram-types;  
 - better behaviour in seaways compared to vessels with  
   extreme pram type hulls. 
c. Aft ship shapes featuring a moderate tunnel (originated from 
inland waterway vessels with draught limitations) (see figure 5): 
 - tunnel shaped aft ships provide the possibility to use lar- 
   ger propeller diameter, with a higher efficiency;  
 - ship owners are very enthusiastic about this hull type  
   from a seakeeping point of view; the tunnel shape en- 
   sures a steady flow into the propeller even in heavy  
   seas, reduces propeller racing, providing sustained good  
   thrust; 
 - calm water resistance of the conventional tunnel shape  
    is higher than that of aft ship shapes without a tunnel

3. Nozzled propellers were infrequently applied, but good critics 
were received from the owners that did apply nozzles, improving 
the efficiency up to speeds of 15 knots.

The results of the analysis of existing aft ship shapes led to the con-
clusion that the true challenge in aft ship development is to develop 
an aft ship with resistance characteristics of a moderate pram type, 
featuring an integrated nozzle and a tunnel shape in order to max-
imise the propeller diameter and the propulsive efficiency and to 

Scheepsontwerp

Pram type Moderate pram with moderate stern bulb
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Moderate tunnel shaped aft ship ConoDuctTail aft ship 

Various iterations of the tunnel shape in CFD

ensure good characteristics in adverse weather. This challenge re-
sulted in the development of the ConoDuctTail. 

Soft Tunnel
With the use of extensive CFD calculations, performed in close co-
operation with hydrodynamic specialists SasTech and Van Oos-
sanen, an aft ship hull-form was developed that incorporates the 
above mentioned features. Numerous CFD iterations revealed that 
to develop a successful ConoDuctTail hull form, with an optimal 
combination of low resistance and high propulsive efficiency, re-
quires optimisation of:

the length and angle of the tunnel edges;•	
the integration of the nozzle and the hull;•	
the propeller design considering the resulting wakefield from full •	
scale by CFD.

The resulting hull shape features a very “soft” tunnel with a re-
duced volume, compared to the conventional tunnel shapes. 

Reconfiguring the Propulsion Train
To fully use the potential of the ConoDuctTail requires a careful con-
figuration of the propulsion train. Larger, slower running propellers 
require a suitable gearbox and a careful selection of the main en-
gine type to match the rpm range of the propeller with the engine 
load diagram. Further, the main engine should have a wide operat-
ing range and a high efficiency at part load to accommodate the 
large differences in required propulsion power for each of the vari-
ous service speeds.  

Not Without Optimisation
Innovative naval architecture made it possible to develop the family 
of eCONOlogy Traders: general cargo vessels up to about 4000 ton 

deadweight and a fuel consumption of 3 ton/day at a service speed 
of 10 knots. However, this does require an extensive optimisation of 
each specific design, to achieve the best possible combination of 
cargo carrying capacity (deadweight, hold dimensions, deck area) 
and fuel consumption.

Tunnel shape
iteration 1

Tunnel shape
iteration 2

This article is a combination of two articles that have earlier 
been published in The Naval Architect.

Scheepsontwerp



Scheepswerf Bodewes beschikt over uitgebreide faciliteiten voor 
nieuwbouw en reparatie van alle soorten binnenvaartschepen. In 
eigen beheer bouwt Bodewes standaard casco’s voor schepen met 
droge lading en tankschepen. De schepen worden in Nederland 
afgebouwd conform de wensen van de opdrachtgever. Deze werk-
wijze garandeert een vlotte productie en waarborgt de kwaliteit. 

DR. BYRON SANMIGUEL MARIN   DIRECTOR NACIONAL DE DRAGADO   SENAGUA

“

”

MILLINGEN AAN DE RIJN

www.bodewes-millingen.nl  |  info@bodewes-millingen.nl  |  +31 (0)481 438 238

BODEWES BINNENVAART
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Nieuwe uitgaven

Van transport naar mobiliteit
In Van transport naar mobiliteit hebben dr.ir. 
Ruud Filarski, voormalig hoofd Kennisontwik-
keling van de Adviesdienst Verkeer en Ver-
voer van Rijkswaterstaat (tegenwoordig 
Dienst Verkeer en Scheepvaart), en dr.ing. Gijs 
Mom, programmaleider Mobiliteitsgeschiede-
nis aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
in hun gedegen en twee eeuwen omvattende 
studie voor het eerst in de Nederlandse ge-
schiedenis de langetermijnontwikkelingen 
van het Nederlandse verkeer en vervoer ge-
analyseerd. Het resultaat zijn twee kloeke 
boekdelen met veel achtergrondinformatie en 
nog niet eerder gepubliceerde feiten. Tezamen 
geven ze een verfrissende kijk op de ontwik-
keling van transport en mobiliteit in Nederland 
in de negentiende en twintigste eeuw. In het 
eerste deel, de transportrevolutie (1800-1900), 
komen de unieke negentiende-eeuwse combi-
naties van stoomtreinen/paardenkracht en 
stoomboten/zeilschepen aan bod. Tijdens de 
Industriële Revolutie ontstonden moderne, 
uitgebreide netwerken van spoor- en tramwe-
gen, rivieren, kanalen en straatwegen, die ge-
schikt waren voor het vervoer van goederen 
en mensen. Belicht worden de gebruikers, on-
dernemers en tegenstanders van de nieuwe 
vervoermiddelen, het overheidsbeleid en de 
economische en ruimtelijke effecten. Voor 
ons zijn in het eerste deel vooral de stoombo-
ten/zeilschepen, rivieren en kanalen interes-
sant en antwoord op de vraag: Hoe komt het 
dat Nederland een unieke plaats inneemt bin-

nen Europa als het gaat om vrachtvervoer 
over onze waterwegen? In het tweede deel, 
de mobiliteitsexplosie (1895-2005), ligt het ac-
cent op nieuwe vervoersvormen over land en 
door de lucht en minder op de scheepvaart. 
Alleen de modernisering van de binnenvaart 
komt aan de orde.     
Van transport naar mobiliteit (deel 1) – De 
transportrevolutie (1800-1900), 496 pagina’s, 
afmeting 22 x 28 cm, afbeeldingen in kleur en 
zwart-wit, genaaid gebrocheerd, ISBN 
9789057304507, prijs € 59,50.
Van transport naar mobiliteit (deel 2) – De 
mobiliteitsexplosie (1895-2005), 480 pagina’s, 
afmeting 22 x 28 cm, afbeeldingen in kleur en 
zwart-wit, genaaid gebrocheerd, ISBN 
9789057304514, prijs € 59,50.
De boeken zijn ook als set verkrijgbaar: ISBN 
9789057305306, Walburg Pers, Zutphen, prijs € 
99,00. Info: www.walburgpers.nl

Offshore Wind Energy & The Dutch  
Offshore 2010-2013
Flying Focus uit Bussum heeft weer twee 
fraaie Engelstalige boeken uitgebracht met 
als onderwerp de offshore op de Noordzee. 
Het eerste boek met de titel Offshore Wind 
Energy geeft een beeld van de wereld van de 
offshore windmolenparken die de laatste ja-
ren voor onze kust zijn gebouwd. De ontwik-
keling van dergelijke parken is vanuit de lucht 
fotografisch vastgelegd, van het transport 
van de onderdelen tot en met de installatie 
offshore. Het andere boek, The Dutch off-
shore 2010-2013, met de meest recente lucht-
foto’s van de olie- en gaswinning op de 
Noordzee. Deze uitgave kan worden be-
schouwd als deel 2 van het succesvolle foto-
boek over de Nederlandse offshore olie-en 
gasindustrie dat in 2010 is verschenen. Ook 
het nieuwe boek is een compilatie van prach-

tige opnamen van booreilanden en spectacu-
laire actiefoto’s van suppliers in zwaar weer. 
In feite komen alle facetten van de offshore-
industrie aan bod. Alle foto’s zijn de afgelopen 
jaren door Herman IJsseling gemaakt. Alle 
boeken zijn evenals de eerder verschenen 
boeken identiek qua uitvoering: 
96 pagina’s, harde kaft en het formaat 21 x 30 
cm, € 29,50. Offshore Wind Energy, ISBN 
9789079716111 en The Dutch offshore 2010-
2013, ISBN 9789079716104

