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14 Bewondering voor maritieme sector  
levert geen geld op
Minister Melanie Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu heeft alvast haar 
visitekaartje afgegeven om na haar poli-
tieke carrière in de schoenen van haar 
voorgangster Tineke Netelenbos te kun-
nen treden als voorzitter van redersver-
eniging KVNR. Zelden was een speech 
van een minister op de ledenvergadering 
van de KVNR zo vol bewondering voor het 
werk van de scheepsbouwers en reders.

16 Ruslandspecial in SWZ Maritime
Rusland is al sinds de tijd van Peter de Grote een partner voor de maritieme 
sector. De Nederlandse scheepsbouwsector en toeleverende industrie zijn ook 
in de 21ste eeuw actief in Rusland.

30 Ice Crushing Propeller Dynamics
The comforting sound of ice smoothly 
being crushed by the heavily loaded 
propeller it is controlling, that is what a 
captain of an ice-going vessel wants to 
hear when he stands on the bridge, 
looking at the enchanting world around 
him. Are we confident enough that he can 
really enjoy his trip in ice covered waters, 
or is there still work to be done?

Rusland

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat we dit 
afgelopen jaar het Nederland-Ruslandjaar 
vierden. Al sinds de tijd van Peter de Grote, 
tsaar van Rusland van 1682 tot zijn dood in 
1725, is er een sterke maritieme band tussen 
beide landen, getuige het grote aantal Neder-
landse woorden in de Russische taal, zie pa-
gina 22 van dit blad.  
Mijn eerste ervaring met Rusland stamt uit 
1979, toen nog de Sovjet-Unie onder Brezhnev. 
Een handelsmissie onder leiding van oud-pre-
mier Piet de Jong, op dat moment IRO-voorzit-
ter, organiseerde een symposium over off-
shore-technologie en transport en behande- 
ling van aardgas. Op dat symposium werd de 
Nederlandse kennis en ervaring op die gebie-
den gedeeld met Russische collega’s. Deelne-
mende bedrijven waren onder meer Gusto En-
gineering, Lips, Marcon, RSV, HCG, Boskalis, 
Gasunie, Marin, Tebodin, Fugro en TNO. 
In september van dit jaar vond ook een sym-
posium plaats tijdens de Russische maritieme 
beurs Neva in Sint-Petersburg waar de Neder-
landse maritieme sector zich presenteerde. 
In sommige opzichten is er veel veranderd in 
de afgelopen 35 jaar, de Sovjet-Unie bestaat 
niet meer, evenals een deel van de genoemde 
Nederlandse bedrijven. Maar men kan ook 
betogen dat de verandering niet zo groot is: 
Rusland lijkt in veel opzichten op de Sovjet-
Unie en de bedrijven die er niet meer zijn wer-
den veelal overgenomen, veranderden van 
naam, of concurrenten namen hun activiteiten 
over. Een andere constante is dat de Russi-
sche export (omstreeks 17 miljard euro) voor 
het grootste gedeelte bestaat uit olie en gas, 
terwijl de Nederlandse export (omstreeks 6 
miljard euro) vooral (hoogwaardige) produc-
ten en diensten betreft.
Hoewel er tijdens het Nederland-Ruslandjaar 
ook het een en ander misging - denk maar 
aan de rel rond de diplomaat Dolmatov en het 
Greenpeace-schip Arctic Sunrise - zijn er op 
economisch gebied, ook in de maritie-
me sector, zeker positieve resulta-
ten geboekt. In dit nummer van 
SWZ besteden we daarom ruim 
aandacht aan de Russische mari-
tieme sector en de interactie met de 
Nederlandse. De cover van dit 
blad getuigt daarvan. 

Hotze Boonstra,  
hoofdredacteur
(swz.rotterdam@planet.nl)
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Omslag: het Czaar Peterhuisje in Zaandam is vorig jaar ge-

restaureerd. Het huisje werd in 1632 van oud scheepshout 

gebouwd en de Russische tsaar Peter de Grote verbleef er 

in 1697 acht dagen. Het Zaans Museum, beheerder van het 

huisje, vond de Russische Summa Group bereid de restau-

ratie te sponsoren. In 2011 werden Summa Group en part-

ner VTTI geselecteerd voor de bouw van een nieuwe olie-

terminal in Rotterdam, die in 2015 opent (fotomontage met 

dank aan het Zaans Museum en Noortje Schmit van Dutch 

Culture).

InhoudsopgaveBezoek ook onze website:
www.swzonline.nl 
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In comparison with other LNG producing 
countries, Russian LNG production is relative-
ly undeveloped. At present, it is only produced 
on the Sakhalin peninsula in the Russian Far 
East as part of the Sakhalin-2 project, which 
is funded mainly by foreign partners. The pro-
duction volume is approximately five per cent 
of the world’s LNG. In recent years, new pro-
jects were launched for gas extraction and 
LNG production on the Yamal peninsula and a 
Russian-Japanese memorandum was signed 
to construct an LNG terminal in Vladivostok. 
As Europe accelerates preparations to make 
vessels sailing in the Baltic and North Sea 
suitable for LNG, Russia only speaks about 

Binnenvaartschepen stoten beduidend minder 
vluchtige organische stoffen uit dan tien jaar 
geleden. Dit is te danken aan de inzet van 
dampretoursystemen, dubbelwandige tank-
schepen die beter leeggepompt kunnen wor-
den en damp-terugwinsystemen bij het verla-
den van deze stoffen. Dit blijkt uit de studie 
‘Ontgassen Tank lichters’ uitgevoerd door CE 
Delft in opdracht van de brancheorganisaties 
van de Nederlandse petroleum- en chemische 
industrie, de gezamenlijke tankoverslagbedrij-

In contacten met kapiteins en zeevaartscho-
len is naar voren gekomen dat er behoefte is 
aan bijscholing van de juridische kennis nodig 
bij de uitoefening van hun beroep. De NVKK 
(Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij) heeft er bij de overheid en nauti-

construction of the required infrastructure. 
According to the strategy of the European 
Commission, LNG refuelling stations should 
be installed in all EU maritime ports by 2020 
and all large EU inland ports by 2025. Port au-
thorities can choose their own means of LNG 
bunkering and logistics. This means that in 
Europe, LNG is already quite competitive and 
will be even more attractive when require-
ments for minimising sulphur content in mar-
ine fuel enter into force in 2015. Bottleneck is 
the availability of infrastructure, which is be-
ing intensely created with state support. 
Market players believe, however, that Russian 
LNG can be quite competitive in terms of pri-

ven en het Havenbedrijf Rotterdam.
Uit de studie, die tien jaar geleden ook is uit-
gevoerd, blijkt dat het ontgassen van binnen-
vaartschepen ruim één procent uitmaakt van 
de totale emissie van vluchtige organische 
stoffen in Nederland. Dat is weliswaar 25 pro-
cent meer dan tien jaar geleden, maar relatief 
gezien is het een vermindering omdat het ver-
voer van chemische stoffen door de binnen-
vaart in die periode met 75 procent toenam.
De industrie overlegt met de overheid op di-

sche opleidingen op aangedrongen de juridi-
sche kennis van de kapitein bij te scholen. Na 
het verkrijgen van de hoogste vaarbevoegd-
heid vindt er geen verdere bijscholing plaats. 
Gezien de vaak internationale samenstelling 
van de scheepsbemanning is besloten de uit-
gave in het Engels uit te voeren. Om in deze 
behoefte te voorzien is aan mr.dr. P.J.J. van 
der Kruit verzocht het juridisch handboek voor 
de kapitein en bemanning te schrijven. Het is 
bestemd voor alle opvarenden en belangstel-
lenden zowel in de praktijk als in opleiding, 
zoals rederijen, scheepsbeheerders, oplei-
dingsinstituten en de overheid. Het doel is de 
kapitein direct en samengevat inzicht te ge-
ven in zijn complexe juridische omgeving. 

ces, especially in case of adequate state sup-
port. So far, the only Baltic plans in Russia 
have been announced by Gazprom, which will 
build a plant for LNG exports capable of pro-
ducing 10 million tonnes a year. The ports of 
Primorsk and Ust-Luga are under considera-
tion for its location. If this plan goes through, 
it would suffice to arrange LNG bunkering in 
the Russian ports of the Gulf of Finland. Yet, in 
terms of calls, Saint Petersburg may be the 
better option. Furthermore, the vessels calling 
at Saint Petersburg sail within the Baltic and 
North Sea ECA and here, transit shipping by 
inland waterways can also profit from the 
construction of LNG infrastructure.

verse niveaus om de emissies nog verder te-
rug te dringen. Dat is mogelijk door het ont-
gassen in speciale installaties waarvoor al 
enkele proefprojecten lopen. Een andere op-
tie is het verruimen van de regels die bepalen 
in hoeverre het is toegestaan bepaalde pro-
ducten na elkaar te laden, zonder te ontgas-
sen. Ook dedicated-vervoer, waardoor ont-
gassen niet meer nodig is, is een optie. Het 
volledige rapport staat op www.ce.nl.

Het handboek getiteld Legal Handbook Ship-
master bestaat uit drie delen. Deel 1 is alge-
meen van aard, met algemeen juridische za-
ken en dient als naslag en ondersteuning voor 
deel 2 en 3. Deel 2 is gericht op de kapitein, 
met telkens een ander onderwerp, zoals Kapi-
tein & bemanning, Kapitein & schip, enzo-
voort. Deel 3 is specifiek voor de bemanning. 
De uitgave is mogelijk gemaakt door subsidie 
van het O&O-fonds zeescheepvaart. Het ligt in 
de bedoeling het handboek gratis ter beschik-
king te stellen aan alle Nederlands gevlagde 
schepen, walorganisaties en belangstellen-
den. Zie ook www.nvkk.nl.
In een komende editie van SWZ wordt het 
boek nader toegelicht.

Russia’s LNG Prospects

Emissies van ontgassen kunnen nog verder omlaag

Juridisch handboek voor de kapitein 

De NVKK initieerde 

het maken van  

een juridisch  

naslagwerk voor  

de kapitein
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“Specialized in the impossible!” is het thema 
van het lustrumsymposium van de maritieme 
studievereniging “William Froude” van de TU 
Delft. Dit symposium vindt plaats op vrijdag 21 
februari in de Beurs-WTC te Rotterdam. Op 
het symposium geven bekende sprekers uit 
de maritieme industrie lezingen over buiten-
gewone projecten en innovaties in onder an-
dere de offshore, scheepsproductie, financie-
ring, rederijkunde, scheepsclassificatie en 
R&D. Als afsluiting kunnen bezoekers deelne-
men aan een “diner op hoog niveau” op de 
23ste verdieping van de Beurs-WTC.
De Nederlandse maritieme industrie is gespe-

De leden van de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders (KVNR) hebben tijdens 
hun Algemene Ledenvergadering van 13 no-
vember besloten een kwart miljoen euro uit te 
trekken voor hulp aan de Filipijnen. De hulp is 
bestemd voor hulp aan medewerkers en stu-
denten van de zeevaartschool in Palompon 
(Palompon Institute of Technology, PIT) op het 
zwaar getroffen eiland Leyte, voor het herstel-
len van de grote schade aan de gebouwen van 
de school en voor de gemeenschap van Pa-
lompon en directe omgeving. Dat maakte 
KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos bekend. 
De KVNR en de aangesloten reders hebben 
sinds 2001 een nauwe relatie met de zee-

cialiseerd in de ontwikkeling en productie van 
complexe schepen, zoals baggerschepen met 
hoogwaardige machine-installaties en kust-
vaarders met gunstige emissie-eigenschap-
pen. Veel internationaal bekende schepen zijn 
ontworpen en soms (deels) gebouwd in Ne-
derland. Daarnaast is de Nederlandse R&D op 
het gebied van maritieme techniek van hoog 
niveau. Dit resulteerde bijvoorbeeld in het bijl-
boegconcept en toepassing van luchtsmering 
op binnenvaartschepen. Dit alles maakt de 
Nederlandse maritieme industrie “specialized 
in the impossible”. Zie ook  
http://froudesymposium.nl/wordpress/media/.

De gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rot-
terdam gaan samen bijna € 7 miljoen investe-
ren in de modernisering van de Cruiseterminal 
Rotterdam. De vernieuwing van de terminal is 
mede ingegeven door de schaalvergroting in 
de cruisevaart en het streven naar een ver-
dubbeling van het aantal aankomsten, van 
dertig naar zestig per jaar. Het is de bedoeling 
dat belangrijke aanpassingen, zoals de nieu-
we loopbrug, al gereed zijn als in september 
2014 het grootste cruiseschip ter wereld, de 
Oasis of the Seas, arriveert.

vaartschool in Palompon. In dat jaar werd met 
de school een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor het opleiden van officieren voor 
de Nederlandse vloot. De Nederlandse over-
heid heeft meerdere malen financieel fors bij-
gedragen aan de noodzakelijke investeringen 
in gebouwen en uitrusting. Een andere be-
langrijke bron van financiering van de school 
geschiedt via een maandelijkse afdracht door 
Nederlandse reders die Filipijnse zeevarenden 
in dienst hebben. Sinds 2001 hebben 1335 af-
gestudeerde studenten een contract gesloten 
met Nederlandse reders. Zo’n 1000 daarvan 
werken nog steeds op de Nederlandse vloot.
De KVNR heeft het Scheepvaart en Transport 

Eind jaren negentig werd de Cruiseterminal 
Rotterdam geopend in de monumentale, voor-
malige passagiersterminal van de Holland 
Amerika Lijn. Het pand is sfeervol, maar is toe 
aan modernisering. De gemeente Rotterdam 
financiert de modernisering van de gevel op 
de eerste verdieping, dakisolatie en inpandige 
aanpassingen. Het Havenbedrijf zorgt voor 
een nieuwe loopbrug, aanpassing van de  
douanezone aan de waterkant en een vitalise-
ring van de algemene representatieruimten 
binnen. 

College (STC) in Rotterdam vanaf 2001 gecon-
tracteerd voor het bewaken van de kwaliteit 
van het onderwijs. De heer Verhoef van het 
STC is daarmee belast. Door zijn langdurige 
relatie met PIT is hij goed op de hoogte van de 
situatie van de school, de stad Palompon en 
de lokale mogelijkheden om zowel de sociale 
nood te verlichten als bij te dragen aan het 
herstel van de school. Hoewel veel gebouwen 
van de school nog wel overeind staan, zijn 
veel daken en ramen vernield. De schade aan 
de lokalen en de vaak kostbare leermiddelen 
zoals simulatoren is groot.

Froude-symposium focust op het “onmogelijke”

Twee keer zoveel cruiseschepen naar Rotterdam

Reders geven kwart miljoen aan Filipijnen

Het Froude-symposium richt zich op Nederlandse  

maritieme hoogstandjes

In de toekomst moeten er in Rotterdam zestig in plaats van 

dertig cruiseschepen per jaar aankomen
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Maritieme markt

Aan alle energie die de maritieme sector er dit jaar in heeft gestoken kan 
het bijna niet liggen. Met extra financiële ondersteuning uit de regeling “On-
dersteuning Strategische Beurzen” van het ministerie van Buitenlandse Za-
ken konden HME (Holland Marine Equipment), de belangenorganisatie van 
de maritieme toeleveringsindustrie, en de stichting Nederland Maritiem Land 
dit jaar flink uitpakken op de Neva, de internationale beurs voor scheepvaart, 
scheepsbouw en offshore-energie, van 24-27 september in Sint-Petersburg.
Nederlandse maritieme bedrijven staan al vanaf begin jaren negentig op de 
om de twee jaar gehouden Neva. En na een korte onderbreking eind jaren 

negentig, organiseert HME steevast een Holland Paviljoen waarin Neder-
landse maritieme toeleveranciers, werven en dienstverleners gezamenlijk 
hun kennis en producten kunnen etaleren.