Flying Focus-kalenders
Tegelijkertijd zijn de nieuwe edities van de 
acht kalenders van het maritieme luchtfoto-
bedrijf Flying Focus weer verschenen. Naast 
de al jaren bekende Visserij- en Scheepvaart-
kalender kan er nu ook gekozen worden uit 
de Wadden-, Binnenvaart- , Offshore-, Gale-
warning- en Tug & Workboatkalender. Nieuw 
dit jaar is de Lighthouse Calendar met prach-
tige luchtfoto’s van Midden-Europese vuurto-
rens. De kalenders zijn per maand uitgevoerd 
met grote kleurenfoto’s en begeleidende tek-
sten in de Nederlandse en Engelse taal. 
Het formaat van de kalenders is 30 x 38 cm, 
prijs per kalender: € 18,50, verzendkosten  
€ 6,00. Flying Focus, Bussum, info: tel. 035-
6910829 of www.flyingfocus.nl.

Door G.J. de Boer
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Weather Tightness of Hatch Covers: 
Mars 201352
Even on new ships, hatch covers are only 
weather tight in the static condition; weather 
tightness cannot be guaranteed in dynamic 
conditions such as at sea and especially in 
rough weather. When water does enter the 
hatch cover, by design it goes into the drain 
channel, through a non-return valve, and then 
passes on to the deck. The non-return valve 
ensures water can only go from the drain 
channel to the deck and not vice versa.
Unfortunately, inspections have revealed 
missing, blocked or otherwise plugged non-
return valves and drain channels. Some non-
return valves have even been found capped. 
This means that water that enters the hatch 
cover goes into the hold and damages cargo.
Inspections have also revealed hatch cover 
rubber packing that is missing or damaged. 
Where repairs have been effected, they 
sometimes appear to have been made too lo-
calised to the damage (six to twelve inches, 
whereas manufacturer’s instructions normally 
require a minimum of 24 inches to be 
changed). The ends of the repair packing 
should be cut at a 45 degree angle, not verti-
cally, and the packing should be hammered 
from the centre towards the sides.
Another deficiency noticed during inspections 
is with the rubber washers of cleats. Often, 
these washers are either too hard (due to 
age) or covered by a thick layer of paint, 
which makes the rubber washer ineffective.

Hatch Covers and Cranes: Mars 201353
Edited from an official report of the Dutch 
Safety Board
While closing the hold, a hatch fell out of the 
hatch crane and into the hold. This caused 
the hatch crane to come off its rails on the 
starboard side. The first mate, who was oper-
ating the hatch crane alone from the operat-
ing platform, fell some eight metres into the 
hold; he was not wearing personal anti-fall 
protection (safety harness). He suffered seri-

ous injuries and was admitted to hospital in a 
critical state. The hatch crane and hatch ar-
rangement are similar to those in many small 
ocean going and inland vessels. The hatch 
crane rides on both sides of the hold over 
rails that are fitted to the hatchway coaming. 
The crane consists of two vertical uprights 
and a yoke, placed athwartships (across the 
width of the vessel) and fitted with hooks from 
which the hatches are hung during hatch 
movement. The hatches are fitted with at-
tachment points, referred to as “pockets”. 
There are markings on the hatches and hatch 
crane to indicate the correct position of a 
hooked-up hatch relative to the hatch crane’s 
hooks. The crane operator stands on the hatch 
crane, on one side or on top, and rides along 
with the crane while the hatch is moved.
Because the hatch was being transported in 
a high position, not only was its centre of 
gravity higher than it needed to be, but there 
was also little chance of it coming to rest on 
the hatchway coaming when it fell. The inves-
tigation also determined that the hooks of the 
hatch crane yoke on the starboard side did 
not connect to the hatch attachment points, 
but to the rounded (outer) side of the attach-
ment points. Contrary to the vessel’s proce-
dures, this was not checked by a second per-
son at the time of the manoeuvre.
Since 1992, a total of fifteen incidents involv-
ing hatch cranes on board Dutch flagged 
ships have been reported to the authorities. 
These have resulted in three deaths and thir-
teen serious injuries. Investigations have re-
vealed two categories of incidents/accidents. 
On the one hand, many occurrences involved 
contacts between the crane and people on or 
near the rails. On the other hand, eight other 
occurrences involved hatches falling out of 
the crane hooks, potentially causing the 
hatch crane to topple or shift, and then the 
operator to fall. Dutch authorities have made 
a number of recommendations to limit this 
type of accident that can serve as a list of 
lessons learned.

Recommendations
1. Use claws on the hatch crane which grip 

the rails so that the crane cannot topple or 
shift off the rails.

2. Use sharp ended hooks and pockets, so 
that the hook cannot lift the hatch if it is not 
properly connected.

3. Operate the hatch crane only if there is a 
person on each side to check whether the 
hooks are connected properly.

4. Apply markings to hatch crane and hatches 
so that it is clear whether the crane is cor-
rectly positioned in relation to the hatch.

5. Move the hatch crane only when the pon-
toon is in the lowest possible position to 
keep the crane’s centre of gravity as low as 
possible.

6. Use “brushes” in front of the wheels, so 
that fingers can be pushed away instead of 
becoming trapped.

7. The installation and maintenance of audio-
visual warning signals in order to warn by-
standers of the driving crane.

Working at Height Without Restraining 
Gear: Mars 201354
Edited from official MAIB report 25/2012
As part of a drill, the outboard lifeboats and 
tenders of a passenger ship were lowered 
and held alongside deck nine by their tricing 
pennants. The lifeboat’s bowsing tackles were 
rigged, tensioned from the coach roof and se-
cured to bitts welded to the bowsing tackle 
blocks fitted to the lifeboat lifting plates. On 
the order to release the tricing pennants, the 
forward crewman was unable to remove the 
tricing pennant hook release lever pin while 
also holding the bowsing tackle on the bitts. 
The overseeing officer went to assist. As the 
officer removed the pin and operated the re-
lease lever, the crew member stepped to one 
side, which caused the bowsing rope that he 
was holding to come free from the bitts. With-
out tension on the bowsing tackle, the life-
boat swung violently away from the ship’s 
side and heeled to port. The officer and crew 

Marine Accident Reporting Scheme 
Mars Report No. 251
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member, who were not wearing any form of 
personal restraint, slipped from the smooth 
coach roof and fell 22 metres into the water 
below. They were quickly recovered by other 
members of the crew. Luckily, the two men 
sustained only minor injuries.

Lesson Learned
While other factors contributed to this acci-
dent, had the men been wearing proper fall 
restraint equipment, they would not have tak-
en a 22 metre plunge into the water. When 
working where risk of falling is present, fall 
restraint PPE is your last line of defence.

Foundering at Night: Mars 201355
Edited from official MAIB report 12/2013
In darkness and heavy seas, a small general 
cargo ship began to founder. Although a May-
day message was broadcast on VHF radio 
channel 16, Digital Selective Calling (DSC) 
was not used. The voice Mayday call was 
short and incomplete. After the general alarm 
was sounded, the crew assembled on the 
bridge and donned immersion suits collected 
from two decks below.
These were a mix of different types - some of 
the suits were required to be donned with 
lifejackets, others were not. As the vessel’s 
freeboard reduced, the master realised the 
vessel was sinking and ordered the crew to 
prepare to launch the liferafts. At about the 
same time, the second officer collected the 
two search and rescue transponders (SART).
However, he had difficulty activating them be-
cause of the design of the gloves integral to 
his immersion suit, and eventually had to use 
his teeth to operate them.
Less than twenty minutes after suffering a 
catastrophic structural failure, the vessel 
foundered. Two crew survived, climbing into 
a liferaft that had inflated after the vessel 
sunk beneath them. The master and five crew 
perished. About an hour after the vessel 
foundered, a rescue helicopter arrived on 
scene and spotted the two survivors in the lif-
eraft, winching them to safety.