Regelmatig Russische orders
Michaël Roerade, exportmanager bij HME, organiseerde dit jaar voor de 
derde keer het Holland Paviljoen op deze beurs. ‘We doen dat dus al heel 
lang, maar deze keer had het in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 
veel meer gewicht en was er vanuit het bedrijfsleven ook veel meer belang-
stelling om mee te doen. Aan werving heb ik weinig hoeven doen,’ vertelt de 
HME-exportmanager voor het GOS, Midden-Oosten en Afrika.
Het Holland Paviljoen telde zestien deelnemende bedrijven, zowel grotere 
als kleinere. Onder de grotere bedrijven waren scheepsbouwers, als Da-
men Shipyards en IHC Merwede, en de beide grote baggeraars Boskalis en 
Van Oord. Maar ook buiten het Holland Paviljoen was nog een aantal Ne-
derlandse bedrijven vertegenwoordigd, waaronder Imtech.
Veel van die bedrijven zijn al meerdere keren meegeweest en boeken vol-
gens Roerade op regelmatige basis orders. ‘Rusland geldt als een land met 
groot potentieel en grote beloftes. Het land wil weer gewoon een maritieme 
grootmacht worden. Dat heeft de Russische regering in 2007 zelfs bij de-
creet bepaald,’ vertelt Roerade.

Consolidatie van Russische scheepsbouw
Om de Russische scheepsbouwindustrie nieuw leven in te blazen, heeft de 
regering de United Shipbuilding Corporation (USC) opgezet die de scheeps-
werven onder haar hoede neemt en centraal aanstuurt. Vorig jaar heeft de 
consolidatie in de Russische scheepsbouwindustrie zich voortgezet met de 
overname van enkele grote partijen als Caspian Energy en Vyborg Shipyard. 
Dit betekent dat deze werven niet langer privaat zijn.
Doel van de overname door de USC is het verhogen van zowel efficiency als 
productie van de Russische werven. Volgens Roerade is de verwachting dat 
dit mede dankzij nieuwe stimulerende wetgeving tot meer orders voor de 
werven zal gaan leiden. En of het daaraan ligt of niet, maar in vergelijking 
met twee jaar geleden was het dit keer in het Holland Paviljoen in Sint-Pe-
tersburg volgens Roerade in ieder geval een stuk drukker.

Een land van groot potentieel en 
grote beloftes die geduld vergen
Rusland geldt voor de Nederlandse maritieme sector als het land met een groot potentieel en 
van de grote beloftes die echter maar langzaam tot ontwikkeling komen. Of en wanneer alle 
inspanningen in het kader van het bilaterale Nederland-Ruslandjaar 2013 ook daadwerkelijk 
leiden tot een versterking van de export van de Nederlandse maritieme industrie naar  
Rusland, blijft voorlopig dan ook echt koffiedik kijken.

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

Steeds meer bedrijven krijgen voet aan Russische grond
In het Holland Paviljoen staan bedrijven die al jaren zakendoen in Rusland 
en vooral meegaan om hun Russische relaties te kunnen onderhouden. 
Maar er zijn ook relatieve nieuwkomers bij zoals Kolmer Elektromotoren BV 
uit Putten dat zich pas recent op de Russische markt is gaan richten. Roera-
de: ‘Afgelopen jaar hebben zij een Russische agent aangesteld waarmee ze 
op de Neva stonden. Op de Europort (5-8 november Rotterdam - red.) kon-
den ze melden dat ze hun eerste orders uit Rusland binnen hadden.’
Ook Numeriek Centrum Groningen (NCG), de ontwikkelaar van de Nupas-
Cadmatic CAD/CAM-suite voor het ontwerp van schepen en offshorecon-
structies deed tijdens de Neva goede zaken. NCG heeft een overeenkomst 
getekend met het Russian Maritime Register of Shipping (RMRS), de Mari-
tieme Universiteit genoemd naar Admiraal Makarov en het designbureau 
Petrobalt over de oprichting van een gezamenlijk trainingscentrum bij de 
universiteit, waar studenten ervaring opdoen in het werk met geavanceerde 
3D-designsoftware. De samenwerking zal het mogelijk maken om Russische 
technische standaarden en klasseregels en internationale ontwikkelingen 
beter op elkaar aan te laten sluiten. 

Echt grote orders nog toekomstmuziek
Roerade: ‘Werd er vorige keer nog veel gekletst met weinig opdrachten, 
waren onze exposanten nu veel optimistischer en zagen ze meer mensen 
langskomen met concrete projecten. Deelnemers aan het Holland Paviljoen 
zijn nu een stuk positiever dan twee jaar geleden. De markt lijkt nu inder-
daad te gaan aantrekken.’
En als zich dat doorzet, dan heb je het gelijk ook over een heel grote markt. 
De grote, maar onderhand zwaar verouderde, binnenvaartvloot is hoogno-
dig aan vervanging toe. Daarnaast is Rusland druk bezig met de uitbouw 
van zijn offshore olie- en gasindustrie. ‘De echt grote orders komen nog niet 
los, maar dit zijn de twee grote ontwikkelingen voor de komende jaren,’ al-
dus de HME-exportmanager.

Kansen in infrastructuur en offshore
Naast de binnenvaartvloot is ook aan de verouderde infrastructuur van de 
vaarwegen van grote kanalen en rivieren nog heel wat te doen om ze ge-
schikt te kunnen maken voor de afwikkeling van grotere transportvolumes 
van een land dat zich dankzij de grote olie- en gasvoorraden nog flink kan 
blijven ontwikkelen. Roerade: ‘Ik ben zelf dit jaar nog in de regio Astrachan 
(aan de Wolga, 100 km voordat deze uitmondt in de Kaspische Zee - red.) 
geweest. Ze zijn daar een speciale economische zone aan het opzetten 
voor de scheepsbouw die daar met het oog op de olie- en gaswinning in de 
Kaspische Zee dus bijna geheel offshore-gerelateerd is.’

Laten zien wat je te bieden hebt
Omdat er dit jaar in het kader van het Nederland-Ruslandjaar wat meer mid-
delen beschikbaar waren, werd het ook mogelijk tijdens de Neva een bilate-
rale conferentie te organiseren. Dat is gedaan in samenwerking met de in 
Sint-Petersburg gevestigde Admiral Makarov State University for Maritime 
and Inland Shipping. Het thema van deze conferentie op de eerste dag van 
de Neva was “Strategy of Water Transport”.
Doel van de conferentie was om maritieme professionals uit beide landen 
bij elkaar te brengen en van gedachten te laten wisselen over de ontwikke-

ling van het Russische stelsel van vaarwegen, de vernieuwing van de vloot 
van zee-rivierschepen, technische samenwerking in efficiënte scheeps-
bouw, uitwisseling van kennis en het gebruik van LNG als brandstof voor 
schepen. Van Nederlandse zijde was de conferentie georganiseerd door 
het maritieme adviesbureau Bloem Doze Nienhuis.
Als sponsors van de conferentie traden op Shell, Marin, IHC Merwede, Da-
men Shipyards, Peters Shipyards, Wagenborg, Van Oord en Boskalis-doch-
ter (vijftig procent) Smit Lamnalco. Sprekers waren Arie Kraaijeveld namens 
de lobbyorganisatie Nederland Maritiem Land, de Rotterdamse wethouder 
Jeanette Baljeu over het belang van de haven van Rotterdam als hub voor 
de toegang tot Rusland, de salesmanager East & South East Europe van Da-
men Shipyards, KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos, die erop wees dat de 
Nederlandse shortseavloot toch maar even nummer drie in de Oostzee is, 
Joep Athmer van Van Oord en Lauran Wetemans, general manager van de 
divisie LNG van Shell.
Shell is zeer geïnteresseerd in de opbouw van een distributiecentrum voor 
LNG voor de scheepvaart. Daarvoor kan het prima het Russische aardgas 
gebruiken. En Peters Shipyards was er natuurlijk bij om te laten zien wat 
voor innovatieve schepen je kunt bouwen die op LNG varen. ‘Zo’n conferen-
tie is natuurlijk een perfect middel om te laten zien wat je te bieden hebt,’ 
zegt Roerade hierover.

Kantoren en werven in Rusland
Van Oord en Boskalis zijn al jaren actief in Rusland; Van Oord zelfs al vijftien 
jaar in vooral offshore-gerelateerde projecten en ook de bouw van een 
cruiseterminal in de haven van Sint-Petersburg. Op zijn beurt kon Boskalis 
op de Neva-beurs een contract tekenen ter waarde van € 130 miljoen voor 
het baggeren van een nieuwe vaargeul, draaikom en ligplaatsen in de ha-
ven van Sint-Petersburg. Beide bedrijven hebben eigen kantoren in Rus-
land, in zowel de maritieme hoofdstad Sint-Petersburg als daar waar aan de 
touwtjes wordt getrokken, in Moskou.
De scheepsbouwers zijn natuurlijk geïnteresseerd in het leveren van sche-
pen die ze dan echter waarschijnlijk wel op nieuw te openen werven in 
Rusland zelf moeten gaan bouwen. Een delegatie van de Russische regio 
Astrachan is daarvoor in juni al in Nederland langsgeweest bij Damen, IHC 
Merwede, ZF Marine Krimpen (roerpropellers), Central Industry Group in 
Groningen, Peters Shipyards in Kampen en het Marin. 

De Russische rivieren en kanalen op
Shortsea-reders zoals een Wagenborg, dat al veel in Russische havens 
komt, zouden graag de grote Russische rivieren en kanalen op willen. Dat is 
in principe niet onmogelijk, maar daar is wat Rusland betreft wel een speci-
aal bilateraal verdrag tussen beide landen voor nodig. Bovendien willen de 
reders dan natuurlijk ook retourlading kunnen meenemen wat tot nog toe 
niet wordt toegestaan. Wat dat betreft is er werk aan de winkel voor minis-
ter Schultz van Haegen om de Russen hiertoe over te halen. 

Nederlands visitekaartje
Volgens de HME-exportmanager moeten we nog wel een jaartje wachten 
om te zien of alle inspanningen in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 
ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. ‘Wij hebben in ieder geval dui-
delijk ons visitekaartje afgegeven,’ aldus Roerade.
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kocht. Om de levertijden te bekorten, zijn vijf 
van deze vaartuigen in aanbouw voor levering 
uit voorraad.
Zowel Marineco als Sure Wind bestelden elk 
twee vaartuigen van dit type. De Schotse on-
derneming Marineco in Edinburgh was twee 
jaar geleden de eerste opdrachtgever voor dit 
type vaartuig, de Marineco Shamal. Deze pio-
nier werd in juli 2013 door Sure Wind Marine 
in Corbridge als Sure Shamal overgenomen. 
De ervaringen hiermee waren zo goed dat 
Sure in oktober twee Twin Axes bij Damen 
bestelde: de Sure Star (bouwnummer 532517, 
imo 9698903) kon uit voorraad worden gele-
verd en de Sure Swift (bouwnummer 532523, 
imo 9712747) wordt in februari 2014 opgele-
verd door Damen Shipyards Singapore. In de-
zelfde week bestelde Marineco eveneens 
twee FCS’s 2610 die medio 2014 worden opge-
leverd door de 189 Shipyard in Haiphong 
(bouwnummers 532529 en 532530). Deze vaar-
tuigen worden identiek aan de in mei 2012 op-
geleverde Marineco Thunderbird (bouwnum-
mer 532508, imo 9657894). 
Voor alle vier de vaartuigen zijn al voor ople-
vering langlopende contracten afgesloten. 
Deze versies van de FCS 2610 zijn groter uit-
gevoerd met een grotere opbouw en brug. Bo-
vendien is het vermogen van de boegschroef 
verhoogd. Er is accommodatie voor acht be-
manningsleden in vier tweepersoonshutten, 

twee boegschroeven in tunnels. De trek-
kracht is 75 ton en de snelheid is 14 knopen. 
De afmetingen worden: L o.a. x B (dg) = 90,25 
x 20,00 (4,80) meter. Het werkdek heeft een 
oppervlak van 500 m². 
Vanaf de lancering van de FCS 2610 Twin Axe-
catamaran voor onderhoudsondersteuning 
heeft Damen Shipyards een duidelijk stempel 
gedrukt op de markt voor hulpvaartuigen voor 
windparken. Van dit type voor het vervoer van 
twaalf servicemedewerkers zijn er inmiddels 
al 21 geleverd en onlangs nog eens vier ver-

Damen Offshore
Damen Shipyards heeft een nieuw offshore-
vaartuig van het type WSV (Windfarm Service 
Vessel) of W2W (Walk to Work) ontwikkeld 
voor ondersteuning en accommodatie van het 
onderhoudspersoneel van windturbines op 
zee. Windmolenparken worden steeds verder 
uit de kust gebouwd en bij afstanden van 
meer dan 30 zeemijl wordt het onpraktisch en 
kostbaar onderhoudspersoneel elke dag van-
af het vasteland naar de werklocatie te bren-
gen. Het 2500 dwt-vaartuig krijgt faciliteiten 
(fitnessruimte, bioscoop en internet) en ac-
commodatie voor 45 onderhoudsmedewer-
kers en vijftien bemanningsleden in eenper-
soonsslaaphutten voor een periode van 
maximaal één maand. De DP2 WSV krijgt een 
Ampelmann (een uitschuifbare, beweging-
compenserende loopplank) zodat een drie-
koppig onderhoudsteam snel en veilig van het 
schip naar de windturbine kan lopen en om-
gekeerd. Bovendien wordt de WSV voorzien 
van een helidek. Het vaartuig is zodanig ont-
worpen dat zeven onderhoudsploegen binnen 
drie uur kunnen worden afgezet. Voor ge-
reedschappen en materialen is een deining-
compenserende kraan beschikbaar. De die-
sel-elektrische energievoorziening voldoet 
aan de “E3”-norm (Environment, Efficiënt en 
Economisch) en is gekoppeld aan twee roer-
propellers achter, een roerpropeller voor en 

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

Het Windfarm Service Vessel is een nieuw ontwerp van Damen Shipyards

De Carrier is een van de dertig FCS’s 2610 (foto Flying Focus)
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ruimte voor twaalf passagiers en een kantoor-
ruimte. Engineers hebben hun eigen mess-
room en er zijn twee pantries, een voor de be-
manning en een voor de technici. De bunker- 
capaciteit is vergroot tot 20 m³ en bij een 
maximumsnelheid van 26 knopen is de actie-
radius 1200 zeemijl zodat de vaartuigen langer 
op de locatie buitengaats kunnen opereren. 
De gegevens van dit type FCS 2610 zijn: 120 bt, 
25 dwt, afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
25,75 (23,73) x 10,40 x 3,00 (1,80) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door twee Cater-
pillar-hoofdmotoren, type C32-TTA Acert, to-
taal 2432 rpk of 1790 kW bij 2000 tpm op twee 
schroeven. Op het werkdek met ruimte voor 
twee 20 ft-containers is een dekkraan met een 
hijsvermogen van 25 ton geïnstalleerd. Het va-
ren met de FCS 2610 is zeer comfortabel, zelfs 
bij behoorlijke zeegang, en daarbij is het 
brandstofverbruik lager dan bij gelijksoortige 
vaartuigen. Bij gemiddelde golfhoogten van 
2,5 meter kan personeel veilig worden overge-
zet op windturbines, accommodatieschepen 
en kleinere vaartuigen. 
In september kwamen weer twee Twin Axes 
in de vaart, de Carrier en de Windea One. 
Northern Offshore Services in Esbjerg nam op 
16 september in Gorinchem de Carrier (bouw-
nummer 532522, imo 9707792) over van Damen 
Shipyards. De Carrier werd binnen vijf weken 
na opdracht uit voorraad opgeleverd. Nog de-
zelfde dag vertrok het vaartuig van Gorin-
chem naar Esbjerg en ondanks het stormach-
tige weer maakte de Carrier de reis met een 
gemiddelde snelheid van 16 knopen. Twee da-
gen later vond de doop en overdracht plaats 
van de Windea One (bouwnummer 532521, 
imo 9707376) aan Windea Offshore GmbH & 
Co. KG, een samenwerkingsverband tussen 
Ems Maritime Offshore GmbH (EMO), de 
Bernhard Schulte Group en SSC Wind. Anne 
Higgen Eden, managing director van SSC 
Wind GmbH, verrichtte de doopceremonie. 

Om snel te kunnen voldoen aan de toenemen-
de vraag, zijn vier Twin Axes (bouwnummers 
532505, 532524, 532525 en 532526) onderweg 
van Singapore naar Rotterdam om de voor-
raad op peil te brengen. Tevens zijn er nog 
eens twee (bouwnummers 532527 en 532528) 
in Haiphong uit voorraad leverbaar.

Tewaterlatingen
Arklow Bank
Voor Arklow Shipping Nederland in Rotter-
dam is op 15 november bij Ferus Smit in Wes-
terbroek het eerste schip van een serie van 
zes minibulkers van het type FS 8400/150, de 
Arklow Bank (bouwnummer 409, imo 9638769), 
dwarsscheeps te water gelaten. Deze serie 
werd in november 2011 besteld. De gegevens 
van de Arklow B-serie zijn: 5100 bt, 8400 dwt – 

L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 119,50 (116,90) x 14,99 
x 9,70 (7,16) meter. De voortstuwing wordt ge-
leverd door een MaK-hoofdmotor, type 
8M25C, van 3585 rpk of 2640 kW op een ver-
stelbare schroef voor een snelheid van 14,3 
knopen. De bunkercapaciteit is 270 m³ HFO en 
45 m³ MGO. De twee ruimen hebben een ver-
stelbaar tussendek met een totale inhoud van 
9910 m³ of 350.000 cft. De maximaal toelaatba-
re belasting van de tanktop is 15 ton/m². Aan 
boord is accommodatie voor negen personen.

Brisote 
Bij Shipyard Constructions Hoogezand 
Nieuwbouw (SCHN) in Foxhol is op 7 novem-
ber de gastanker Brisote (bouwnummer 11, 
imo 9655016) voor Chemgas Shipping in Rot-
terdam dwarsscheeps te water gelaten. Het 
was het tweede schip dat bij deze werf werd 
gebouwd. De belangrijkste gegevens van de 
Brisote zijn: 2929 bt, 878 nt, 2177 dwt - L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 87,18 (82,70) x 14,80 x 7,00 
(4,45) meter. De twee ladingtanks hebben een 
inhoud van 2722,2 m³ voor vloeibare gassen 
onder druk (LPG, Vinylchloride). De voortstu-
wing wordt geleverd door een Mitsubishi-
hoofdmotor, type S8U MPTK, met een vermo-
gen van 1835 rpk of 1350 kW bij 1060 tpm voor 
een snelheid van 12,5 knopen. De Brisote 
moet in december worden opgeleverd. Eerder 

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

Naam Bouwnummer Oplevering Imo
Arklow Bank  409 dec-2013 9638769 
Arklow Bay 410 apr-2014 9638771
Arklow Beach 411 aug-2014 9638783 
Arklow Beacon 412 dec-2014 9638795
Arklow Brave 413 apr-2015 9638800 
Arklow Breeze 414 aug-2015 9638812

De Arklow Bank is de eerste van een serie van zes (foto H. Zuur)
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is op 14 juni de identieke gastanker Bayamo 
(bouwnummer 10, imo 9655004) overgedragen 
aan Chemgas Shipping in Rotterdam. De twee 
LNG-tankers zijn de eerste van een serie van 
acht waarmee SCHN tot en met 2018 aan de 
slag kan. Omdat Chemgas de vloot op korte 
termijn wil uitbreiden met op LNG varende 
schepen, is de werf ook betrokken bij de ont-
wikkeling van LNG-technieken voor de voort-
stuwing van de volgende tankers. 

Eddy Tug 
Bij Holland Shipyards in Hardinxveld is op 10 
oktober de bouw begonnen van de eerste 
sleepboot van het type Eddy 30-65 (bouwnum-
mer HS 2012.082). Het eerste ontwerp van de 
Eddy Tug (Efficient Double-ended Dynamic 
Tug) werd in 2008 voorbereid door Baldo Die-
len en in vijf jaar verder ontwikkeld en verbe-
terd. De sleepboot kan in elke richting opere-
ren zonder dat de prestaties verminderen. 
Bovendien kan de toekomstige opdrachtgever 
kiezen uit vier verschillende voortstuwingen: 
diesel-direct, diesel-elektrisch, hybride of du-
al-fuel (LNG/MDO) waarmee twee Schottel-
roerpropellers, type SRP3000PTI met een dia-
meter van 2400 mm, worden aangedreven. De 
hybride voortstuwing bestaat uit twee Mitsu-
bishi-hoofdmotoren, type S16R, totaal 3220 
kW en twee Scania-generatoren, type DI 16, 
totaal 1136 kW. Vrijvarend kan de Eddy met de 
twee elektromotoren een snelheid halen van 

9 knopen. Met een dieselmotor kan met een 
snelheid van 12 knopen worden gevaren. De 
maximumsnelheid is 14 knopen. Wanneer een 
maximale trekkracht van 65 ton is vereist, dan 
worden zowel de twee dieselmotoren als de 
twee dieselgeneratoren bijgezet. De afmetin-
gen van de Eddy 30-65 zijn: L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 30,30 (28,95) x 13,40 x 6,65 (4,75) meter. 
De bunkercapaciteit is 80 m³. Aan boord is ac-
commodatie voor zeven personen in vijf hut-
ten. De oplevering is gepland voor juni 2014. 

Opleveringen
Kestrel Fisher
Na de doopceremonie door Michelle Hartnup 
droeg Damen Shipyards Bergum op 30 okto-
ber de Kestrel Fisher (bouwnummer 9394, imo 
9556040, aanvankelijk Trent) over aan mt Trent 
BV in Wedde voor langdurig charter aan  
James Fisher Shipping Services in Barrow-in-
Furness. Het casco van de DT 8000 werd op 
22 juni 2012 als bouwnummer 1189 bij Damen 
Galati te water gelaten. Het werd door de 
mslb Lore naar Harlingen gesleept waar het 
op 13 december behouden aankwam. De tan-
ker is afgebouwd bij de tijdelijke vestiging van 
Damen in Harlingen. De proefvaart werd ge-
maakt op 16 oktober op de Waddenzee. De 
gegevens van de DT 8000 zijn: tonnages: 4335 
bt, 7050 dwt, afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 104,52 (99,92) x 17,00 x 9,50 (6,30) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een 
MaK-hoofdmotor, type 8M25C, met een ver-
mogen van 3585 rpk of 2640 kW bij 750 tpm, op 
een verstelbare schroef met een diameter 
van 3850 mm, voor een snelheid van 12,3 kno-
pen. De boegschroef heeft een vermogen van 
400 kW. De tien ladingtanks hebben een in-
houd van 8363 m³. Er is accommodatie voor 
tien bemanningsleden. Eerder leverde Damen 
op 17 juni de identieke King Fisher (bouwnum-

De Brisote is de tweede LPG-tanker die bij SCHN wordt gebouwd (foto H. Zuur)

De eerste Eddy Tug 30-65 wordt gebouwd bij Holland Shipyards
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mer 9393, imo 9556038) op. Voor beide tankers 
is een timecharter voor vijf jaar afgesloten met 
optie op een verlenging met nog eens vijf jaar. 

Abis Duisburg
Voor het kantoor van Abis Shipping aan de 
Nieuwe Vissershaven van Harlingen vond 8 
november de doopplechtigheid plaats van de 
Abis Duisburg (bouwnummer 116, imo 
9658094). Frouwina Jantina Ritsema, echtge-
note van Johannes Freije, directeur van de 
Noordelijke Participatie Maatschappij in Ha-
ren, verrichtte de doopceremonie waarna het 
schip is overgedragen aan BV Beheer ms 
Abis Duisburg. De Abis Duisburg is de laatste 
van een serie van vier multipurpose heavy 
cargo-schepen van het type VG6000-E die 
Vuyk Engineering in Groningen ontwierp voor 

Abis Shipping in Harlingen. De casco’s wer-
den gebouwd bij Partner Sp. z.o.o., Szczecin, 
waarna de afbouw plaatsvond in Harlingen 
door Shipkits. De Abis Duisburg is echter bij 
Ostsee Ausrüstungs Gesellshaft (OAG) in 
Stralsund voltooid. Het casco werd op 5 april 
in Szczecin te water gelaten. Na vier proef-
vaarten op de Oostzee vanuit Stralsund ver-
trok de Abis Duisburg op 2 november van 
OAG naar Harlingen. De belangrijkste gege-
vens van de VG6000-E zijn: tonnages: 5198 bt, 
1997 nt en 6000 dwt; afmetingen: L o.a. (l.l.) x 
B x H (dg) = 107,20 (99,57) x 16,00 x 9,30 (6,45) 
meter. De kruiplijn is 35,00 meter. Het ruim 
heeft als afmetingen: 80,00 x 12,00 x 9,80 me-
ter en een ruiminhoud van 7999 m³. De contai-
nercapaciteit is 266 teu waarvan 138 teu op 
de luiken. De energievoorziening is diesel-

elektrisch en bestaat uit zes Scania-dieselge-
neratoren met een totaal vermogen van 3210 
kW, onder andere voor het aandrijven van 
twee roerpropellers voor een snelheid van 12 
knopen. De schepen zijn uitgerust met twee 
boegschroeven en in combinatie met de twee 
roerpropellers kan hiermee DP1 worden ge-
manoeuvreerd. De Abis Duisburg vertrok on-
der commando van kapitein Henk Bethlem op 
10 november van Harlingen naar Esbjerg om 
vier gedemonteerde windmolens te laden. 
Vervolgens wordt koers gezet naar Rotterdam 
en daarna komt het schip in timecharter voor 
een offshoreproject. 

Industrial Merchant
In Harlingen droeg Peters Shipyards op 29 
november de Industrial Merchant (bouwnum-
mer 906, imo 9534482) over aan CFL Merchant 
Beheer BV (Canada Feeder Lines BV) in Gro-
ningen. De Industrial Merchant werd op 4 ok-

De Kestrel Fisher is de tweede tanker van het type DT 8000 (foto Flying Focus)

De Industrial Merchant is de zesde en laatste Sole 10000 

(foto R. Coster)De Abis Duisburg is de vierde VG6000-E voor Abis Shipping (foto Flying Focus)
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tober in Kampen dwarsscheeps te water ge-
laten. Op 11 november vertrok het schip van 
Kampen naar Velsen van waaruit drie dagen 
later de eerste proefvaart werd gehouden 
naar Harlingen. De tweede proefvaart werd 
gemaakt op 18 november vanuit Harlingen. De 
Industrial Merchant is de zesde en laatste 
van een serie schepen van het type Sole 
10000 die de werf voor CFL, Groningen, heeft 
gebouwd. De tonnages zijn: 6693 bt, 3425 nt 
en 10.049 dwt. De afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x 
H (dg) = 116,26 (112,76) x 17,80 x 10,50 (7,90) 
meter. De Sole 10000 wordt voortgestuwd 
door een MaK-hoofdmotor, type 8M32, vermo-
gen 5435 rpk of 4000 kW bij 750 tpm voor een 
snelheid van 14 knopen. De ruiminhoud is 
12.140 m³. De containercapaciteit is 426 teu 
(232 in het ruim, 194 teu op de luiken). De 
twee NMF-dekkranen aan BB hebben elk een 
hijsvermogen van 80 ton bij een reikwijdte 
van 3 tot 14 meter.

World Emerald
Damen Shipyards leverde op 28 oktober de 
vierde PSV 3300 E3 van een serie van zes, de 
World Emerald (bouwnummer 552025, imo 
9664433), op aan World Wide Supply (Remøy 
Management AS) in Fosnavag. De World Eme-
rald werd op 15 mei dwarsscheeps te water 
gelaten in Galati. De vijfde, de World Opal 
(bouwnummer 552026, imo 9650200) en de zes-
de en laatste, de World Sapphire (bouwnum-

mer 552027, imo 9664445), worden voor medio 
december opgeleverd. De gegevens van de 
PSV 3300 zijn: 3832 bt en 3520 dwt, afmetingen: 
L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 80,10 (75,30) x 16,20 x 
7,50 (6,15) meter. De PSV 3300 wordt voortge-
stuwd door twee elektromotoren, elk met een 
vermogen van 1500 kW bij 1200 tpm, op twee 
Schottel-roerpropellers met een diameter van 
2400 mm, voor een snelheid van 13,6 knopen. 
De twee boegschroeven met een diameter 
van 1750 mm hebben elk een vermogen van 
735 kW. De energie wordt geleverd door twee 
Caterpillar-dieselgeneratoren van het type 
3512C, totaal vermogen van 2704 kW bij 1800 
tpm en twee van het type C32, totaal 1988 kW 
bij 1800 tpm. De bunkercapaciteit is 300 m³. 
Het werkdek heeft een vrij oppervlak van 720 
m² voor maximaal 1400 ton materiaal. Aan 
boord is accommodatie voor zestien beman-
ningsleden en zes passagiers. 

Jacques 3 
Song Cam Shipyard in Haiphong leverde de 
StanTug 2608 Jacques 3 (bouwnummer 509845, 
imo 9654634) op aan JL Tugs in Jorf Lasfar. De 
sleepboot werd in augustus in Danang aan 
boord genomen van de BBC Fuji voor ver-
scheping naar Casablanca. De gegevens van 
de StanTug 2608 zijn: 176 bt, L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 26,16 (23,69) x 8,54 x 4,05 (3,90) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C TA/C, 
met een vermogen van 3300 rpk of 2460 kW bij 
1800 tpm via twee reductiekasten WAF 675L 
(7,476 : 1) op twee Kaplan II-schroeven in Op-
tima-straalbuizen met een diameter van 2350 
mm voor een trekkracht van 46 ton en een 
snelheid van 12,6 knopen. De bunkercapaci-
teit is 73,9 m³. Het schip heeft twee roeren en 
heeft accommodatie voor acht personen. 

Chara 
Damen Shipyards in Changde leverde een 
sleepboot van het type ASD 2810 Ice op aan 
Daltrasugol Ltd in Vanino, de Chara (bouwnum-
mer 511585, imo 9629770). De sleepboot was op 
13 augustus 2012 te water gelaten. De gege-
vens van de ASD 2810 zijn: 294 bt; afmetingen L 
o.a. x B x H (dg) = 28,67 x 10,43 x 4,60 (5,05) me-
ter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 3516C TA/B 
met een totaal vermogen van 4200 rpk of 3132 
kW bij 1600 tpm op twee RR-roerpropellers, 
type US 255, elk met een diameter van 2500 mm 
voor een snelheid van 12,9 knopen en een trek-
kracht van 48,1 ton. De bunkercapaciteit is 85,7 
m³. Er is accommodatie voor acht personen. 

Sprightly
DMS Maritime Pty Ltd. in Sydney NSW nam 
de ASD 2009 Sprightly (bouwnummer 512407, Damen Shipyards leverde de vierde PSV 3300 E3, de World Emerald, op

De Jacques 3 is een StanTug 2608 De ASD 2810 Ice Chara is gebouwd in Changde
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imo 9654139) over van Damen Shipyards 
Changde. Daarna vertrok de sleper op eigen 
kracht naar Darwin. De belangrijkste gege-
vens van de ASD 2009 zijn: 146 bt, L o.a. x B  
x (dg) = 21,19 x 9,43 x 4,00 (3,73) meter. De 
voortstuwing bestaat uit twee Caterpillar-
hoofdmotoren, type C32 TTA Acert/C, met  
een totaal vermogen van 2602 rpk of 1940 kW 
op twee RR-roerpropellers, type US 155, met 
een diameter van 1800 mm, voor een trek-
kracht van 31,1 ton en een snelheid van 11,8 
knopen. 

Sea Hotel
Bij de Dubai Festival City Marina doopte Ma-
rieke Regoor op 23 oktober de Shoalbuster 
2709 Sea Hotel (bouwnummer 571694, imo 
9695779) die Damen Albwardy Yard vervol-
gens overdroeg aan Seacontractors in Vlis-
singen. Bij dezelfde werf is drie maanden ge-
leden (op 23 juli) de identieke Sea Delta 
(bouwnummer 571693, imo 9695767) opgele-

verd. De gegevens van de Sea Hotel zijn: 221 
bt, 66 nt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 27,02 (23,84) 
x 9,38 x 3,60 (2,80) meter. De werkboot wordt 
voortgestuwd door twee Caterpillar-hoofdmo-
toren, type 3512B TA/A, totaal vermogen 3000 
rpk of 2238 kW bij 1600 tpm via twee WAF-
664L-tandwielreductiekasten (5,95 : 1) op 
twee vaste Promarin-schroeven met een dia-
meter van 2100 mm in Optima-straalbuizen 
voor een trekkracht van 40 ton en een snel-
heid van 12,2 knopen. De hydraulische boeg-
schroef heeft een vermogen van 200 rpk. De 
Sea Hotel is na oplevering ingezet voor Mc-
Dermott in Saudi-Arabië. 