Safety Lessons
Abandoning ship in the middle of the night in 
rough seas is a situation no seafarer wants to 
experience. Unfortunately, many do, and al-

though Solas requirements place a great deal 
of emphasis on the importance of life saving 
appliances (LSA) and abandon ship drills, 
tragically, lives continue to be lost. To im-
prove the likelihood of all crew surviving 
should the need to abandon ship arise, vessel 
owners, managers and crews are strongly 
advised to take into account the lessons to be 
learned from this accident. In particular:

The importance of ensuring all crew are •	
fully briefed on mustering procedures and 
able to properly don the immersion suits 
and lifejackets available through regular 
and realistic abandon ship drills.
The benefits of transmitting distress mes-•	
sages in the recommended and internation-
ally recognised format. This can quickly 
and accurately be achieved via digital se-
lective calling (DSC), but in situations in 
which the use of voice procedures is pre-
ferred, a simple aide-mémoire, showing the 
format and information required, is a 
straightfoward and cost-free option.
Having several different types of immersion •	
suits and lifejackets on board is potentially 
confusing and increases the risk of the 
equipment either being donned incorrectly 
or not quickly enough. It is common sense 
that all of the immersion suits provided on 
board a vessel should be of the same type; 
that is, either they all have in-built buoyan-
cy, or they all need to be worn with a com-
patible lifejacket, but not a mix of the two 
designs. Even in large fleets that carry 
many types of suits and lifejackets, this can 
usually be arranged through good planning.
The provision of life saving apparatus (LSA) •	
should be goal-based and holistic in order 
to ensure that the components are compat-
ible and that the “system” is fit for purpose. 
The compatibility of individual items of 
equipment cannot be taken for granted, 
even where the LSA provided meets the re-
quired performance standards.

Vessel Strikes Island: Mars 201356
Recently we handled a damaged vessel that 
had had a head-on collision with a small unlit 
island during the night. The vessel’s course 
line passed directly over this small island, a 
fact that was overlooked by the navigation 
team. Point to note is that the vessel was us-

ing a chart with no colour tints. In modern 
charts, shallow patches are more easily visi-
ble due to the use of contrasting colours, as 
recommended in the current chart specifica-
tions of the International Hydrographic Or-
ganisation.
All officers must check the sounding for 10-20 
miles on each side of the course track in their 
watch and be aware of any other dangers.
Besides this, the officer who prepares the 
courses must check the soundings for all the 
charts and mark the dangers very clearly on 
the chart.
Editor’s note: When establishing and espe-
cially when checking the vessel’s passage 
plan, charts of the largest scale should al-
ways be used. Small unlit islands can be any-
where and a course drawn across seemingly 
empty ocean on small scale charts is just the 
formula for a grounding that could have easily 
been avoided. Of course, keeping a sharp 
lookout is also a watchkeeping task that may 
have helped avoid this accident.
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More reports are needed to keep the
scheme informative. All reports are read
only by the Mars-coordinator and treated
in the strictest confidence. To submit a re-
port please use the Mars report form from
www.nautinst.org/en/forums/mars and
send it to mars@nautinst.org.
For more reports, please visit  
www.swzonline.nl/dossiers.
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De jury van de Schip van het Jaar prijs heeft 
de volgende drie schepen genomineerd:

Multifunctionele hopperzuiger  
Reimerswaal
Zandexploitatiemaatschappij Reimerswaal 
(Reimerswaal Dredging) in Goes van Bert den 
Herder is een bedrijf met inmiddels meer dan 
45 jaar ervaring met zand- en grindwinning op 
zee en rivieren. De eerste zuiger, waarmee in 
1966 werd gestart, genaamd Reimerswaal, 
had een hoppercapaciteit van 400 m3 en was 
alleen bestemd voor de binnenwateren. Deze 
werd in 1980 opgevolgd door een tweede Rei-
merswaal. Dit was een zeegaande hopperzui-
ger van 800 m3, die in 1993 op zijn beurt weer 
werd opgevolgd door Reimerswaal nummer 3 
van 1600 m3, die later werd voorzien van een 
snelle drooglosinstallatie.
Vanwege een toegenomen vraag naar zand 
werd in 2001 besloten een tweede schip te 
bouwen, dat in 2002 als Orisant, met een  
beuninhoud van 2600 m3, in de vaart kwam. 
Met de komst van de Orisant werd steeds fre-
quenter op het Engelse continentale plat ge-
baggerd. In 2008 zijn de Reimerswaal en de 
Orisant beide verkocht, waarmee de weg 
werd vrijgemaakt voor een vierde Reimers-
waal, een multifunctionele hopperzuiger met 
een hoppercapaciteit van 6000 m3.
De tender voor bouw en levering werd ge-
gund aan De Kooiman Groep BV in Zwijnd-
recht, waarbij het ontwerp van de hand van 
het Scheepsbouwkundig Ontwerp- & Advies-
bureau Kooiman BV was, in nauwe samen-
werking met de opdrachtgever.
Niet alleen voor Reimerswaal, maar ook voor 
De Kooiman Groep was dit het tot dusver 
grootste schip (L o.a. 130 m, Bm 22 m, Dm 9,80 
m) en vormde daarmee voor beide partijen 
een geweldige uitdaging. Het contract voor 
bouwnummer 193 werd 15 juli 2010 getekend. 
Oplevering vond 22 oktober 2012 plaats. Het 
casco is gebouwd op een Roemeense werf, 
waarna de verdere uitrusting en afbouw, met 
diverse Nederlandse toeleveringen van onder 

meer hoogrendementbaggerpompen van IHC, 
in Zwijndrecht plaatsvonden.
Het in een aantal opzichten innovatieve schip 
kenmerkt zich door de begrippen capaciteit, 
snelheid, multifunctionaliteit en efficiency.
Zand- en grindschepen zijn baggerschepen 
met een relatief grote vaarafstand, doordat de 
winlocaties zich doorgaans ver buiten de kust-
zone bevinden en het gewonnen materiaal in 
veel gevallen, soms behoorlijk landinwaarts, 
droog naar de wal gelost moet worden.
Bij grote vaarafstanden geldt dat hoe groter 
de transportcapaciteit (laadvermogen x snel-
heid), hoe efficiënter het transport plaatsvindt. 
Het gekozen, voor zand- en grindschepen re-
latief grote (de grootste ten opzichte van ver-
gelijkingsschepen) beunvolume van 6000 m3 
(5400 m3 met de overvloei in de onderste stand) 
levert dan ook, in combinatie met een door een 
nette, slanke rompvorm relatief hoge vaarsnel-
heid van 13,5 knoop, een hoge transportcapa-
citeit. 
Ook de laad- en loscapaciteit is groot te noe-
men. Bij het laden gaat het dan met name om 
de capaciteit van de zeeftoren. Deze is, met 
een slimme opstelling waardoor het zeefop-
pervlak groot kan zijn, het dubbele van die van 
vergelijkbare schepen. Dat het schip is uitge-
rust met een onderwaterpomp is niet onge-

bruikelijk voor dit scheepstype.
De loscapaciteit is, waar het gaat om droog 
lossen, onderscheidend hoog. Dit dankzij het 
gekozen graafwiel, waarmee een capaciteit 
van tot wel 5000 m3/uur wordt bereikt, volgens 
de werf tweemaal zo snel als bij vergelijkbare 
schepen; bepaald grensverleggend.
Ook bijzonder is de grote 48 m lange boom 
met transportband, waarmee niet alleen over 
grote afstand naar de wal gelost kan worden, 
maar bijvoorbeeld ook de voeten van windmo-
lens op zee met grof materiaal kunnen wor-
den afgestort om deze tegen ontgronding te 
beschermen. Om bij dit soort operaties veilig 
gepositioneerd te blijven, beschikt het schip 
als enige over een DP-systeem.
Wat misschien minder onderscheidend is, is 
dat het ook als gewoon baggerschip kan los-
sen, wat zeker bijdraagt aan de veelzijdigheid 
van het schip en waardoor het zelden werk-
loos hoeft stil te liggen en de efficiency ver-
hoogt, waar het bijvoorbeeld zandwinning met 
onderhoudsbaggeren kan combineren. Het 
beschikt daartoe over bodemkleppen (alleen 
ook al nodig om een baggermerk toegekend 
te krijgen) en een walpers- en rainbow-instal-
latie. Deze laatste is vooral ook nuttig op zee 
bij vooroeversuppleties.
Overigens resulteert het gekozen beunvolume 
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De Reimerswaal was ook voor de opdrachtgever en de werf grensverleggend