Los Roques T-93
De Cubaanse Damex Shipbuilding & Enginee-
ring Shipyard in Santiago, behorende tot de 
Damen Shipyards Group, leverde de Los 
Roques T-93 (bouwnummer 541044, imo 
9611876), het derde vaartuig van een serie 
van vier Stan Landers 5612, op aan de Vene-

zolaanse marine. De eerste twee, de Los 
Frailes T-91 (bouwnummer 541042, imo 
9611852) en Los Testigos T-92 (bouwnummer 
541043, imo 9611864), werden al op 25 novem-
ber 2011 en 13 december 2012 overgedragen. 
Het vierde vaartuig (bouwnummer 541045, imo 
9611888) moet voor eind 2014 worden opgele-
verd. De StanLanders kunnen worden ingezet 
bij bevoorrading en ondersteuning bij natuur-
rampen in het Caribisch gebied. Zij hebben 
een laadvermogen van 740 ton of een contai-
nercapaciteit van 42 teu. De tonnages zijn 735 
bt en 875 dwt, de afmetingen: L o.a. x B x H = 
57,27 x 12,00 x 3,00 meter. De dienstsnelheid is 
11 knopen. Damex (in 1995 opgericht) bouwde 
eerder de StanTug 2608 Caruao (bouwnum-
mer 509838) en de StanTug 2208 Manaure 
(bouwnummer 509636). Voor de Venezolaanse 
marine staan bovendien voor 2014 twee Stan-
Patrols 4207 (bouwnummers 549888 en 
549889) op stapel.

Anna B
Stemat in Rotterdam heeft van Neptune Ship-
yard in Aalst de EuroCarrier 3212 Anna B 
(bouwnummer NP 419, imo 9653202) overge-
nomen. De 314 bt metende werkboot heeft als 
afmetingen: L o.a. x B x H (dg) = 31,98 x 12,00 
x 4,01 (2,93) meter. De voortstuwingsinstalla-
tie bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3512, totaal 2280 kW bij 1800 tpm op twee 
roerpropellers, type ZF6000, voor een trek-
kracht van 31 ton en een snelheid van 10 kno-
pen. De twee boegpropellers, type ZF4000, 
hebben elk een vermogen van 250 kW. De 
bunkercapaciteit is 138 m³. Aan boord is ac-
commodatie voor veertien personen in twee 
een- en zes tweepersoonshutten.

De Anna B is een EuroCarrier 3212 van Neptune Shipyards

De Sprightly is een ASD 2009 voor DMS Maritime

De Shoalbuster 2709 

Sea Hotel werd  

gebouwd bij Damen 

Albwardy Yard

De Los Frailes is de eerste van een serie van vier  

StanLanders 5612



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
 



Jaargang 134 • december 2013 13

Door ir. W. de Jong

Voor u gelezen

LNG Shipping Fleet Could Be Halved
An analyst from Det Norske Veritas wanted to find out how efficient 
or rather how inefficient the fleet of LNG carriers is utilised. He found 
out that in 2012, a fleet of about 350 LNG carriers sailed about 41 mil-
lion nautical miles to transport 328 billion cubic metres of natural 
gas. The BP statistical review shows the sources and destinations 
for those volumes. That information was put in a spreadsheet and the 
optimal routes were calculated to transport these volumes with the 
condition that all countries should export or import the same volumes 
as they actually did in 2012. The result was that a fleet of 191 LNG 
carriers could have sailed 29 million nautical miles to transport the 
same 328 billion cubic metres of natural gas. That is a 45 per cent re-
duction in the numbers of LNG carriers and a 29 per cent reduction 
in sailed distance. The fact that the number of LNG carriers is re-
duced by more than the sailed distance indicates that there are other 
inefficiencies in this market as well, such as waiting times for what-
ever reason. Yet, the choice of counterparts is the source of two 
thirds of the inefficiencies in LNG shipping. LNG carriers now meet 
each other on the oceans with full cargoes going in opposite direc-
tions! (DNV)

The Cost of Piracy
According to a report of the United Nations and the World Bank, pi-
racy off the Horn of Africa has cost more than 400 million dollars in 
ransoms over the period 2005-2012. Those financing the pirates, 
pocket most of these ransoms, said the study. The proceeds pay for 
arms smuggling, human trafficking and other criminal operations. 
The resaerchers found that ransoms rose to an average of 5 million 
dollars in 2011 from 3.7 million in 2010. Pirate raiders themselves end 
up pocketing just fees of 30,000 to 75,000 dollars per ship. Somalian 
communities provide ‘goods and services to pirates, including food, 
repair services and khat’ (a legal stimulant in Somalia). 
‘Unchallenged piracy is not only a menace to stability and security, 
but also has the power to corrupt the regional economy,’ said the re-
port. (Fairplay)

Following a Giant Iceberg’s Movements 
Scientists, NASA satelites and a GPS tag should prevent hazards at 
sea. A massive iceberg measuring 700 square kilometres has come 
loose of the Pine Island Glacier in Antarctica and is moving into the 
waters of the Southern Ocean. Scientist from the UK are following its 
route in order to predict if and where it could cross shipping lanes. It 
is the iceberg’s size that makes it a unique threat and one to watch. 
(All About Shipping Newsletter)
 

VLCCs Scrapped at the Age of Eighteen
According to analysts, in 2013, scrapping of VLCCs (Very Large  
Crude oil Carriers) has so far nearly doubled in tonnage terms when 
compared to all of 2012. The average age of these ships at scrap-
ping has fallen from about 29 in 2005 to 23 in 2008, 21 in 2011 to just 
over eighteen years in 2013. Whilst the norm used to be scrapping  
at an age of 25, at the fifth Special Survey. Scrapping at an average 
of about eighteen years means that some ships are already  
scrapped at the third Special Survey. (Is this for commercial rea-
sons or because of poor quality and/or poor maintenance?) As all 
single hull VLCCs had already been removed from the fleet by 2011  
at the latest, all these ships must have been double hull tankers. 
(Fairplay)

Methanol: Fuel for Shipping?
The European Union will support a study, followed by real life trials, 
to look at the use of methanol as a possible maritime fuel. Through 
the TEN-T Programme, 11.2 million euros will be made available for 
this project. The study will investigate how methanol could become a 
cost-effective and environmentally friendly solution for the marine 
sector. Germany, Sweden and Finland will be taking part in the 
project, which involves the installation and testing of methanol on an 
existing passenger vessel operating on the short sea route between 
Gothenburg and Kiel. In addition to retrofitting the vessel, the test 
phase will also create the appropriate port infrastructure for the sup-
ply of methanol for bunkering. A bunker vessel and a storage tank 
will be built in both ports. The project is set to be completed by De-
cember 2015. (European Union)

Going Super Slow Saves up to 85% Fuel
Slow steaming, extra slow steaming and super slow steaming are 
here to stay according to New York’s Marine Propulsion Journal. This 
is due to the big savings they provide as well as the vast quantity of 
excess tonnage it absorbs. Designed to go 25 knots, the typical 7000 
teu vessel reduced to 12 knots, can save 210 tons of fuel a day; 85 per 
cent or 126,000 dollars based on a 600 dollars per ton bunker price. 
Moreover, 1.27 million teu has been taken out of the market by virtue 
of slow steaming since January 2009, with 260,000 teu removed in the 
last year, according to Alphaliner. Larger ships require greater lay-
times, and longer round trips also contribute to the removal of capac-
ity, which together meant that 6.2 per cent of the world fleet capacity 
was withdrawn last year through slow steaming. (Asian Shipper)
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Door A.A. Oosting

een ambitieuze Nederlandse zeescheepvaart. Ik wil heel graag mijn 
steentje bijdragen om de ambities waar te maken.’ Zij waarschuwde 
echter gelijk voor al te hooggespannen verwachtingen. Schultz: ‘De 
rol van de overheid is wel een andere dan in het verleden. Ik geloof 
vooral in de eigen kracht van de sector, niet in steun via starre sub-
sidieprogramma’s.’

Ondersteuning met gunstige randvoorwaarden
De ambitie van de minister is bovenal gunstige randvoorwaarden te 
scheppen, nationaal en internationaal. Zij laat momenteel het zee-
vaartbeleid doorlichten om een nieuwe strategie te ontwikkelen 
voor zowel zeehavens als binnen- en zeevaart. Schultz wil in de 
eerste plaats zorgen voor het behoud van het level playing field voor 
de Europese scheepvaart. Als het aan haar ligt, betekent dit handen 
af van de huidige faciliteiten voor de vermindering van de afdracht 
van loon- en tonnagebelasting. In de strijd tegen alles wat riekt naar 
staatssteun denkt de Europese Commissie aan een herziening van 
de richtsnoeren hiervoor.
‘Ik wil daar helder over zijn. Voor het voortbestaan van maritieme 
bedrijvigheid in Europa is het noodzakelijk de huidige mogelijkheden 
tot ondersteuning te handhaven,’ aldus de minister. Volgens Schultz 
stellen zij de Europese vloot in staat wereldwijd te concurreren, 
houden ze Europese zeevarenden beter betaalbaar en maken ze dat 
Europa aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor reders. Boven-
dien voorkomen ze dat scheepvaartmaatschappijen zich vestigen in 
snelgroeiende scheepvaartsectoren elders in de wereld, zoals Hong 
Kong en Singapore.
De tweede prioriteit van Schultz is de noodzaak dat Nederland op 
tijd voldoet aan nieuwe internationale verdragen, bijvoorbeeld die 
voor arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden (Maritime La-
bour Convention) en kwaliteit en opleiding van zeevarenden. ‘Wij 
mogen er trots op zijn dat het overgrote deel van onze Nederlandse 
schepen momenteel beschikt over het MLC-certificaat,’ zei ze.

‘Wat een geweldige dynamische wereld is de maritieme sector,’ al-
dus Schultz in de opening van haar speech op de KVNR-ledenver-
gadering op 13 november. De week hieraan voorafgaand had zij ook 
al de opening van de beurs Europort 2013 in Ahoy mogen verrichten 
waar ze onder de indruk was geraakt van alle technologische ver-
nieuwingen waarmee de sector bezig is. ‘De ambitie spatte er van-
af,’ en: ‘Het gevoel dat ik altijd heb als ik in deze maritieme omge-
ving ben is er een van trots.’
Volgens Schultz hebben we alle reden trots te zijn op ons maritieme 
cluster, en meer in het bijzonder, op onze zeescheepvaart. ‘Neder-
land is sterk geworden dankzij de zeescheepvaart. Het heeft ons 
voorspoed en kennis gebracht. En nog steeds is het een economi-
sche factor van betekenis,’ aldus Schultz. Zij onderstreepte nog 
eens dat het hele cluster voor bijna 14 miljard euro bijdraagt aan de 
Nederlandse economie.
Schultz: ‘Als je daar de havengerelateerde industrie bij optelt, is dat 
getal zelfs meer dan twee keer zo groot. 180.000 mensen verdienen 
er hun brood. Negentig procent van het volume van alle Nederland-
se import en export gebeurt over zee. We hebben de zevende vloot 
van Europa.’ En: ‘Er is veel kennis, en mede daardoor heeft de zee-
scheepvaart een aanjaagfunctie voor innovaties.’ Als voorbeelden 
noemde ze KNVTS Schip van het Jaar de op LNG varende tanker 
Greenstream en het met de KVNR Shipping Award onderscheiden 
deep water construction vessel Aegir van Heerema.

Toekomstgericht denken
Dat gevoel van trots, volgens Schultz gebaseerd op feiten en niet op 
romantiek uit het verleden, wil zij met de reders ook in de toekomst 
kunnen delen. Het thema van de bijeenkomst “De ambities voor het 
zeescheepvaartbeleid” geeft volgens haar aan dat reders toekomst-
gericht willen denken en ook mogelijkheden zien voor een sterke 
toekomst. 
Zij wil zich daar volledig voor inzetten: ‘Nederland kan niet zonder 

Bewondering voor maritieme 
sector levert geen geld op 

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft alvast 
haar visitekaartje afgegeven om na haar politieke carrière in de schoenen van 
haar voorgangster Tineke Netelenbos te kunnen treden als voorzitter van  
redersvereniging KVNR. Zelden was een speech van een minister op de  
ledenvergadering van de KVNR zo vol bewondering voor het werk van de 
scheepsbouwers en reders.

Verslag
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Het resultaat voorop
Een derde prioriteit is volgens Schultz het stimuleren van innova-
ties. Dat moet volgens haar door ruimte te geven in de regelgeving 
en niet tot in detail voor te schrijven wat de sector moet doen, maar 
het resultaat voorop stellen door zogeheten “doelregelgeving”. 
Schultz: ‘Ik wil u de ruimte geven bij de invulling van de regels. Dat 
is ook mijn inzet internationaal.’ 
Zo is bij het vaststellen van CO2-reducerende maatregelen in IMO-
verband bepaald, dat de in 2015 van kracht wordende Energy Effici-
ency Design Index (EEDI) wel aangeeft hoeveel minder CO2 een 
schip moet uitstoten, maar niet hoe reders en scheepsbouwers die 
reductie moeten bereiken.

Schoon, veilig en rendabel
Haar vierde en voor haar ook belangrijkste ambitie is dat de Neder-
landse vloot schoon, veilig en rendabel blijft. ‘En daarom moet de 
Nederlandse vloot zo snel mogelijk weer in de top tien staan van de 
Paris MoU Port State Control-ranglijst. Helaas zijn we nu op plek 
vijftien, dat is goed beschouwd helemaal niet slecht. Maar we zijn 
het aan onze stand verplicht om in het linkerrijtje te staan,’ aldus 
Schultz.
De minister erkent dat de reders zich wel degelijk inzetten voor ver-
betering van de milieuprestaties van hun schepen. Zij zegt zich ook 
te realiseren dat het qua timing lastig is dat juist nu, in deze econo-
misch slechte tijd, veel internationale milieuafspraken (verminde-
ring uitstoot zwavel en invoering ballastwaterbehandelingssyste-
men) binnenkort in werking treden. Daarom is zij met andere 
Noordzeelanden in overleg over uitstel van een stikstofemissie- 

beheersgebied. Rusland heeft invoering hiervan voor de Oostzee al 
geblokkeerd. Schultz acht het nu dan ook niet opportuun zo’n maat-
regel wel voor de Noordzee in te voeren.
Overigens benadrukte KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos in haar 
reactie op de speech van Schultz dat momenteel nog grote twijfels 
bestaan over de technische mogelijkheden om de uitstoot van NOx 
uit stook- en gasolie terug te dringen. De verwachting is dan ook 
dat IMO de invoering van een stikstofbeheersgebied voor de Noord- 
en Oostzee vijf jaar zal uitstellen tot 2021.

Nieuw beleid maakt Nederlandse vlag aantrekkelijker
Netelenbos vindt het goed om te horen dat Schultz met een nieuwe 
beleidsnota voor de gehele maritieme sector komt. Als Schultz er 
hiermee voor zorgt dat dit beleid slim en innovatief wordt, dan krijg 
je volgens haar ook veel reders en schepen onder Nederlandse 
vlag. ‘Dat zag je ook met de invoering van nieuwe regels in de jaren 
negentig,’ aldus Netelenbos die daar toen zelf als minister aan heeft 
meegewerkt. Ook goed om te horen was voor haar de mededeling 
van de minister dat ze overweegt de invoering van het stikstofbe-
heersgebied voor de Noordzee uit te stellen.

Werk maken van Blue Belt
Overigens pleitte zij nog wel bij de minister om werk te maken van 
het Europese Blue Belt-project. Dat moet ertoe leiden dat shortsea-
schepen die uitsluitend tussen Europese havens varen, hetzelfde 
worden behandeld als trucks die ook niet bij elke grenspost op-
nieuw hoeven te worden gecontroleerd, behalve als ze Europa in- of 
uitgaan. Schultz zei zich daar inderdaad voor te willen inzetten.

Scheepsbouwers nog niets te vieren
Of Schultz ook nog iets kan bereiken voor de scheepsbouwers, die 
onder verantwoordelijkheid vallen van haar partijgenoot Kamp van 
Economische Zaken, kon de minister niet beloven. Als voorzitter van 
Scheepsbouw Nederland deed Sjef van Dooremalen een ultieme 
poging om via minister Schultz het kabinet ertoe te bewegen alsnog 
6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Subsi-
dieregeling Innovatieve Scheepsbouw. Dit budget is geschrapt in 
het kader van de bezuinigingen op de rijksbegroting. Dit tot grote te-
leurstelling van veel scheepsbouwers. Volgens Van Dooremalen kan 
met die 6 miljoen een orderstroom van maar liefst 1 miljard op gang 
komen vooral op de Noordelijke werven (Groningen, Friesland en 
Overijssel). Volgens Van Dooremalen dreigen die orders aan onze 
neus voorbij te gaan naar landen waar ze dit soort subsidieregelin-
gen wel hebben gehandhaafd.
Het ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten heeft hiervoor een mo-
tie ingediend, maar kreeg hiervoor tot nog toe onvoldoende steun 
van andere fracties. Het wachten is nu volgens Schouten of bij de 
behandeling van de Najaarsnota nog wat geld overschiet om voor 
deze regeling in te zetten. Wat dat betreft zullen de scheepsbou-
wers waarschijnlijk tot de laatste stemronde van de Tweede Kamer 
op de laatste dag voor het Kerstreces moeten wachten of er nog 
iets te vieren valt dit jaar.