SWZ|MARITIME44

Verenigingsnieuws

bij het hoge laadvermogen in een zogenaam-
de hoge soortelijk gewicht-hopper waardoor 
deze vooral geschikt is voor zwaardere mate-
rialen zoals zand en grind. Telescopische 
spudpalen geven het schip grotere onafhan-
kelijkheid bij het afmeren op locaties zonder 
verdere infrastructuur.
Een ander bijzondere punt is de eenmans-
brug, waarbij zowel de bagger- als de vaar-
functie gelijktijdig wordt bediend. Voor zover 
valt na te gaan, is dit het eerste zand- en 
grindschip dat hiermee is uitgerust. Andere 
baggerschepen gingen hierin wel al voor. 
Deze eenmansbrug draagt zeker bij aan het 
streven de kosten te drukken.
Ten slotte valt het op dat het schip over een 6 
KV elektrische installatie beschikt.
Al met al concluderend kan worden gesteld 
dat de Reimerswaal een in een aantal opzich-
ten innovatief en mede daardoor, een in zijn 
soort uniek en grensverleggend schip is. Dat 
 was, is voor de KNVTS daarbij zeker ook een 
belangrijke overweging. Een unieke combina-
tie van visie, inventiviteit, durf en onderling 
vertrouwen, die aantoont dat innovaties niet 
alleen van de “grote jongens” hoeven te ko-
men en dat goede samenwerking loont.

Binnenvaarttanker Greenstream
Hoge brandstofprijzen en zwaardere milieuei-
sen hebben in de Nederlandse binnenvaart 
geleid tot het ontwerp en de bouw van een 
aantal zeer innovatieve schepen. De voor de 
KNVTS Schip van het Jaar prijs genomineer-
de tanker Greenstream is daar een mooi 
voorbeeld van.
Dit schip gebruikt uitsluitend vloeibaar aard-
gas (“Mono LNG”) als brandstof voor de die-
sel-elektrische voortstuwingsinstallatie en 
het hulpbedrijf. Deze dubbelwandige tanker 
voor minerale oliën en chemicaliën met een 
draagvermogen van 2877 ton werd gebouwd 
door Peters Shipyards in Kampen voor Inter-
stream Barging, Geertruidenberg, en vaart 
sinds begin dit jaar voor Shell Nederland.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit vier 
dieselgeneratorsets van 300 kW en twee door 
elektromotoren aangedreven roerpropellers 

van 500 kW. Het is een modulair systeem 
waardoor de stuurboord- en bakboordinstal-
laties onafhankelijk van elkaar kunnen wer-
ken. De dieselgeneratorinstallaties zijn ver-
deeld over twee uitwisselbare LNG-packs, elk 
uitgerust met twee generatorsets en boven-
deks geïnstalleerd. De brandstofvoorziening 
wordt verzorgd door twee onafhankelijke 
LNG-bunkertanks van 40 m3, half verzonken in 
het dek van de achterste ladingtanks en voor-
zien van verdamperinstallaties. De bunker-
tanks zijn zo ontworpen dat het schip vol-
doende kan bunkeren om er een retourreis 
van Rotterdam naar Bazel mee te maken. De 
generatoren leveren hun energie aan een ge-
lijkstroominstallatie (DC-bus) waardoor de 
generatoren, afhankelijk van het gevraagde 
vermogen, op 1500 of 1800 toeren kunnen 
draaien. Twee powermanagementsystemen 
zorgen ervoor dat de generatoren zo efficiënt 
mogelijk worden gebruikt. De voortstuwings-
motoren en de ladingpompmotoren worden 
direct vanaf de DC-bus gevoed terwijl het 
overige hulpbedrijf met constante spanning 
en frequentie wordt gevoed via een omvormer.
Het mono-LNG-bedrijf resulteert ten opzichte 
van een installatie draaiend op dieselolie in 
een aanzienlijke reductie van een aantal 
emissies: twintig tot 25 procent minder CO2, 
meer dan tachtig procent minder NOX en na-
genoeg in het geheel geen emissies van SO2 

en roetdeeltjes (fijn stof). De rompvorm, geba-
seerd op modelproeven bij verschillende 
diepgangscondities en bepaald voor het 
meest realistische vaarprofiel, draagt ook bij 
aan een gunstig gemiddeld brandstofgebruik. 
De bijzondere voortstuwingsinstallatie is niet 
het enige innovatieve aspect van de Green-
stream. Een bijzonder ontwerp van de zijbe-
plating van de ladingtanks (zogenaamde IJs-
selhuid) zorgt voor extra sterkte bij aanvarin- 
gen en op grond daarvan werd het toegestaan 
het schip te bouwen met zes in plaats van 
tien ladingtanks. 
De verblijven voor de bemanning en het 
stuurhuis zijn op het voorschip aangebracht, 
ver verwijderd van de machine-installaties en 
de LNG-bunkertanks. Dit komt zowel de vei-
ligheid ten goede als het comfort van de be-
manning. Bovendien zorgen een bijzondere 
vormgeving en de gekozen kleurstelling van 
de romp en de opbouw ervoor dat de Green-
stream niet alleen een innovatief schip is, 
maar er ook als zodanig uitziet.
Belangrijkste gegevens van het schip: lengte 
110 m, breedte 11,40 m, holte 5,47 m, diepgang 
maximaal geladen 3,46 m, kruiphoogte 4,50 m, 
snelheid maximaal 21 km/uur op diep water, 
geladen op 2,90 m, vaargebied: Rijn en Euro-
pese binnenwateren.

De Greenstream gebruikt uitsluitend LNG als brandstof
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Pilot Station Vessel Polaris
Een loodsdienst met een hoge en betrouwba-
re inzetbaarheid is van groot belang voor de 
Nederlandse havens en economie. Toen dan 
ook de loodsvaartuigen van de M-klasse na 
dertig jaar intensief gebruik het einde van hun 
levensduur naderden, heeft het Nederlands 
Loodswezen in een traject van meerdere ja-
ren, in samenspraak met de haven van Rot-
terdam, de loodsen en de bemanningen, de 
ontwerpeisen geformuleerd voor de nieuwe 
generatie loodsvaartuigen waarvan de geno-
mineerde Polaris de eerste is. 
De Polaris is een loodsvaartuig dat perma-
nent buitengaats opereert in het loodsgebied 
en het logistieke knooppunt is voor de in- en 
uitgaande loodsen die af- en aangevoerd 
worden door de eigen jollen, snelle waterjet-
gedreven tenders, SWATH’s of helikopters. De 
loodsen worden vanaf het loodsvaartuig met 
jollen aan boord gezet van de binnenkomende 
schepen, terwijl de loodsen van de uitgaande 
schepen met de tenders worden verzameld 
en vervolgens afgeleverd op het loodsvaar-
tuig, waarna ze weer met de jol op een bin-
nenkomend schip worden geplaatst. 
Belangrijke doelstelling bij het ontwerp was 
een duidelijke verbetering van de dienstverle-
ning te bereiken in vergelijking met de huidige 
schepen door de golfhoogte waarbij het be-
loodsen met jollen nog mogelijk is te verho-
gen van 2,80 naar 3,50 m significante golf-
hoogte. Hierdoor kan er per jaar vijftien 
dagen langer worden beloodst wat van grote 
economische waarde is voor de Rotterdamse 
haven. De golfhoogte waarbij het schip bui-
tengaats kan blijven werd verhoogd van 2,80 
naar 4,00 m, zodat de loodsdienst na een 
storm eerder kan worden hervat en het schip 
bij calamiteiten op zee kan blijven opereren. 
De behouden snelheid in golven van 2,80 m is 
14 knoop en in 4,0 m golven 8 knoop. Voor al 
deze operaties van het schip werden criteria 
geformuleerd op grond waarvan de hoofdaf-
metingen, de vorm en de zeegangskarakteris-
tieken van het schip tot stand zijn gekomen. 
Het schip is uitgerust met grote kimkielen en 
een speciaal ontwikkelde met kleppen gere-