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

Schultz: ‘Ik geloof vooral in de eigen kracht van de sector, niet in steun via starre  

subsidieprogramma’s’ (foto Peter van Es)
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Zo is de Nederlandse scheepsbouwsector betrokken bij de moder-
nisering van de Russische vloot en binnenvaart. Wat waterbeheer 
betreft hebben diverse Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld bijge-
dragen aan het ontwerp en de bouw van de stormvloedkering bij 
Sint-Petersburg. Zij hebben hiermee in Rusland een indrukwekkend 
visitekaartje van de sector afgegeven. 
Daarnaast werd Sint-Petersburg dit jaar aangewezen als maritieme 
hotspot. Een maritieme hotspot is een geografische regio met een 
radius van 200 tot 300 kilometer, die een belangrijke zeehavenfunc-
tie combineert met de aanwezigheid van maritieme wereldspelers 
en een internationale invloed heeft op handel en technologie. Mari-
tieme hotspots worden elk jaar aangewezen door bedrijven, over-
heid en kennisinstituten onder de paraplu van Maritime by Holland. 
De focus ligt daarbij niet alleen op het versterken van de handelsre-
laties, maar ook op het creëren van synergie binnen de gebieden in-
novatie en human capital. Redenen genoeg dus om voor de landen-
special van SWZ Maritime van dit jaar Rusland als onderwerp te 
kiezen.

Nederland-Ruslandjaar
Bovendien is het dit jaar Nederland-Ruslandjaar. 2013 is op zich 
geen herdenkings- of vieringsjaar. Het draait om de brede en lang-
durige samenwerking tussen Nederland en Rusland en de intentie 
van beide landen ook in de toekomst te werken aan innovatief part-
nerschap. Nederland wil met dit bilaterale jaar blijven bijdragen aan 
Russische inspanningen ter hervorming van economie en maat-
schappij en daarbij de dialoog op politiek niveau optimaal benutten.
Het hoogtepunt van het maritieme programma van het Nederland-
Ruslandjaar vond plaats van 24 tot 27 september, tijdens de Russi-
sche maritieme beurs Neva in Sint-Petersburg. De Nederlandse ma-
ritieme sector presenteerde zich hier in een Holland Paviljoen en 
ook de Nederlandse Marine bracht een bezoek aan Sint-Petersburg. 

Ruslandspecial in SWZ Maritime
Nederland-Ruslandjaar haalt  
maritieme banden aan

Rusland is al sinds de tijd van Peter de Grote een 
partner voor de maritieme sector. De Nederlandse 
scheepsbouwsector en toeleverende industrie zijn 
ook in de 21ste eeuw actief in Rusland.

Special



Jaargang 134 • december 2013 17

14_auteur_tekstSpecial



SWZ|MARITIME18

Door ir. W. de Jong

GDP. The Netherlands is the second largest client of Russia with 6.5 
per cent of its total export, after Germany with 7.8 per cent. 

Shipbuilding
There are some forty shipyards in Russia, six of which have the cap- 
acity to build large ocean-going ships. In order of shipbuilding cap-
acity, based upon delivery performance over the last five years, 
these shipyards and their product ranges are:

Admiralty Shipyards, Saint Petersburg: product tankers, Arctic •	
shuttle tankers, tugs and conventional submarines. In 1959 this 
yard delivered the first non-naval nuclear powered ship, the ice 
breaker Lenin.

Today’s Russia is a centralised presidential republic comprising 83 
entities, ranging from provinces to nominally autonomous republics. 
This huge country, partly European and partly Asian, has about 143 
million inhabitants, spans nine time zones and borders to fourteen 
other states. It has a coastline of 38,000 km, but is very unfavourably 
located with respect to major sea lanes. Much of the country lacks 
proper soils and climate for agriculture. It is claimed the country 
has the largest reserves of oil and gas in the world and is also a big 
exporter of timber and non ferrous metals. It joined the World Trade 
Organisation in 2012, a fact that will further reduce trade barriers 
with the rest of the world.
The graph on the next page shows the development of the Russian 

Russia and Its Maritime Industry
Ships Set Sail for Arctic Shortcuts

Well over 400 times bigger than the Netherlands, by far the largest country in 
the world and the world’s seventh economy, that is Russia. With this special, 
an attempt is made to give an overview of its maritime industry. Quite a  
complex industry with both government controlled organisations and private 
companies and with some ship owners operating perhaps more from outside 
than inside the Russian Federation, which is the official name of the country.

Special

70 kdwt double acting shuttle tanker for use in the Arctic, the Mikhail Ulyanov, built at the Admiralty Shipyard, delivered in 2010, owned by Sovcomflot and dual class LR-RS 
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The Russian GDP keeps on climbing

Baltic Shipyard, Saint Petersburg: roro hulls, ice breakers and •	
floating nuclear power stations.
Severnaya Verf, Saint Petersburg: surface warships and offshore •	
support vessels.
Sevmash, Severodvinsk: offshore unit fabrication, offshore sup-•	
port vessels and diesel-electric ice breakers. This yard used to be 
the largest shipbuilding complex in the country and built a total of 
128 nuclear submarines. More recently, it has also built Damen 
designed tugs.
Vyborg Shipyard, Vyborg: offshore unit fabrication, offshore sup-•	
port vessels and diesel-electric ice breakers.
Yantar Shipyard, Kaliningrad: diesel-electric ice breakers and •	
surface warships. This yard remains icefree the whole year.

Big on Warships
From these yards, only Admiralty Shipyards has been successful in 
undertaking large scale commercial shipbuilding. Baltic Shipyard 
builds hulls for commercial ships as well as ice breakers for the 
government and is the only builder in Russia engaged in the con-
struction of nuclear powered merchant ships and floating power 
stations.
Historically, some eighty per cent of Russian shipbuilding capacity 
has been devoted to building warships. In the Soviet era, commer-
cial shipbuilding contracts for Russian owners were mostly carried 
out in Ukraine and Finland. Both Admiralty Shipyards and Sevmash 
build conventional and nuclear submarines; conventional submar-
ines are also built for export, such as to India and Vietnam.
Sevmash builds offshore units as well, such as the ice strengthened 
gravity base and topsides for the Prirazlomnoye platform. Recently, 
Sevmash completed a 71 meter megayacht, the yard’s first experi-
ence in this field. Vyborg Shipyard is building two semi submersible 
drilling rigs for Gazflot, the offshore arm of Gazprom. In the Russian 
Far East, concrete gravity based structures are being built for the 
second phase of the Sakhalin II-project.

United Shipbuilding Corporation
In 2007, President Putin signed a decree to establish a United Ship-
building Corporation (OSK in Russian) to consolidate the federal 
companies engaged in shipbuilding. This corporation should oper-
ate through three regional sub-holdings:

Western Shipbuilding: comprising Saint Petersburg and Kalinin-•	
grad area yards.
Northern Shipbuilding: yards in the White Sea area.•	
Far Eastern Shipbuilding: uniting yards in the Vladivostok and •	
Amur area.

The presidential decree indicates that: ‘OSK will develop, design, 
manufacture, supply, maintain, repair, upgrade and recycle military 
and civilian shipping and facilities for the development of the conti-
nental shelf in the interest of the government and other clients, in-
cluding foreign ones, and also promote new technologies and de-
velopments in shipbuilding.’
The United Shipbuilding Corporation, through its regional groupings, 
also encompasses some fifteen design and engineering bureaus 
and apart from the major yards mentioned above, some 25 other 
shipbuilding yards for both new building and repair contracts. 
Since its establishment in 2007, OSK has set up joint venture agree-
ments with Daewoo for commercial ships, Yantai Raffles for off-
shore units and STX Finland for polar vessels, that is, ice breakers 
and OSVs. It is further understood that Putin has recently had nego-
tiations with the Korean Shipbuilding Industry organisation and that 
Sovcomflot and Rosneft (the state owned Russian oil major) are pre-
pared to buy 31.2 per cent of the shares of Daewoo (DSME). The 
companies have signed a Memorandum of Cooperation on establish-
ing a shipbuilding cluster in the Russian Far East and the completion 
of the Zvezda shipyard two years before the originally assigned date 
of 2018. This shipbuilding cluster should be able to cover all demand 
for tankers and LNG ships over 100 kdwt for Russian owners. The 
first contract for this DSME-Zvezda JV yard is expected to be for 
two LNG carriers for Sovcomflot in connection to the Yamal LNG 
project.
It is clearly the Russian government’s intention that the reorganised 
shipbuilding industry’s focus will be on building specialist ships and 
units for the development of oil and gas projects and export of these 
products, and on the building of naval vessels. It is, however, under-
stood that the development of the United Shipbuilding Corporation 
is behind schedule and that many problems still have to be solved 
before it will work as intended.

Willem de Jong is oud-directeur van Lloyd’s Register  
Londen en als redacteur verbonden aan SWZ Maritime.

With kind thanks to Boris Ozerov from Lloyd’s Register, Russia, 
and Victoria Ivanova from the Russian River Register for the  
information they have provided.
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Outside of the United Shipbuilding Corporation are fifteen to twenty 
other shipyards spread over the country that mainly focus on inland 
shipping and coastal trade.

Information Is Scarce
It is very difficult to get reliable figures on the overall order book of 
Russian yards for merchant ships and other non naval vessels. From 
available information, such as from IHS-Fairplay, it is estimated that 
the total order book comprises some hundred contracted vessels 
corresponding with about 500,000 cgt. This is in cgt terms some six-
ty per cent more than the average order book of Dutch yards in re-
cent years.

Ocean Shipping
According to IHS-Fairplay, the Russian registered ocean going fleet 
of ships of 100 gt and larger comprises some 3400 ships with a total 
capacity of 7.7 million gt and an average age of 26 years. The fleet 
of ships of over 1000 gt owned by Russian companies and sailing 
under various flags, amounts to some 1700 ships with in total 19 mil-
lion gt and an average age of 23 years. The Russian fleet is largely 
composed of oil and oil-product tankers, chemical tankers, general 
cargo vessels and fishing vessels. The Russian fishing fleet is the 
largest in the world. There are hardly any Russian container ships 
and the country has no international liner companies of importance.
With 26 years, the Russian flag fleet’s average age is relatively high 
when compared to the world fleet, which has an average age of 
about 21 years. Some acceleration in the new building programming 
may be required to maintain its position among the world fleets.

Sovcomflot
The largest Russian shipping company is Sovcomflot, which, togeth-
er with its subsidiary Novoship, operates some 160 vessels (mainly 
tankers) with over twelve million dwt and an average age of 7.7 
years. One third of this fleet has a high ice class. Their new building 
programme consists of VLCCs and LNG carriers, all suitable for po-
lar operation.
Murmansk Shipping Co, together with Northern Shipping Co, oper-
ates a fleet of 1.2 million dwt, including dry cargo ships, tankers and 
ice breakers. The company claims to carry out eighty per cent of all 
local cargo transportation along the Northern Sea Route.
Fesco (Far Eastern Shipping Co) operates some thirty ships and is 
one of the few companies that also operates container ships and 
has opened a container line between Saint Petersburg and North 
America not long ago.

Atomflot
A most interesting company is Atomflot, operating a fleet of ice 
breakers for operation in the Baltic and particularly in the Arctic re-
gions. The company presently operates four atomic ice breakers, 
each with two reactors and a total power of 75,000 hp, and two 
atomic ice breakers with one reactor of 40,000 hp. Atomflot also op-
erates all floating and stationary facilities to maintain, fuel and re-
pair the atomic plants of these ice breakers.
Recently, this company stated it is about to order two nuclear  
powered ice breakers from the Baltic Shipyard. The new building 
price for the first of these two 60 MW-powered ships is said to be 
2.4 billion dollars.

Special

Project RST 25 tanker of the Volga-Don Max class series built by Nobel Shipyard, Rybinsk. Ships from this series are suitable for the locks in the Volga-Don channel. With over 5000 tonnes 

capacity the ships can operate in practically all of the former Soviet Union’s waterways. The ships are built by a number of shipyards for different ship owners.
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Inland and Coastal Shipping
Russia’s system of inland waterways has a length of 102,000 km of 
which 48,000 km has a guaranteed depth, but, unfortunately, also 
has guaranteed closing periods in winter. In European Russia, 
72,000 km of waterways connect the Baltic Sea, White Sea, Black 
Sea, Caspian Sea and the Sea of Azov. Some 9000 km of this net-
work is open to deep-draught sea-river shipping.
The annual amount of cargo transported over Russian inland water-
ways lies in the order of 90,000 million tonkm, about twice the 
amount of cargo transported over waterways in the Netherlands. 
The amount of cargo transported in Russia by rail is far higher and 
lies in the order of 2,000,000 million tonkm, a factor of more than 
twenty higher. In addition, some twenty million passengers are 
transported over Russian rivers and canals each year, representing 
880 million passenger-km’s.
Since 1 January this year, the Russian River Register (RRR) had 
22,442 inland ships in class, including more than 1000 sea-river navi-
gation vessels.
This fleet may further be broken down in:

13,124 self-propelled vessels, including 1505 passenger and pas-•	
senger-cargo ships, 1044 dry cargo vessels, 6744 tankers and 
5159 tugs.
9318 non-propelled vessels, including 4528 dry cargo barges and •	
793 tank barges.

In 2012, the RRR classed 149 new ships, including eighteen major 
conversions. Of these ships 107 were self-propelled (including thir-
teen sea-river vessels) and 42 non-propelled.
Most Russian inland ships are operated by large companies, such 
as the approximately 400 river and sea-river ships (and a new build-

ing programme of some fifty vessels) operated by VF Tankers, 
North-Western Shipping Co and Volga Shipping. These three com-
panies belong to Universal Cargo Logistics (UCL), a holding com- 
pany based in Amsterdam. 
The shipyards involved in the building of inland and sea-river ships 
are mostly based along the rivers, particularly along the Volga and 
in the Saint Petersburg and Moscow area.

Northern Sea Route
A number of factors presently cause an increased interest to use 
the Northern Sea Route (NSR) more than in the past, when it was 
only used for local transport of goods in the Russian Arctic region. 
The warmer summers reduce the amount of ice in the Arctic sum-
mer. The growth of oil and gas exploration in these areas force the 
Russians to make the Arctic more accessible, stimulating the build-
ing of more ice breakers, and the high fuel costs make short cuts for 
ships sailing between Asia and Europe more attractive.
A very modest number of tankers, bulk carriers, general cargo ships 
and LNG carriers have in recent years used this route. This year, on 
29 October, the tanker Viktor Bakaev from Sovcomflot completed 
the last NSR passage of the 2013 season, carrying 88.000 tonnes of 
kerosene from Korea to the UK with an average speed of 6.4 knots.
The graph below shows the development of transport along the 
NSR for the period 1987-2015. It clearly shows this route is mainly 
used for the export of locally produced oil, gas and other Russian 
products. It will not readily be an attractive alternative for the Suez 
Canal and other sea routes. Slow going, high insurance costs, strict 
environmental rules and navigational concerns remain an obstacle 
for commercial shipping.

Special

The development of transport along the Northern Sea Route, 1987-2015

With an average age of 26 years, the Russian flag fleet is relatively old when compared to 

the world fleet
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Door H. Roorda

Niet alleen zeetermen
De slavist Reinder van der Meulen (1882-1972) publiceerde in 1909 
zijn boek De Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch. In 
1959 verscheen hierop een supplement. 
Van der Meulen schreef in zijn voorwoord bij dit supplement onder 
meer: ‘De hier bijeengebrachte verzameling van Nederlandse woor-
den in het Russisch beoogt een aanvulling te geven op mijn vroege-
re werk over de Hollandse zee- en scheepstermen in het Russisch. 
Vormen deze laatste ongetwijfeld het leeuwendeel van de ontlenin-
gen uit de tijd van Peter de Grote; zo zijn daarnaast ook nog een 
aantal andere woorden uit het Nederlands in de Russische taal 
overgegaan. Meestal staan deze met de zee- en scheepvaart in een 
meerder of minder nauw verband, men denke bijvoorbeeld aan de 
visserij en de waterbouw, aan de koophandel en de nijverheid.’
Hier volgt een lijst van Nederlandse woorden, die in het Russisch 
zijn overgenomen. Deze Russische woorden zijn fonetisch weerge-
geven. Sommige zijn in de loop der tijd in onbruik geraakt of verou-
derd, daarom is een omschrijving van de betekenis is gegeven.

Vooral tsaar Peter de Grote (1672-1725) had hier grote invloed op. 
Hij was de eerste Russische tsaar die buiten de grenzen van zijn rijk 
reisde. Volgens de geschiedschrijvers was hij misschien liever ad-
miraal geweest dan tsaar. Hij was een groot liefhebber van zeilen 
en schepen.
Hij maakte drie reizen naar het Westen, die vooral vruchten afwier-
pen voor de Russische kennis van de scheepsbouw en navigatie. 
Na elke reis liet hij “vrijwilligers” achter die zich moesten bekwa-
men in de maritieme wetenschap.
Hij stichtte een navigatieschool en een Zeevaartacademie. Omdat 
diverse scheepstermen onbekend waren, werden de Nederlandse 
termen ook de Russische.

Het Czaar Peterhuisje in Zaandam is één van de oudste houten huisjes van Nederland. Het werd in 1632 

als arbeidershuisje gebouwd van oud scheepshout. In dit huisje logeerde de Russische tsaar Peter de 

Grote toen hij in 1697 het vak van scheepstimmerman kwam leren.

Van kámbuz tot sjturman
Russisch telt veel Hollandse zee- en scheepstermen

In de loop der eeuwen zijn in de scheepvaart internationaal veel woorden over 
en weer geleend en gebruikt. Omdat de Hollandse scheepvaart in de Gouden 
Eeuw een prominente rol speelde, vooral door de VOC, werden veel (Holland-
se) zeetermen overgenomen in andere talen. Zo ook in het Russisch.

Special

Detail van de boot van tsaar Peter de Grote
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Hein Roorda is oud-gezagvoerder, oud-manager 
Quality & Safety P&O Nedlloyd en redacteur van 
SWZ Maritime.

Nederlands Russisch (fonetisch) Betekenis (in de zin van)
ameraal ameral  grote geteerde zeildoekse  

slagputs
anker ánker, ankerok,ankirka een wijnvaatje van 64. stoop
ansjovis ančoves vis
avegaar avegar grote boor, om gaten te maken
baai bájka grof, op molton gelijkend flanel
baarden bárdy walvisbaarden
bak bak tobbe, baJie
bank  banke, bánka ondiepte, zandbank
bankroet bankrût failliet, bankbreuk
beting biteng twee staanders met dwarsbalk 
beurs birla  “vergaaderplaats der  

koopluiden”
beurs gollandskaja birla (Hollandse beurs)
boegseren buksir achter een sloep slepen
boezeroen buzurunka kledingstuk
boor bur boor
bootsman botsman rang/functie aan boord
borstrok bóstrók kledingstuk
brandspuit brandspójt brandspuit
bras op! = commando 
van opbrassen brasóp vierkant halen van zeilen
broek brjuki, kledingstuk
dam, dijk dámba waterkering
dommekracht domkrát toestel om zware lasten te tillen
dril, ijzerboor 
of boorijzer drel, dril, dryl werktuig
enterbijl entrépel, intrepél,  wapen
 intrepl
gal(l)erij galeréja buitenbetimmering aan spiegel
halsdoek gálstuk kledingstuk
handspaak gándšpug houten hefboom
helling éling werf
hospitaal góspital militair ziekenhuis
kamer kámera schutkolk van een sluis
kamizool kamzól vest met of zonder mouwen
kanaal kanál gegraven waterweg
kanthaak kantak  gereedschap voor  

scheepstimmerlieden
kantoor kontóra bureau van kooplieden
kardoes kartuz pakje of rolletje tabak
kiellichter kiléktor  platboomd vaartuig om schip  

te kielen
kim kima  opwaartse ronding  

scheepswand
kluis kljuz  gat in de boeg voor het  

kabeltouw/ketting
kombuis kámbuz scheepskeuken
kompas kompas kompas
kraan kran hefwerktuig
kraanbalk kránbalk, krámbalk  uitstekende houten om het anker 

te lichten

Nederlands Russisch (fonetisch) Betekenis (in de zin van)
legger legger groot watervat
levendig léventich, léventik “schraal” staand zeil
luik ljuk  schot of bord om ruimte af 

te sluiten
magazijn  magazin  bergplaats voor  

scheepsbenodigdheden
mal málka  model waarnaar iets wordt 

vervaardigd
nachthuis naktóuz  huisje of kast waar het kompas  

in staat
palm pálma  lengtemaat (ongeveer  

een decimeter)
plaat plátan zeilmakersplaat of handplaat
praam pram platboomd breed vaartuig
presenning presenting, presending  dekkleed van zwaar geteerd 

zeildoek
presenning-
doek brezenduk canvas
prop próbka sloepsprop, stopsel
rang rang rangorde, klasse
rei reék, réjok lat, maatstok
schavot skafút  verhoging van verschillende 

aard
schraper sápar voor bijvoorbeeld schrapen van  
  teer
slagboom šlagbon  verticale/horizontale, draaiende 

boom
sluis sljuz sluis
snoer snur koord, lijn
spar špar onbezaagde, rechte, dunne stam
standaard štandárt standaardvlag, brede wimpel
stapel štápel helling, scheepstimmerwerf
stuurman štúrman, stjurman  scheepsofficier onder de  

kapitein
takelage takeláz staand en lopend touwwerk
trekken trëkat halen
vanglijn fálen, fálin  lijn of touw om sloepen vast te  

leggen
vaarwater farwatter 
vanglijn fálen, fálin  lijn of touw om sloepen vast te 

leggen
van onderen palundra, polundra  uitroep wanneer iets wordt  

neergelaten
vlag flag vlag
vlag(ge)doek flágduk dundoek
voor de wind fórdevind met de wind recht van achteren
want vánty, vánta hoofdtouwen van een mast
zon(ne)dek/tent zóndek beschutting tegen de zon
zuidwester zjudvéstka  breedgerande geoliede zee-

manshoed
zwabber zvábra scheepsdweil
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sian students have trouble speaking English and the Dutch could 
not understand Russian. The programme continued with presenta-
tions of students from other Russian universities about innovative 
projects throughout Russia on topics such as yachtbuilding and re-
fining turbine blades for higher efficiency.
After lunch, the group visited former ice-breaker and museum ship, 
the Krasin. Built in 1917, the ship was one of the most powerful 
ships in the world up to the beginning of 1950. During World War II, 
the Allies used it for escorting convoys. After the war, it was con-
verted to an Arctic research vessel. It took part in many expeditions 
and led Soviet cargo convoys until 1998, when it became a floating 
museum. The students visited the captain’s cabin room, crew head-
quarters and the wheelhouse. Unfortunately, due to maintenance, 
the engine room was closed.

Russia and the Netherlands share a long history of shipbuilding. 
There are many areas of cooperation, for example in the fields of 
offshore, inland and coastal shipping and shipbuilding. In addition, 
this year was named Netherlands-Russia year in order to preserve 
and develop the cultural, economic and political relations. Reasons 
enough for the maritime students to visit this country. 

State Marine Technical University
The first stop in Saint Petersburg was the State Marine Technical 
University (SMTU). The huge building had an antique appearance 
with large pillars and windows. Whereas students in Delft have to 
carry their jackets around, here there was a wardrobe, where a 
lady took the students’ jackets and bags.
After a speech by the rector, it was time for a movie about the 
SMTU. An interpreter translated everything, since most of the Rus-

The participants 

in front of the 

Krasin

William Froude Meets Russia
Every year, maritime engineering student association “William Froude” of Delft 
University of Technology organises excursions, with an excursion week abroad 
as highlight. The goal of this week is to get up close and personal with maritime 
industry around the world. This year’s destination was Saint Petersburg, Russia.

Special
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Sovcomflot
Next on the agenda was a visit to the headquarters of Russian ship-
ping company Sovcomflot (Совкомфлот). The name is short for 
Современный коммерческий флот, which can be translated as 
“modern commercial fleet”. The state-owned company was foun-
ded in 1995 and specialises in shipping petroleum and LNG. It ope-
rates ice class vessels within the framework of industrial projects in 
the Baltic, Far Eastern and Arctic regions. Since December 2006 its 
headquarters are located in Saint Petersburg. After absorb-ing the 
assets of another state-owned company called Novoship in 2007-
2008, it became the largest shipping company in Russia. 
The office in Saint Petersburg is used for both management and 
training activities. After a short movie about the company’s organi-
sation and activities, the students were given a tour around simula-
tion rooms. The training area consisted of two cabin simulators and 
an engine room simulator, where the group were allowed to practi-
ce their navigational skills.

Old Commercial Ties
Klaas Huisman and Peter Bannink greeted the students at the Dutch 
consulate. Apart from handling migration and visas, the consulate 
represents the Dutch government in Northwest-Russia by giving 
support to Dutch citizens in the event of emergencies, and by safe-
guarding the cultural history the two nations have in common. 
Furthermore, the consulate strengthens economic relations by pro-
moting investment and kickstarting and maintaining trade missions.
Examples of companies that are active in Russia are Philips, Akzo-
Nobel and Unilever. The ties between the Netherlands and Russia 
date back to the end of the seventeenth century. Peter the Great 
travelled to Holland to learn the art of shipbuilding in 1697. He was 
so charmed by the city of Amsterdam, that he built Saint Petersburg 
in 1703 and mimicked some key features of Dutch architecture. This 
is why the city is also known as “New Amsterdam”. The two coun-
tries have kept a good relation with each other throughout history. 

Maritime and Inland Shipping University
After meeting some of the students of the Admiral Makarov State 
University of Maritime and Inland Shipping (SPB UWC) and their 
professor Anatoly Burkov upon arrival in Russia, it was then time to 
visit the university itself. In Russia, a faculty is considered a full uni-
versity and, therefore, it was much smaller than the university in 
Delft the Dutch students are used to.
The students went on a tour around the university’s laboratories. 
First came the simulation centre, which is used to train navigators 
or fifth and sixth year students, followed by a visit to the university’s 
own towing tank. With a length of 120 metres, a breadth of six me-
tres and a depth of three metres, models of up to seven metres can 
be tested with a velocity of up to six metres per second, which is 
sufficient to perform model tests of high speed craft. Like the Delft 
towing tank, the SPB UWC tank has a wave generator, capable of 
producing waves with a length between one and four metres and a 
height of fifteen centimetres.

As the water in the tank was not very clear, lights were employed to 
increase visibility. The cart was powered by overhead cables, of 
which twelve function and twelve are redundant. Many ice break-
ers are tested at model level in this tank. Professor Burkov said 
plans are being made to move the complete university to new facil-
ities.
Following the towing tank, the Dutch group visited the wind tunnel 
facilities that are used, for instance, to measure the wind flows 
around helicopter platforms on ships and forces on rudders or pro-
pellers. The pressure distribution is measured by manometers at 25 
points. Even though it was described as an old-fashioned installa- 
tion, it is sufficient for students to perform their experiments.

Russians Seek to Use Inland Waterways
In the afternoon, a round table session took place with some stu-
dents and professors. Both students and professors gave presenta-
tions on subjects such as scientific research methods, helideck 
placement and the Russian shipbuilding industry and waterways. 
The Dutch gave presentations on the solar boat and the maritime 
faculty itself. Both sides had questions and especially inland ship-
ping proved an important topic for discussion as the Russians are 
striving to expand their usage of inland waterways like the Dutch 
have done. 

Dit artikel is geschreven door de deelnemers van de 
Froude-excursie naar Sint-Petersburg. Vertegen-
woordiger van de TU Delft was ir. Jeroen Pruyn.

Training at Sovcomflot
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Lastly, the fluid dynamics laboratory was visited, which houses 
many installations to visualise physical phenomena such as turbu-
lent and stationary flow, and Bernoulli’s equation. It also has an in-
stallation that models a lock to simulate mooring conditions.

Fastest Testing Facility in the World
The Krylov Institute was established in 1894 and rebuilt at its cur-
rent location in 1930. The students visited the model building depart-
ment and the institute’s 1542 metres long towing tank that can be 
split up halfway, a first for the Dutch students. Due to this modifica-
tion, multiple tests can be performed at the same time. The Dutch 
were given a glimpse of the ice tank, followed by probably the most 
impressive basin they had ever seen. 
The circular high-speed tank is the fastest testing facility in the 
world. It was told operators would faint if they remained seated at 
maximum velocity. Remotely operated, it can reach speeds of up to 
52 metres per second, which leads to a full rotation time of only 
three seconds. This tank is used for manoeuvrability testing, high 
speed craft and hydrofoils. 
The sea-keeping tank was next. With Dutch built wavemakers at the 
sides, it is possible to simulate waves from every direction. During 
the visit, a semi-submersible oilrig was being tested. Apart from  
water-testing installations, the institute also performs structural 
tests, mostly full scale fatigue tests by exerting massive forces on 
the tested devices.
Huge hydraulic cylinders and a reinforced building are used for  
these tests. Last but not least was the high pressure tank. Here 

tests can be performed to simulate pressures up to 1500 bar, which 
makes it possible to test any possible dive in the world, including a 
safety margin.

Russian Register of Shipping
The Russian Maritime Register of Shipping (RS) was established in 
1913 and is the biggest classification society in Russia. This is due 
to the fact that RS was the USSR’s register for ships and thus had a 
monopoly in the former Soviet Union. The Register is recognised by 
the European Union and is part of the International Association of 
Classification Societies (IACS). RS has been an IACS member since 
1969 and between 1973 and 2011 it has acted as chairman four 
times. The company has around fifty offices in Russia with over 1500 
maritime specialists, a few offices in Europe and the Middle East, 
one in Brazil and one in South Africa. There are plans to open of- 
fices in Australia, the USA, Japan and Spain.
At the moment the Register has classified 5410 ships, flying flags 
from over fifty states. About 69 per cent of the classified ships sail 
under the Russian flag, the rest is made up of countries mostly lo-
cated in Southeast Asia and the Middle East. The register has a 
council of 300 specialists who oversee and make decisions about 
the research that is done. 
The new ships being built under RS classification are primarily spe-
cialised ships, such as arctic tankers, LNG carriers, offshore struc-
tures and an offshore nuclear power station. Most of the more diffi-
cult projects like LNG carriers have dual class. This is done 
because RS is not yet fully skilled in classifying large and hightech 

Special

Old navy ships in 

the port of Saint 

Petersburg
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vessels. This dual classing also means that RS can learn from its 
partner classification office and in the future do these classifica- 
tions itself. Nuclear powered icebreakers, however, are solely clas-
sified by RS.
The RS is also an important classification office with regards to the 
classification of arctic ships, and particularly arctic tankers.

Winterisation
One of RS’ research focal points is winterisation; making ships and 
offshore structures resistant to the extreme cold in the arctic. The 
research consists of two parts. The first part is the prevention of ice 
formation on parts of the ship and, more specifically, the integral 
parts of the ship. The second is making sure ships can still function 
when the temperature is below -30°C, -40°C and even below -50°C.

10,000 Tonnes of Metal Structures a Year
Nevsky Shipyard is a shipbuilding and ship repair company with 
1860 employees. It is one of the oldest enterprises of water trans-
port in the northwest of Russia. The company is situated forty kilo-
metres from Saint Petersburg on the Neva River. The yard can build 
ships according to all international standards.
The production capacity makes it possible to process up to 10,000 
tonnes of metal structures a year. At the moment of the visit, the 
company was working on a series of ten self-propelled dry-cargo 
vessels and a series of guard ships. So far, six ships of the cargo 
vessel series have been built. They are classed by the RS. 
The yard has three production halls. In the first hall, there is a panel 
line where steel plates are prepared for section building. For sec- 
tion building this hall includes building cradles and cranes with a 
capacity of 150 tonnes. In the next halls, the sections are put to- 
gether. The halls have enough space to build four vessels at once.