gelde anti-slingertank van het Intering-type, 
waarmee een verdere reductie van de slin-
gerhoek werd bereikt. Het schip heeft een 
scherpe voorsteven en een matig spiegelhek 
om excitatie en slamming in achter inkomende 
golven te vermijden. In een uitgebreid model-
proefprogramma bij het Marin werden zowel 
de zeegangs- als de manoeuvreereigenschap-
pen nagebootst en de ontwerpeisen geverifi-
eerd. Voor en tijdens de bouw werd door de 
werf grote discipline betracht met betrekking 
tot het realiseren van het beoogde zwaarte-
punt van het schip wat van belang was voor 
zowel de zeegangs- als de lekstabiliteitsei-
genschappen van het schip.
De stationsvaartuigen moeten opereren op 
zeer korte afstand van soms slecht manoeu-
vreerbare schepen in één van de drukste 
vaarwaters ter wereld. Dit stelt hoge eisen 
aan de manoeuvreerbaarheid, de betrouw-
baarheid van de voortstuwingsinstallatie – die 
gesteld is op 99,7 procent gedurende twintig 
jaar – en de redundancy. De werf heeft uitge-
breide conceptstudies uitgevoerd naar voort-
stuwingsalternatieven waarbij betrouwbaar-
heid en brandstofverbruik richtinggevend 
waren. De uitdaging was om met zeer ver-
schillende bedrijfscondities, variërend tussen 
drijven op station tot vol vermogen met 14 
knoop in zware zeegang, de configuratie te 
vinden met het minste brandstofverbruik, in 
combinatie met de vereiste betrouwbaarheid 
en redundancy. Dit heeft geresulteerd in een 
volledig dubbel uitgevoerde diesel-elektrische 
voortstuwingsinstallatie die in twee afzonder-

lijke machinekamers is ondergebracht. De 
voortstuwing vindt plaats door twee vaste 
schroeven in straalbuis, aangedreven via een 
tandwielkast door twee elektromotoren van 
1700 kW ieder. De keuze voor straalbuizen is 
bepaald door het gewenste acceleratiever-
mogen vanuit lage snelheid. De energie wordt 
opgewekt met vier C32-generatorsets van 940 
eKW en twee C18-generatorsets van 580 
eKW, in totaal geïnstalleerd 4920 ekW, waar-
van permanent één motor beschikbaar voor 
onderhoud. Het schip is geschikt in een later 
stadium te worden uitgerust met uitlaat- 
gassennabehandeling en is verder voorzien 
van een Clean Ship-Notatie. 
De jollen worden ongeveer 60.000 keer per 
jaar in- of uit het water gezet onder vaak 
moeilijke omstandigheden. Er is daarom veel 
aandacht geschonken aan de functionaliteit 
en betrouwbaarheid van het nieuwe type da-
vits.
De accommodatie is ruim van opzet en zeer 
comfortabel voor bemanning en loodsen. Veel 
aandacht is geschonken aan de ergonomie 
van de brug wat ook noodzakelijk is voor de 
operaties in nacht en ontij op een van de 
drukste scheepvaartknooppunten ter wereld. 
Concluderend is het Loodswezen erin ge-
slaagd samen met werf, kennisinstituten en 
leveranciers een fraai schip tot stand te bren-
gen dat voldoet aan de gestelde hoge inzet-
baarheid, betrouwbaarheid en economie en 
waarmee de toegankelijkheid onder alle 
weersomstandigheden van de Nederlandse 
havens wordt gegarandeerd. 

De Polaris is een logistiek knooppunt voor in- en uitgaande loodsen
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Kerstwild-
biljarten
Al sinds lang vervlogen tijden is het een tradi-
tie dat er in de maand december een gezelli-
ge bijeenkomst wordt gehouden om de leden 
de gelegenheid te geven elkaar goede kerst-
dagen toe te wensen. Tijdens deze bijeen-
komst spelen we het voor de meeste kenners 
bekende “Kerstwildbiljarten”. Voor de niet-
kenners, het spel heeft weinig te maken met 
biljarten, maar is meer een gezelligheids-
spel. Overigens zijn er wel prijzen aan verbon-
den in de vorm van wild, geleverd door een 
prima poelier.
Dit jaar wordt het Kerstwildbiljarten georgani-
seerd op dezelfde locatie als vorig jaar, te 
weten: “The Pittstop“, Koningin Wilhelmina-
haven Noordzijde 2 in Vlaardingen. Na het 
overweldigende succes van 2012, hebben we 
wederom een avond kunnen reserveren in dit 
etablissement op woensdag 18 december, 
aanvang 18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur. 
Deelnamekosten bedragen € 15 per persoon. 
Deelname is van kracht na storting van de 
verschuldigde bijdrage vóór 4 december op 
rekeningnummer 325478 van de KNVTS onder 
vermelding van “Kerstwildbiljarten”. U ont-
vangt hierna een bevestiging van uw inschrij-
ving.
Graag tot ziens op 18 december,
het organisatiecomité

Afdeling Noord
Onderwerp: Scrubberretrofit   
Dinsdag 12 november
Sprekers: de heer N. Wissink van AEC Mari-
time en de heer Y. Bongenaar (onder voorbe-
houd) van WWW
Locatie: Restaurant De Twee Provinciën, 
Meerweg 245, Haren,  
www.detweeprovincien.nl
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur
Introducés zijn van harte welkom.
In november gaat AEC Maritime zijn eerste 
maritieme scrubber opleveren op een ferry 
van rederij Scandlines. AEC is vanouds al 
werkzaam in de landbouw en chemische in-
dustrie met droge en natte luchtbehande-
lingssystemen. WWW ondersteunt AEC op 
het maritieme vlak met engineering, levering 
en in bedrijf stellen.
De volgende aspecten passeren de revue:
Voortraject:

Beweegreden rederij en keuze voor een •	
scrubber
De keuze voor AEC als nieuwe speler in de •	
scrubbermarkt

Uitvoering:
Hoe het complete systeem in een bestaand •	
schip in te passen
 3D-uitwerking van het ontwerp met de bij-•	
behorende criteria
Toelevering van systemen•	
 Inbouw door de werf•	

Resultaat (voor zover bekend):
In bedrijf stellen van het hele systeem•	
De eerste ervaringen van deze rederij•	

Toekomstverwachting:
Is het nu nog mogelijk te anticiperen op de •	
deadline van 1 januari 2015?

Afdeling Amsterdam
Excursie Shipdock Amsterdam
Woensdag 20 november
Shipdock is een reparatiewerf in Amsterdam-

Lezingenprogramma november
Noord. De geschiedenis van dit bedrijf gaat 
terug tot 1877. Met nog vier gegraven dokken 
is het een bijzondere werf, het langste dok is 
250 meter lang. Het bedrijf is begin dit jaar 
overgenomen door de Damen Shipyards 
Group. 
Iedereen die mee wil moet zich in verband 
met de ISPS-regelgeving van tevoren met vol-
ledige naam opgeven bij de afdeling Amster-
dam, knvts.afd.amsterdam@gmail.com.