Petrolesport
A visit to the ports of Saint Petersburg led the Dutch students past 
giant piles of scrap metal, a very long train with containers on it and 
imposing port cranes. En route to Petrolesport, a twenty minute stop 
was necessary to allow a freight train to pass a railroad crossing. 
Unlike the slow freight train, the container terminal of Petrolesport 
is modern and semi-automated.
General director Eduard Chovushan and financial director Stanislav 
Medvedev gave a tour. It became clear that Petrolesport is not only 
concerned with the distribution of containers. The company owns a 
parking space large enough for 8000 imported cars. The vehicles 
are from different calibres, from Volvos to very luxurious Jaguars, 
bulldozers and digging and agricultural machines. Petrolesport is 
the second biggest port in Russia with a container throughput of 
827,000 teu last year. The lorries in the terminal are all equipped 
with specialised computers to manage cargo flows. The Belgian 
computer programme “Kosmos” is one of the modernisations part 
of the investment plans that are meant to ensure Petrolesport can 
meet the growing demand for container transshipment. Kosmos 
helps organising container flows in the terminal. 

Petrolesport is a listed company with 25 per cent of the shares at 
the London stock exchange. Shareholders own another 37.5 per 
cent of the company and the last 37.5 per cent is owned by A.P. Mol-
ler-Maersk Group.

Growth Plans
Petrolesport began as a Finnish company specialised in shipping 
and distributing wood. Later, it started exchanging scrap metal and 
other raw materials. Over the last ten to fifteen years, shipping and 
distributing of containers and roro-cargo has increased enormously. 
The hills of scrap the students passed on the way to the main build-
ing will in the future be used as space for more containers and roro-
cargo, but there is not yet enough of this cargo to implement this 
plan. The scrap and wood supplies are now gradually being re-
placed with roro, refrigerated cargo and container stocks. 
Petrolesport’s investments to meet the growing demand for contain-
er and refrigerated cargo transshipment involve the construction of 
new quays, deepening of the berths and improvement of the infra-
structure. There are plans to build new rails to facilitate 200 freight 
wagons on the quays and build a new connection to the main road 
of Saint Petersburg, the shortest route around the Finnish Gulf.
In addition, the port means to invest in new cranes and tools to im-
prove container handling. All these plans should ensure the port 
can grow from cargo transshipment of around one million teu per 
year to two million teu per year in the next ten years or so.
A short tour around the refrigerated cargo stocks made it clear Rus-
sia is mainly depending on the import of fresh food such as meat, 
fruit and vegetables. Another notable fact was that the containers 
were transported from the ships to the storage facilities by manned 
lorries. In the Netherlands, this is mainly automated. The reason for 
this difference is the low salary level in Russia.

Special
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Door W.M. den Heijer

vaartuigen en die dalende trend zette daarna door. 
Nieuwbouw van grote vissersschepen was na 1991 nauwelijks aan 
de orde. Slechts incidenteel bracht een geprivatiseerde rederij een 
nieuwe fabriekstrawler in zee. In enkele gevallen betrof het dan een 
joint venture met een Scandinavische rederij. 
Tussen Moermansk en de meest noordelijk gelegen Noorse vissers-
plaatsen is veel verkeer. Na 1991 nam het aantal aanlandingen van 
Russische vistransportschepen in onder meer Tromsø gestaag toe. 
Diepgevroren kabeljauw, koolvis en roodbaars vormden de hoofd-
moot. Voor Rusland is dat een manier om via een omweg vis af te 
zetten in Europa. 

Ruim twintig jaar later is sprake van vergrijzing en devaluatie van de 
nog bestaande vloot. Een vorig jaar gelanceerd strategisch renova-
tieplan moet tot een ingrijpende modernisering leiden en zorgen dat 
Rusland op termijn weer de grootste visproducent ter wereld wordt.

Export van trawlers
Een groot aantal voormalige Russische slipwaytrawlers is gesa-
neerd en na 1991 zijn ook tientallen schepen opgekocht door landen 
als China en Zuid-Korea. Veel oude trawlers varen onder de vlag 
van onder meer Belize, IJsland, Letland en St. Vincent Grenadines. 
Zo daalde de vlootomvang tussen 1991 en 1995 van 3200 naar 2500 

Relatief oude 

hektrawlers  

domineren nog 

steeds de  

Russische vloot 

(foto´s W.L.  

Roeleveld)

Rusland snakt naar  
modernisering vissersvloot
Scheepswerven lopen al jaren orders mis

In 1991 kwam een eind aan de Sovjet-Unie. Tot dat jaar was de Russische  
vissersvloot in handen van enkele grote staatsbedrijven. Zij zagen hun imperi-
um instorten en dat leidde tot grote wanorde in de sector. Kapitaalkrachtige 
particulieren en durfals kochten schepen die nog goed inzetbaar waren op  
en probeerden, soms met buitenlandse investeerders, de boel weer op de rails 
te zetten. Desondanks bleef een fors deel doelloos aan de kant liggen.

Special



Jaargang 134 • december 2013 29

Groot visareaal
Intussen bleef de Russische vloot vergrijzen. Zo’n 85 procent van de 
vloot kan eigenlijk niet meer wedijveren met buitenlandse concur-
renten. Dat Rusland als visproducent mondiaal nog steeds meetelt, 
komt doordat de volumes nog steeds aanzienlijk zijn. Bovendien be-
schikt het land na Canada, Groenland en Indonesië over de langste 
kustlijn ter wereld en hebben de vissersvaartuigen toegang tot een 
enorm areaal aan viswater. Dat speelt Rusland in de kaart, zeker nu 
de overheid inzet op het grootschalige renovatieplan, waarbij de 
werven een belangrijke rol moeten gaan spelen.

Fabriekstrawlers
Rederijen kozen na de val van de Sovjet-Unie bij nieuwbouw, ingrij-
pende verbouwingen en reparaties voor scheepswerven in Duits-
land, Polen, Noorwegen en Zuid-Korea. Met name de werven in 
Rostock, Stralsund en Gdansk kregen regelmatig Russische fa-
briekstrawlers op bezoek. Daar wil de overheid nu een stokje voor 
gaan steken. 
In de jaren tachtig verwelkomde de Russische visserij elk jaar mini-
maal zo’n honderd nieuwe vissersvaartuigen, veelal grote fabrieks-
schepen met een gemiddelde lengte van 65 meter. De vloot van fa-
briekstrawlers, de slipwaytrawlers, was met eenheden van honderd 
meter lengte overigens ook enorm. Een deel van deze vaartuigen 
werd gebouwd in Russische havensteden als Moermansk, Kalinin-
grad en Wladiwostok, maar ook in Kiev en Riga. Die laatste twee 
behoorden eens tot de USSR, maar zijn nu de hoofdsteden van res-
pectievelijk Oekraïne en Letland. 

Hoge importheffingen
Momenteel zijn hooguit zes Russische werven betrokken bij repara-
tie en verbouwing van fabriekstrawlers. Voor zo’n groot land is dat 
minimaal. Het nieuwe programma voorziet in modernisering van be-
staande werven en het fiscaal aantrekkelijker maken van nieuw-
bouw voor visserijbedrijven. Want mede daardoor liepen de werven 
veel orders mis. Gerenommeerde Russische werven hebben zich de 
laatste twee decennia vooral toegelegd op marineschepen, gas-
tankers en offshorevaartuigen. Daar wil de overheid dus verande-
ring in brengen, zodat Rusland in 2020 weer een toonaangevende 
visserijnatie kan zijn.
Russische werven moeten echter veel belasting betalen om materi-
aal te kunnen importeren. Zo zijn er geen fabrieken die grote moto-
ren kunnen bouwen voor slipwaytrawlers, waardoor de kennis die 
er nog is verder aftakelt. Als het door de overheid gelanceerde plan 
vertraging oploopt, verwachten analisten dat de aanvoer van vis in 
2015 zal dalen en dat het vlootbestand zal krimpen tot krap 800 een-
heden, waar ooit meer dan 2000 vaartuigen betrokken waren bij de 
visserij (trawlers, transportschepen en jagers). 
Het is de bedoeling dat in Kaliningrad een nieuwe werf verrijst, 
maar overig nieuws over dat moderniseringsplan komt mondjes-
maat naar buiten. In Rusland gaat alles nog steeds over veel schij-
ven, dus treedt er ongetwijfeld vertraging op.

Willem den Heijer is freelance journalist, geeft workshops/ 
lezingen over de Noordzee, is actief in bemonstering (bijvang-
sten), doet literatuuronderzoek naar de geschiedenis van de 
Zuiderzee en is inzetbaar als Fisheries Liaison Officer (FLO) aan 
boord van onder andere seismische onderzoeksvaartuigen.

Rusland snakt naar  
modernisering vissersvloot
Scheepswerven lopen al jaren orders mis

De haven van Moermansk ligt aan de monding van de rivier Tuloma, die in Finland  

ontspringt

De trawler M-0108 Genichesk, afgemeerd in Moermansk
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Door ing. G. Hagesteijn

derstanding of the most important physical phenomena are still  
lacking. The parameters that are most important for the dimension-
ing and operating of, in particular, azimuthing propulsors in ice need 
to be better understood. At this moment, only a limited number of 
publications on the effect of ice loads on an azimuthing propulsor, 
especially on pod housings, is available. 
As a result, a full scale measurement of a pod’s or thruster’s per- 
formance becomes more or less unavoidable to check the current 
class rules. To perform such propeller-ice loads measurements, it is 
wise to gather some practical experience at model scale. This 
knowledge can be used, for example, to come to a selection of the 
sensors and identification of areas to be investigated.
 

Operations in the arctic regions are intensifying as a result of in-
creased transportation through the northern route and offshore, re-
search and recreational activities. Therefore, more fundamental 
knowledge of ice loads on propulsors is needed to be able to pro- 
vide better guidelines for safe operation of ships in these regions. 
The ice loads associated with operations in ice are fairly well docu-
mented for the Baltic Sea. However, for other operational areas, 
such as the polar areas, many factors are as yet unknown.

Full Scale Measurement
Ice induced loads have been described in literature and have been 
investigated on model and full scale, but a clear definition and un-

Figure 1.  

First officer Piers 

Munoz Alvarez 

on the bridge of 

research vessel 

James Clark 

Ross

Ice Crushing Propeller Dynamics
The comforting sound of ice smoothly being crushed by the heavily loaded  
propeller it is controlling, that is what a captain of an ice-going vessel wants 
to hear when he stands on the bridge, looking at the enchanting world around 
him. Are we confident enough that he can really enjoy his trip in ice covered 
waters, or is there still work to be done?

Special
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Furthermore, the drive towards more energy efficient designs is 
pushing the development of more efficient propellers with lower ice 
classes. On the other hand, the design of higher ice class propellers 
is driven by safety, and hence the safety margins are of interest to 
these kinds of designs. A way of studying this, could be the develop-
ment of a series of propeller profiles, such as the Wageningen I- 
series. In this series, the open water efficiency is optimised for the 
lower ice class propellers for vessels that are hardly operated in ice 
covered areas. 
For higher ice classes, the propeller blades could be optimised for 
ice milling, so that less power is needed and more power is still 
available when higher ice loads occur. 
Another upcoming issue for all ice propellers is noise control. The 
ice covered regions, the polar regions in particular, are very sensi-
tive areas. Here, human activity is a potential risk to the original in-
habitants. Therefore, it is expected that for future propeller de- 
signs, the control of cavitation will become more important to re- 
duce the transmitted noise and to be able to operate in these areas 
at all.

Propeller-Ice Impacts
The first challenge one encounters when trying to measure propel-
ler-ice impact loads, is the question what to expect. Today’s predic-
tions are based on scarce measurement data and empirical models. 
In the eighties and nineties full scale measurements on individual 
blades were attempted. Various model tests with stylised blade im-

pacts have been undertaken to study the various phenomena over 
the past decades. More recently, model tests were performed with 
an instrumented blade on a model propeller.
The impact of ice on a propeller is a complex process that most like- 
ly results in a milling or crushing process, or a combination of both. 
Propeller-ice impact loads are normally considered to mainly origin-
ate from three separate mechanisms and combinations of these:

Hydrodynamic suction force, caused by blocked water inflow due •	
to the presence of an ice block near the blade.
The propeller cutting or milling the ice that partly cracks or  •	
crushes, typically at the nose region of the blade.

Gerco Hagesteijn is Senior Project Manager Ships 
bij het Marin. 
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Ice pressure on the blade surface, which normally occurs when •	
crushed ice is squeezed between the blade and the ice block.

All these loads may be present during one ice impact and their be-
haviour is very dynamic and changes in a short time span. Features 
that are very important are the short duration of peak impact loads 
and the severity of this peak load.

Measuring Propeller-Ice Impacts on Model Scale
The highly dynamic forces during an impact can change rapidly in 
amplitude as well as direction. Little information can be deduced 
from conventional test set-ups with rigid propellers. The challenge 
is to make sure that the correct peak load is measured, no matter 
how short the duration.
Classic designs for propeller testing involve rigid propellers with 
force measurements located at the base of the propeller. From this 
type of set-up, two problems arise. First of all, the blade area and 
the size of the impacted ice can be similar. Even in the case of a 
high quality measurement, it will be hard to derive which part of the 
measured forces contributes to which blade. 
Secondly, in practical test situations, the natural frequency of the 
entire propeller mounted on a force transducer can be relatively 
low. Impacts contain high frequency energy, causing the entire pro-
peller assembly to vibrate and thereby obscuring a correct meas-
urement of the impact loads.
To measure ice impact loads correctly, a set-up for such measure-
ments should be capable of measuring the high impact load of an 
ice-sheet or ice-piece on a propeller by means of measuring the 
forces and moments on a propeller in all directions. The starting 
point for this measurement campaign was to use a set-up of a pro-

peller mounted on a “six degree of freedom”, or 6DOF, force trans-
ducer that measures forces in x-, y- and z-directions as well as mo-
ments around the x-, y- and z-axis. With this kind of set-up, experi- 
ence was already available from oblique open water tests, which 
were carried out for several research and commercial projects. In 
these tests, the loads in all six degrees of freedom were measured 
for a complete propeller model at several angles of attack.
A few problems immediately arise from this concept. The size of the 
impacted ice can be relatively large compared to the dimensions of 
each individual blade. For example, if one blade is entering the ice 
with its leading edge, another blade may as well have direct ice 
contact with an ice floe somewhere on a propeller blade section. In 
this situation, the individual blade loading cannot be determined 
from the measured overall loads since the individual blade loads 
overlap. 
For propeller-ice impact tests, a best option has to be selected to con-
form to the different applicable scaling laws. For these kinds of tests, 
Froude scaling is applied, to ensure correct scaling of the crushing 
strength. This method of scaling is applied in most ice basins.
The scaling of velocities poses another problem: the natural fre-
quency of the system. Due to the Froude scaling, a target rotational 
velocity of around 700 rpm is intended. Without any knowledge of 
the specific impact forces, a minimum frequency of interest can be 
deduced. A typical propeller design for ice has four blades. With a 
rotational speed of 700 rpm, the number of impacts per second is 
around 47 Hz. This immediately implies that the natural frequency of 
the measurement set-up should be multiple factors higher in order 
to measure an individual impact and its details.

Special

Figure 4. Spectral analysis results Figure 5. Unfiltered and filtered torque, in detail
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Measuring Highly Dynamic Phenomena
The measurement of a short duration impact load requires some 
elaboration. In common measurement set-ups, natural frequencies 
of measurement devices tend to be very high with respect to the 
phenomena of interest. Apart from issues related to basic measure-
ment uncertainty, the dynamic range of the measurement device 
will generally be much higher than the frequencies of interest and 
will therefore not be an issue. However, when measuring propeller-
ice impact loads, the natural frequency of the measurement set-up 
becomes critical. 
To ensure the registration of all phenomena or as much as possible 
during a propeller-ice impact, it is aimed to have the natural fre-
quency of the system as high as possible. 

Set-up and Validation Tests
Using this theoretical background information, a measurement set-
up has been designed to overcome both problems. Rather than all 
four blades, only a single blade is mounted on the force transducer. 
This particular force transducer is capable of measuring forces in 
six degrees of freedom. The other propeller blades are mounted di-
rectly on the shaft. This measurement set-up enabled Marin to en-
sure that any impact visible in the measured signals is solely due to 
forces on the instrumented “key” blade.
FEM calculations were used to ensure the set requirements with re-
gard to natural frequency are fulfilled. Furthermore, requirements 
for the typical environmental conditions, such as low temperature 
and salinity of the water were adapted in the design. Figure 3 shows 
a CAD drawing of the final design.