Tussen 14.00 en 14.15 uur is het verzamelen 
bij de hoofdingang van Shipdock, Tt. Vasum-
weg 131, Amsterdam. Daar worden wij ont-
vangen door Frank Scheij en hij neemt ons 
mee naar de werfkantine waar onder het ge-
not van een kopje koffie of thee het verhaal 
over Shipdock wordt verteld. Hierna volgt een 
rondleiding over de werf. Na de rondleiding 
wordt nog een drankje en een hapje aange-
boden in de kantine, waarna (vermoedelijk) 
richting de Pollux wordt gegaan, de nieuwe 
thuisbasis van afdeling Amsterdam, waar ons 
een heerlijk diner wacht tegen een eigen bij-
drage van € 10 per deelnemer. Voor de dames 
die meegaan: geen hakken dragen.

Afdeling Zeeland
Onderwerp: Piraterij - Ervaringen, ontwikke-
lingen en de weg vooruit
Donderdag 21 november
Spreker: de heer CDR (BD) P. (Pieter) Kok

Shipdock gunt leden van de KNVTS een kijkje achter de 

schermen
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“SWZ Maritime” is onder meer de perio-
diek van de Koninklijke Nederlandse Ver-
eniging van Technici op Scheepvaartge-
bied, opgericht in 1898. “SWZ Maritime” 
verschijnt elf maal per jaar. Het lidmaat-
schap van de KNVTS bedraagt € 80,00 per 
jaar inclusief dit periodiek. Het geeft u de 
vooraankondigingen van de maandelijkse 
lezingen, te houden op vier verschillende 
plaatsen in Nederland en korting op ver-
schillende activiteiten. U kunt zich opge-
ven als lid bij de algemeen secretaris van 
de KNVTS, Gebouw Willemswerf, Boom-
pjes 40, 3011 XB Rotterdam, tel. 010 241 00 
94, e-mail: secretariaat@knvts.nl of via 
het aanmeldingsformulier op de website: 
www.knvts.nl.

Nieuwe leden oktober

De oorsprong van de piraterij in de Indische 
Oceaan wordt nader belicht. De spreker gaat 
in op zijn eigen ervaringen opgedaan in de af-
gelopen drie jaar, zowel met privé- als over-
heidsbeveiliging en vertelt iets over (inter)na-
tionale ontwikkelingen en de “spelers” op het 
terrein van piraterijbestrijding.
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen
Aanvang 19.30 uur
Introducés zijn van harte welkom.

Afdeling Rotterdam 
Onderwerp: Diepwaterconstructieschip Aegir  
Donderdag: 21 november
Sprekers: de heer K. (Kees) van Zandwijk, Se-
nior Advisor Innovation bij Heerema Marine 
Contractors en de heer W. (Wim) Tosserams, 
Projectmanager Aegir-pijplegsysteem bij 
Huisman
De komende jaren wordt een grote toename 
verwacht in de ontwikkeling van olie- en gas-
velden in ultradiep water (1000 tot 3000 m wa-
terdiepte). Dit jaar heeft Heerema een nieuw 
schip op de markt gebracht – het diepwater-
constructieschip Aegir – om zijn marktaan-
deel in deze groeiende markt zeker te stellen.

De Aegir is een multifunctioneel 
schip voor zwaar hijswerk en 
het leggen van pijpleidingen in 
zeer diep water. Een nieuw as-
pect aan het schip is het ge-
bruik van de kraan om grote 
spoelen met pijp in volle zee 
aan boord te hijsen en die ver-
volgens af te rollen.
De presentatie laat zien hoe de 
functionele eisen vertaald zijn 
in de specifieke inrichting van 
de Aegir. Veel aandacht is ge-
geven aan de overslag van de 
enorme 3000 ton zware pijp-
spoelen op zee. Vervolgens hoe dit schip is 
gebouwd in Korea en voorzien van de pijpleg-
toren in Nederland. 
Huisman gaat verder in op de realisatie van 
het pijplegsysteem dat de Aegir zo uniek 
maakt. Het betreft het meest complexe pijpleg-
systeem dat Huisman tot nu toe heeft ge-
bouwd. Ook wordt ingegaan op de organisatie 
en unieke samenwerking die nodig was dit 
systeem te realiseren. De presentatie sluit af 
met informatie over de eerste projecten die 
met de Aegir worden uitgevoerd.

De Aegir is klaar voor olie- en gasexploratie in ultradiep water

Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15, 
Vlaardingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief en maaltijd
Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet-leden 
€ 20
Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand 
aan de lezing voor 12 uur, per e-mail:  
aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen 
de lezing hoeft u zich niet aan te melden.

Voorgesteld en gepasseerd voor het  
GEWOON LIDMAATSCHAP

J.C. Adriaanse
Director Operations – Wagenborg Scheep-
vaart Delfzijl
Wepel 54, 9468 HN Annen
Afdeling Noord

A.J. Cattie
Eerste stuurman –  
Navigia Groningen
Gerard Doustraat 60-1, 1072 
VV Amsterdam
Afdeling Amsterdam

T.W. Kanders
Chief Officer – Tideway Breda
Katendrechtsestraat 358, 3072 NX Rotterdam
Afdeling Rotterdam

C. Koenen
General Manager – Garant Marine BV Pa-
pendrecht
Ketelweg 33a, 3356 LD Papendrecht
Afdeling Rotterdam

Lezingenprogramma november



MS 325
Emergency Telegraph

MS10B
10 Channel Alarm Unit

MS 421B
Bridge Nautical 
Watch Alarm
System

Marble Automation BV 
T: +31 (0)527 68 79 53
E: info@marbleautomation.com
I: www.marbleautomation.com

Alarm system

MS 2180

Complete,
PLC based, 

Alarm,
Monitoring
and Control 

systems.

Theunissen 
premium brands 
in marine 
equipmenT
Cable transits
Marine lighting
Navigation lights
Onboard communication 
Watermakers

Fire detection
Searchlights 
Straightline window wipers
Fire extinguishing systems

Theunissen Technical Trading BV | PO Box 70, 6580 AB Malden, The Netherlands
T +31(0)24 358 44 55 | F +31(0)24 358 21 66 | info@tttbv.nl | www.tttbv.nl

Exigo product range

· New IP-based marine PA and GA system

· Range of new stations (indoor, outdoor, EX)

· Max. 250 PA zones

· Up to 150 IP control panels

· Full monitoring of system components and loops

· Stations can also be used in VINGTOR intercom

· Certified solution (DNV, ABS, UL, EN60945,  

 NORSOK, etc.)

VINGTOR

Meet us at 

Europort 

stand 3114

•  Altijd op de hoogte van 
actuele nieuwsfeiten?

•  Ontvang de digitale 
nieuwsbrief van SWZ 
tweewekelijks in uw inbox!

GRATIS digitale nieuwsbrief!

Meld u nu aan via 
www.swzonline.nl

2142-1_SWZ_95x125_OA.indd   1 13-01-10   09:41
SWZ nieuwsbrief stopper.indd   1 09-04-2013   13:51:33
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Scheepsbouw Nederland op Europort
Scheepsbouw Nederland, HME en CMTI or-
ganiseren een behoorlijk aantal activiteiten 
op Europort (5 tot en met 8 november):

Maritime by Holland Paviljoens
In hal 1 en 8 van Ahoy bevindt zich een Mari-
time by Holland Paviljoen. Hier presenteren 39 
bedrijven zich gezamenlijk aan ruim 30.000 be-
zoekers. Naast de traditionele lounge heeft 
Scheepsbouw Nederland in beide paviljoens 
een informatiecorner voor leden en stakehol-
ders. Contact: Arne Heutink (ah@hme.nl) 

Advanced Technology Conferences
In nauwe samenwerking met Europort, orga-
niseert HME, met als hoofdsponsor Alewijnse
Marine Systems, de Advanced Technology 
Conferences. In het theater presenteren inno-
vatieve Nederlandse bedrijven in verschillen-
de sessies de volgende onderwerpen:

Mega Yachts: Frontrunners of Innovation•	
Naval Specials: Protecting the Shipping In-•	
dustry
Workboats: Working Offshore•	
Offshore: Going into the Deep•	
Inland Navigation: Pioneering with LNG•	
Construction Vessels: Big, Bigger, Biggest•	

Contact: Arne Heutink (ah@hme.nl)

Future Pioneers
Op de slotdag van Europort (8 november) or-
ganiseert Maritime by Holland samen met 
Ahoy “Future Pioneers”, voor en door jong ta-
lent. HR-managers mogen deze dag daarom 
niet ontbreken. Programmaonderdelen:

Verkiezing van de meest innovatieve mari-•	
tieme oplossing door studenten
Presentaties van deze oplossingen tijdens •	
de Advanced Technology Conferences
Afsluiting van de recordpoging Maritieme •	
Gastlessen van de Maritime Week 2013
Netwerkbijeenkomst voor maritieme HR-•	
managers

Contact: Annewieke Baank  
(aba@scheepsbouw.nl) 

Groene Route
Exposanten, die het Platform Schone Scheep-

vaart wisten te overtuigen van hun verdien-
sten op het gebied van vergroening en ver-
duurzaming van de scheepvaartsector, ontvin- 
gen de “Green Route”-status. Tijdens Europort 
kunnen zij gericht worden opgezocht door 
een “groene” beursroute uit te stippelen. 
Contact: Arne Heutink (ah@hme.nl)

Retrofit en Grip-conferentie
De twee Europese onderzoeksprojecten Re-
trofit en Grip organiseren samen een confe-
rentie op Europort over groene technologieën,
reissimulatie en energieverbruik, het “Retro-
fit”-proces en regelgeving. De voertaal is En-
gels. Contact: Annemarie Labee (info@cmti.nl)

Maritime Week: Samen welvarend
Van 31 oktober tot en met 9 november wordt 
de maritieme sector een week in de schijn-
werpers gezet met deze editie aandacht voor 
het innovatieve karakter, de gezonde handels-
geest en de duurzame focus van de sector. Na 
het succes van vorig jaar, wordt ook deze keer 
ingezet op het enthousiasmeren van jongeren 
via het organiseren van zoveel mogelijk mari-
tieme gastlessen. De start is tijdens het Mari-
time Awards Gala. Volledige programma: 
www.maritimeweek.nl. 

Social Media Café Plus “Social Media 
Strategie” (members only)
Een extra lange editie van het Social Media 
Café wordt op donderdag 28 november ge-

houden bij Damen Shipyards in Gorinchem. 
Thema is “Social Media-Strategie”. Doel van 
de workshop is daadwerkelijk een social me-
dia-strategie op te stellen voor uw bedrijf. 
Speciaal voor communicatieafdelingen van 
lidbedrijven. Contact: Jeanine Kwakernaak 
(jkw@hme.nl) 

Scheepsbouw Nederland
Scheepsbouw Nederland is de geza-
menlijke organisatie van de vereniging 
voor de Nederlandse 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 Nederlandse mari-
tieme industrie. 

Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Postbus 23541
3001 KM Rotterdam
T: (010) 44 44 333
F: (010) 21 30 700
E: info@scheepsbouw.nl
I: www.scheepsbouw.nl 
Twitter: @Scheepsbouw

Overige activiteiten
Maritime by Holland Paviljoen Kormarine (22 tot en met 25 oktober)•	
Maritime Awards Gala 2013 (31 oktober)•	
Marine Propulsion module 3: Diesel Engines and Gas Turbines Characteristics (31  •	
oktober en 1 november)
Projectmanagement module 2: Communicatie (31 oktober, 1 en 14 november)•	
Jachtbouw voor niet-jachtbouwers (21 en 22 november)•	
Condition Based Maintenance (28 en 29 november)•	
Basistraining trillingen & geluid aan boord van schepen (29 november)•	
Algemene Ledenvergadering thema “Human Capital” (11 december)•	

Aanmelden? Kijk op www.scheepsbouw.nl/agenda
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Voith Turbo B.V. 
Koppelstraat 3 
7391 AK TWELLO 
Postbus 201 
7390 AE TWELLO 
Tel. +31 (0) 571279600
Fax +31 (0) 571276445 
E-mail: voithnederland@voith.com
Internet: www.nederland.voithturbo.nl 
 

Arbeidsbemiddeling
 

 
Delta Marine Crewing
Stroomweg 16
4382 WX Vlissingen
Tel: +31 118 470909
skype: deltamarinecrewing
ww.vaarbanen.nl

 

 
 
IPS – Powerful people
Rivium Boulevard 46
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0) 88 447 94 94
Fax: +31 (0) 88 447 94 95
www.ipspersonnel.com
info@ipspersonnel.com 
 
 
 

 
 
TOS - Energy & Maritime Jobs
Hoofdkantoor Rotterdam
Waalhaven O.Z. 77, gebouw 4
Havennummer 2203a
3087 BM  Rotterdam
Tel:  +31 10 436 62 93
24/7:  +31 6 5574 85 09
www.tos.nl 
info@tos.nl
 
Branche Office Vlissingen
Boulevard Bankert 308
4382 AC Vlissingen
Tel: +31 118 44 09 11

• Crew & Maritime management 
• Employment of Seafarers 
• Payroll Services 
• MLC certified 

Tel. +357 255 85 865 
info@sealuxltd.eu 

Maritime Services
Luxemburg  -  Cyprus 

Elektronica

 
Bachmann electronic 
Bachmann electronic
Vendelier 65-69
3905 PD  Veenendaal
Tel: +31 (0)85 2100550
E-mail: r.epskamp@bachmann.info
www.bachmann.info
Contact: Ronald Epskamp
Bachmann electronic, an internationally active high-tech 
company with 40 years experience, headquarters in 
Feldkirch (Austria), provides complete system solutions 
for the wind energy, machine building and marine & 
offshore technology  
field. The very robust system received HALT/HASS, GL, 
UL, TÜV, BV, LR, ABS, DNV approvals. The realtime 
multitasking OS provides enough power for excellent 
performance! 
 

Electric propulsion system

 
ABB B.V. 
George Hintzenweg 81 
3068 AX ROTTERDAM 
Tel. +31 10 407 89 11 
Fax:  +31 10 407 84 52 
E-mail: turbo@nl.abb.com 
marine@nl.abb.com 
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine
 

Experts & Taxateurs
 

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

TOWSERVICE B.V.
Independent Marine Consultants
and Warranty Surveyors

Prisma 100
3364 DJ Sliedrecht-Holland

T   +31 184 490 516 (24/7)
F   +31 184 490 517
M   +31 628 408 633

info@tow-service.nl
www.tow-service.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
www.coops-nieborg.nl

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

 
Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie
 

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

 
Nicoverken Holland B.V.
Algerastraat 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
WWW.NICOVERKEN.NL
Ship Repair and Marine Equipment.
Capable of crankshaft grinding.
24/7 - Service World Wide 
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Maritieme Advocaten

 

Van Steenderen
Gespecialiseerd in: 
Scheepsbouw, conversie,
conflictoplossing en 
maritieme incidenten.

Zeemansstraat 13
3016 CN Rotterdam
www.mainportlawyers.com
arnold.vansteenderen@mainportlawyers.com
Tel. 010 – 266 78 66

Maritieme Dienstverlening
 
 

 
ABB B.V. 
George Hintzenweg 81 
3068 AX ROTTERDAM 
Tel. +31 10 407 89 11 
Fax:  +31 10 407 84 52 
E-mail: turbo@nl.abb.com 
marine@nl.abb.com 
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine

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

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

Maritieme Training
 

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

Maritime Engineering

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

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

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

 

 
TSD Engineering BV.
Mandenmakerstraat 23
3194 DA  Hoogvliet-Rotterdam
Tel. +31 (0)10 501 56 15
Fax +31 (0)10 501 99 79
E-mail: info@tsd-engineering.nl
www.tsd-engineering.nl

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

Scheepsregistratie

 

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

Scheepsreparatie
 

 
ABB B.V. 
George Hintzenweg 81 
3068 AX ROTTERDAM 
Tel. +31 10 407 89 11 
Fax:  +31 10 407 84 52 
E-mail: turbo@nl.abb.com 
marine@nl.abb.com 
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine

Schroefaskokerafdichtingen
 

 
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13 
3034 KD Rotterdam
Tel. 010 - 411 46 14 
Fax 010 - 414 10 04
E-mail: info@tbu.nl 
Website: www.tbu.nl
Technisch Bureau Uittenbogaart is since 1927  
active in the shipping and shipbuilding industry as 
exclusive agent in the Netherlands, Belgium and 
Luxembourg for a wide range of A class brands.
- SIMPLEX-COMPACT 2000 Seals
- Centrax Bulkhead Seals

Software
 

 
LOGIC VISION B.V.
Hakgriend 18b, 
P.O. 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
www.logicvision.nl
Logic Vision is a Microsoft Gold Certified Partner 
specialized in the maritime industry. We develop  
modular built, vertical solutions based on  
Microsoft Dynamics™ NAV. This results in branch  
related modules that support you in your daily  
operations. 
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Stabilisatoren

MATN’S Stabilizers 
MATN’S develops, overhauls, manufactures and sells 
retractable and non-retractable stabilizers for commercial 
vessels, naval ships and yachts. 
Harm Smidswei 1 
9298 RE Kollumerzwaag 
Tel: +31(0)511 441 413 
Fax: +31(0)511 444 338 
E-mail: Info@matns.com 
Web: www.matns.com

Staal-IJzer Gieterij
 

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

Turbochargers
 

 
ABB B.V. 
Albert Plesmanweg 53 a 
3088 GB Rotterdam 
Tel: +31 (0)10 407 88 85 
Fax: +31 (0)10 407 84 66
www.abb.com/turbocharging 
www.abb.com/marine

Verwarmingssystemen,  
verkoop en onderhoud

 
Heatmaster bv
Industrial & Maritime 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: info@heatmaster.nl
www.heatmaster.nl
Heatmaster, your hottest innovator

Voor al uw maritieme zaken
 

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

 
Lloyd’s Register
K.P. van der Mandelelaan 41a,  
3062 MB Rotterdam
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88
www.lr.org

SWZ Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf de 
Zee (SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de Stichting de Zee. 
SWZ Maritime is het verenigingsblad van de KNVTS.

SWZ is de eigenaar en de uitgever van de titels Schip & Werf de Zee en 
SWZ Maritime. Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de 
participanten in SWZ, die elk vier bestuursleden benoemen uit de 
doelgroepen van de lezers en bestaat uit de volgende personen: 
Namens de KNVTS:
Ir. J.R. Smit, voorzitter (KIVI/NIRIA)
Prof. Ir. S. Hengst, penningmeester (Onderwijs)
Ir. S.G. Tan (MARIN)
Ing. H.P.F. Voorneveld (VNSI)
Namens de Stichting de Zee:
Mr. G.X. Hollaar (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders)
Capt. F.J. van Wijnen (Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij)
H.J.A.H. Hylkema (Nautilus NL)
Ing. F. Lantsheer (KNMI)

Verschijnt 11 maal per jaar

Hoofdredacteur: Ir. H. Boonstra
Eindredactie: Mevr. M.R. Buitendijk-Pijl MA
Redactie: 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, 
mevr. E. Reiff (SG William Froude) 
Redactie Adviesraad: mevr. A.A. Boers, Ir. E.W.H. Keizer,  
Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, T. Westra, J.K. van der Wiele
Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: Ir. G.H.G. Lagers,  
A.A. Oosting, H.Chr. de Wilde

Redactieadres: Gebouw Willemswerf, 15e etage, Boompjes 40,  
3011 XB Rotterdam, telefoon: 010 - 241 74 35, fax: 010 - 241 00 95, 
e-mail: swz.rotterdam@planet.nl
Website: www.swzonline.nl

Digitale bladversie SWZ Maritime 

Met ingang van mei 2013 is het voor abonnees ook mogelijk de digitale 
online bladerversie terug te zien op www.swzonline.nl/magazine met de 
daarvoor bestemde exclusieve inloggegevens. Heeft u hierover vragen? 
Neem dan contact op met de klantenservice van MYbusinessmedia (zie 
uitgeefpartner).

Uitgeefpartner
MYbusinessmedia; Marjan Leenders, uitgever 
Essebaan 63c 19, 2908 LJ Capelle aan den IJssel,  
Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam, telefoon: 010-289 40 08 
(abonnementen), 010-289 40 75 (overig), fax: 010-289 40 76,
e-mail: swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl

Advertentie-exploitatie
MYbusinessmedia 
Eelco Fransen, media-adviseur
e-mail: e.fransen@mybusinessmedia.nl
telefoon: 0570-504 344, fax: 0570-504 398
Arie van Wiggen, accountmanager
e-mail: a.wiggen@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06-204 16 079
René Enkelaar, accountmanager
e-mail: r.enkelaar@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06-204 97 056
Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer
Postbus 58, 7400 AB Deventer

Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor 
het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.

Abonnementen
Nederland € 112,90, buitenland € 155,75 (zeepost), € 165,00 (luchtpost). 
Losse exemplaren € 18,50. Studentenabonnement € 44,10 (alleen met  
bewijs van inschrijving). 
Alle prijzen zijn excl. BTW en € 3,75 administratiekosten.
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging kan 
uitsluitend plaatsvinden door drie maanden voor het einde van de 
lopende abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen naar: 

(voor leden van de KNVTS) Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, 
(voor leden van Nautilus NL) Postbus 8575, 3009 AN Rotterdam, 
(voor overige abonnees) Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam. 
Moet het verzendadres gewijzigd worden, stuur dan het etiket met 
verbeterd adres terug.

Opmaak
De Opmaakredactie, Wehl

Druk
Drukkerij Tesink, Zutphen

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is 
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever, redactie 
en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele 
onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.
Reprorecht: overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de uitgever. 
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Visit us at Europort, booth 2504

We know people. And we know the industries we service: Maritime, Towing, Dredging, Oil & Gas, Marine 
Construction, Offshore, Tunnelling and Payroll Solutions. That is why iPS is your qualified partner in HR 
and crewing solutions.

A business associate that truly understands your needs. And has the power to meet them. Powerful people 
are our tools and our trade. People that get your job done. Wherever and whenever you need them.

Connecting powerful professionals
to powerful jobs

Meet u
s at E

uroport

Booth 2504

All you have to do is give us a call: +31 (0)88 447 94 94 or visit our website: www.ipspowerfulpeople.com



Closer
relationships
for a safer
world.
We have an international network of more than 8,000
people across 246 of� ces. This global reach gives us
an unrivalled view of the marketplace and the technical
developments shaping today’s marine industry. It also
ensures that, wherever you are, we will be nearby and
able to apply a genuine understanding of local issues

and help you operate more safely and sustainably. 

Lloyd’s Register will be hosting interactive 
seminars featuring presentations on ‘Risk 
Management’, ‘Hull Inspection, Damage and Repair’, 
and ‘Operational  Energy Effi ciency Management’ at 
this year’s Europort exhibition in Rotterdam.

For  more information visit our stand 
no. 3304 or go to www.lr.org/news_and_events

Lloyd’s Register is a trading name of Lloyd’s 

Register Group Limited and its subsidiaries. 

For further details please seewww.lr.org/entities
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