Special

Figure 6. Measurement set-up in ice basin

Figure 7. Still from high speed camera with propeller entering an ice ridge Figure 8. Time trace of FX, where propeller blade hits the ice three times

When the test set-up had been made, one of the most crucial  
phases started: its validation. Extensive tests were performed at 
Marin to study the response of the measurement system. For the 
system’s static response, various static load tests were performed.
To check whether the predicted natural frequencies are correct, a 
spectral analysis has been performed. The results are shown in fig-
ure 4. Indicated by red lines are the first four natural frequencies of 
the set-up as computed with FEM calculations. The part left of the 
first natural frequency is considered to contain the measurement 
data of interest. In the middle of the spectrum are three clearly 
identifiable peaks, which closely correspond with the initially calcu-
lated natural frequencies, proving the set-up behaves as predicted.
Since the first natural frequency of the set-up is proven to be above 
650 Hz, a low pass filter with a cut-off frequency of 300 Hz was cho-
sen for this set-up to ensure peak values measured do not have 
large overshoots. The effect of such a low pass filter is shown in  
figure 5.

Tests in Ice
The final design, as shown in figure 6, has been tested in several 
basins, among which the AARC ice facility. The key-blade is indi- 
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cated by the black lines. A small gap can be seen between the base 
of this key-blade and the hub connected to the other blades. This 
gap is to ensure no loads of the key-blade are accidentally transfer-
red to the hub and the engine shaft.
During several test campaigns, various types of ice and artificial ice 
have been investigated. Apart from measuring forces on a key-
blade, high-speed video recordings were made synchronously dur-
ing these kinds of tests to allow better understanding of the impact 
mechanism of ice on the propeller blades, see figure 7, which ori- 
ginates from tests at AARC for the CRS Propolar workgroup.
An example of a recorded impact is presented in figure 8. The pro-
peller blade hits the ice three times in a row. The first impact is the 
largest and it is obvious that the propeller blade’s thrust becomes 
negative, hence the ice is bending the propeller blade backward.
In the presented time trace, it can be seen that the time period that 
the propeller blade is in the ice is very similar, but that the loads re-
duce during the process. The horizontal part represents the open 
water loading condition of the propeller blade. 
The propeller itself will encounter more than three hits as it has four 
blades. Since the key-blade was isolated from the other blades, it 
cannot be determined how other blades have hit the ice during a 
single test.

Load and Fatigue Calculations
Apart from the magnitude of the ice impacts, the point of application 
of these impacts is also necessary input for load and fatigue calcu-
lations. With the forces and moments known in six degrees of free-
dom, an application point can be determined for this force. This is 
called the centre of pressure.
Figure 9 shows the application point of forces for several bollard 
pull open water tests, which are also depicted as the “separable 
loads” during ice impact tests. The length of the arrows indicates 
the size and direction of the force. The rate of revolutions was in-
creased in several steps. It is observed that with a higher rate of re-
volutions, the point of application converges. Probably due to vis-
cous effects, the flow around the blade is different at a lower rate of 
revolutions and hence the point of application is closer to the blade 
root. 

Insight into the Impact of Ice and Ventilation
This, combined with synchronised high speed video recordings, 
enables the analysis to distinguish between hydrodynamic disturb-
ances before ice impact, ice impact loads and the hydrodynamic 
disturbances after impact.
The application point technique was successfully utilised to deter-
mine the application point of the ice impact, but also in other re-
search projects were load positions are of interest. For example in a 
research project with “warm” model ice, where foam is used in-
stead of ice, to simulate an ice impact on the propeller blade.
The results of these kinds of measurements give valuable insight in 
the impact of ice, or ventilation on a propeller blade.

Figure 9. Example of application point of forces derived from open water tests with a  

varying load

Figure 10. An example of a combination of high speed video recordings, force vector and 

time traces of the recorded load signals

Special
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Door H.R.M. Dill

joen ton, Antwerpen had 184 en Hamburg 131 miljoen ton) niet al-
leen aan de containeroverslag van ruim 125 miljoen ton, maar vooral 
aan de overslag van olieproducten. Zo passeerden vorig jaar circa 
honderd miljoen ton ruwe olie en 82 miljoen ton minerale oliepro-
ducten. Ruwe olie wordt via Rotterdam verwerkt in het Europese 
raffinagesysteem van Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen en Duits-
land. 
Er vindt sinds enkele jaren een belangrijke verschuiving plaats van 
Britse Noordzeeolie (van veertig naar twintig miljoen ton per jaar) 
en van Saoedi-Arabische olieaanvoer naar Russische. Het loont 
wegens prijsverschillen om Russische olie via Rotterdam naar Azië 
te verschepen. De groei in olieverscheping via Rotterdam vanuit 
Rusland gebeurt in belangrijke mate via Singapore, een grote olie-
opslag- en verwerkingsplaats voor Zuidoost-Azië en bunkerhaven in 

Rusland heeft met 65 miljoen ton een aandeel van bijna vijftien pro-
cent in het totale transport via Rotterdam. Naast Russische contai-
neroverslag, vooral vanuit Sint-Petersburg, bestaat dat voornamelijk 
uit export van Russische ruwe olie en olieproducten via havenstad 
Primorsk naar Rotterdam. 
Rusland in Rotterdam kent echter diverse gezichten. Zo was er we-
gens de historische Russisch-Nederlandse vriendschapsband een 
afspraak dat de Russische marine aanwezig zou zijn op de Wereld-
havendagen in september met een schip en een muziekkapel. Dit 
werd tot teleurstelling van velen en zonder opgaaf van reden op het 
laatste moment afgezegd.

Rusland breidt uit
Rotterdam dankt zijn leidende positie in Europa (in 2012 met 442 mil-

De shuttledienst 

loopt via de Finse 

Golf, Oostzee, 

Kattegat,  

Skagerak en 

Noordzee

Hugo Dill is als redacteur Havens verbonden 
aan SWZ Maritime.

Rusland in Rotterdam
Het Nederland-Ruslandjaar 2013 heeft in Rotterdam veel betekenis. Rotterdam wordt 
namelijk een voorhaven van Rusland voor olie-uitvoer. Het Rotterdams Havenbedrijf 
gaf dit jaar een terrein uit voor de bouw van een enorme Russische olieterminal, 
goed voor een investering van bijna een miljard euro.

Special
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de scheepvaartroutes in het Verre Oosten. Het overvolle Singapore 
wijkt overigens voor extra opslagruimte uit naar het twaalf mijl zui-
delijker gelegen Indonesische eiland Batam aan de overzijde van de 
Singapore Strait. Ook in het eerste halfjaar van 2013 werd weer 
meer olie vanuit Rusland via Rotterdam naar deze regio verscheept.

Rotterdam sterker als brandstofhub
De Service Terminal Rotterdam (STR) vergrootte via een joint ven-
ture met de Russische oliegigant Lukoil vorig jaar zijn opslagcapaci-
teit met 65.000 kuub naar 239.000 kuub. Het Havenbedrijf verdiepte 
de ligplaats, geschikt voor Suezmax Large Crude Carriers tot 270 
meter loa. STR bedient de bunkermarkt mede via de Amsterdam-
Rotterdam-Antwerpen- (ARA-) pijpleiding.
VTTI, naast het Russische Summa partner in het Shtandart TT-pro-
ject, nam met de European Tank Terminal (ETT) 465.000 kuub extra 
opslagcapaciteit voor kerosine, methanol, diesel en nafta in gebruik. 
Het ETT-complex omvat nu 1.105.000 kuub aan tankopslagruimte en 
streeft naar een directe aansluiting op het NATO-pijpleidingsysteem 
en op het spoor.
Argos Terminals breidde de opslagcapaciteit in Pernis uit met 
200.000 kuub tot 650.000 kuub voor diverse olieproducten en wil 
doorgroeien tot circa anderhalf miljoen kuub. Het Rotterdamse Ar-
gos Oil, het grootste onafhankelijke brandstofhandelsbedrijf van 
West-Europa, zou dit jaar worden overgenomen door de Russische 
bedrijvengroep Sistema, een van Ruslands grootste olieproductie-
maatschappijen en zou zo voor de groei toegang hebben tot Russi-
sche olie. Het Russische eindbod ketste - met 600 miljoen euro tegen 
de aanvankelijke overnameprijs van 750 miljoen euro - echter af.

Shtandart TT
Rotterdam krijgt een terminal die moet dienen als hét verkooppunt 

voor de wereld van Russische olie, de Shtandart Tank Terminal  
(Shtandart TT). Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) begon in 2010 een 
“open assessment procedure” om een bedrijf te selecteren voor de 
bouw en exploitatie van een nieuwe tankterminal in Europoort West, 
TEW, op een terrein van 55 hectare. De keus viel op Shtandart TT. 
Tankopslagbedrijven als Argos en Vopak hadden ook belangstelling, 
maar visten achter het net. 
Eind 2011 ondertekenden premier Rutte en de toenmalige Russische 
president Medvedev het akkoord tussen de Russische holding Sum-
ma (75 procent), Vitol Tank Terminal International (25 procent) en 
het Havenbedrijf. VTTI is half eigendom van het Zwitserse energie-
handelsbedrijf Vitol Group en half eigendom van scheepvaartrederij 
MISC uit Maleisië. Summa bezit de twee grootste havens van Rus-
land, Novorossiysk aan de Zwarte Zee en Primorsk (bij Sint-Peters-
burg), dat de Oeral olie-uitvoerhaven met shuttletankers voor Rot-
terdam zal vormen. 

Speciale shuttleschepen
De Shtandart TT voert af via zee, binnenvaart en pijpleiding. De on-
derneming investeert circa 700 miljoen euro in de terminal en het 
Havenbedrijf besteedt aan infrastructuur nog eens 130 tot 150 mil-
joen. Het terminalcomplex is gepland op de “Kop van de Beer” in de 
Europoort, met aansluiting in de Dintelhaven aan het Hartelkanaal 
voor de binnenvaart en zeezijdig gelegen aan het Calandkanaal, met 
contractdiepte 23,65 meter LAT en met aanloop van de Eurogeul op 
de Noordzee en Maasgeul in de Maasmond (“de Oliegeul”) met 
diepte van 25 meter LAT en toegestane diepgang van 22,5 meter. 
Het complex krijgt circa 3,2 miljoen kuub opslagcapaciteit, waarvan 
2,3 miljoen in achttien tanks voor ruwe olie uit de Oeral en 0,9 mil-
joen voor olieproducten als diesel en stookolie in nog eens achttien 
tanks. De doorvoercapaciteit zou veertig miljoen ton per jaar zijn 
(veertig in en veertig uit), waardoor het aandeel Russische olie in 
Rotterdam met tweederde kan toenemen en kan uitgroeien tot de 
helft van het totaal. De aanvoer bestaat voor circa driekwart uit 
ruwe olie en voor de rest uit stookolie. Het aantal aanlopen van de 
terminal zou 800 per jaar kunnen bedragen, dus voor Rotterdam zijn 
dat 1600 scheepsbewegingen per jaar. De helft van die aanlopen zal 
bestaan uit een door Summa op te zetten dagelijkse shuttledienst 
tussen Primorsk en Rotterdam. De schepen van het Balticmax type 
worden zo ontworpen, dat ze het hele jaar kunnen varen, ook in het 
ijsseizoen in de Oostzee en Finse Golf.

Zestig banen
Op 5 april 2013 droeg HbR de grond voor de ontwikkeling van de ter-
minal over aan Shtandart TT. Dit jaar werden in samenwerking met 
HbR diverse informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners van 
Oostvoorne en Hoek van Holland over zaken als gezondheid, veilig-
heid en milieu. Eerder dit jaar maakten inwoners van Hoek van Hol-
land zich zorgen over geluidhinder. 
Minister Kamp van EZ deed begin dit jaar zijn best belemmeringen 
weg te nemen om de terminal naar Rotterdam te halen. De belem-
meringen hadden betrekking op de onderzoeken naar explosieven 

De Shtandart TT aan het Caland- (zeevaart) en Hartelkanaal (binnenvaart) (bron: Shtandart TT BV)



Jaargang 134 • december 2013 37

uit de Tweede Wereldoorlog waardoor de ondertekening van de 
huurovereenkomst voor het terrein van het HbR aan Shtandart TT 
BV was vertraagd. Het onderzoek naar munitie is afgerond en na 
het doorlopen van de vergunningprocedures en aanbesteding van 
de werkzaamheden begint volgend jaar de aanleg. De Shtandart TT 
zou in 2016 operationeel kunnen zijn en levert naar verwachting 
zestig vaste banen op.

Kritiek
Voor de nieuwe president-directeur van het HbR, Allard Castelein, is 
er naast het hoofdpijndossier met de megaclaim van marktleider in 
containerterminals ECT wegens vorming van overcapaciteit moge-
lijk ook een nieuw hoofdpijndossier rond olieterminalovercapaciteit 
en rond de relatie van het Havenbedrijf met de Russische nieuwko-
mer Summa. ECT claimt een onrechtmatige uitgifte door HbR-top-
man Hans Smits van nieuwe terminalconcessies voor Maasvlakte 2 
en vorming van overcapaciteit en van overschatting van groei. 
Hans Smits gunde het laatste stuk terminalgrond in de Europoort 

aan Summa, volgens een Volkskrantartikel tot ergernis van Argos, 
West-Europa’s grootste bunkeroliehandelaar en van Vopak, ‘s we-
relds grootste onafhankelijke olieopslagbedrijf. Bovendien zou het 
HbR geïnteresseerd zijn met Summa wereldwijd in havenprojecten 
samen te werken. Vopak vreest dat Summa zich niet aan de af-
spraak zal houden geen andere brandstoffen dan alleen ruwe olie te 
behandelen, zo meldde Het Financieele Dagblad in juli. In dat geval 
zouden verzadiging, overcapaciteit en tariefbederf het gevolg zijn. 
Van de door de Russische staat gecontroleerde oliepijplijnbeheer-
der Transneft zou zelfs zijn vernomen, dat Summa nooit zoveel olie 
naar Primorsk kan krijgen en dus ook niet naar Rotterdam. Ook 
daarom zou sprake kunnen zijn van vorming van overcapaciteit.
De derde-kwartaal-HbR-cijfers zeggen dat de overslag van ruwe 
olie terugliep met 6,7 procent. De raffinaderijen in het Rotterdamse 
complex hebben te maken met minder vraag naar brandstoffen. De 
handel in minerale olieproducten blijft echter levendig, waardoor 
1,3 procent meer diesel, kerosine en stookolie (export in vlcc’s) 
werd behandeld.

Special

Indeling van de Shtandart TT/TEW 
A. Het gebied van circa 45 hectare aan het 

Calandkanaal, waar vlcc’s kunnen afme-
ren. Er komt een insteekhaven.

B. Tweede sectie van circa tien hectare, ge-
scheiden van sectie A door het bedrijf In-
dorama. Een pijplijncorridor van circa 750 
meter zorgt voor een naadloze verbinding.

C. Dit gebied wordt afgegraven om de ma-
noeuvreerruimte voor schepen voor de 
Tweede Maasvlakte met steeds groeiende 
formaten te vergroten.

I.  Aan het Calandkanaal krijgt steiger Noord 
een capaciteit voor scheepstype suezmax, 
157.000 dwt, diepgang tot zeventien meter, 
voor stook- en dieselolie. De steigers Oost 
en West krijgen een capaciteit voor vlcc’s, 
319.400 dwt, en balticmax, 150.000 dwt, met 
diepgang tot 22,50 meter, voor ruwe, stook- 
en dieselolie. De Dintelhavensteiger aan 
het Hartelkanaal krijgt een capaciteit voor 
binnenschepen van 9500 dwt en 4,50 meter 
diepgang voor stook- en dieselolie.

II. Dit is de corridor van het Rotterdamse  
pijpleidingnetwerk van 1500 kilometer 
lengte, waarin volop ruimte is voor uit-
breiding.

Bron: portofrotterdam.com
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Door M. van Dijk

gen tien tot vijftien procent hoger dan op andere buitenlandse wer-
ven. Maar uiteindelijk gaf de kwaliteit de doorslag. ‘We hebben een 
paar keer ter plekke gekeken en de secties stonden er goed bij. Na 
zeven jaar varen heeft nog nooit iets aan de constructie geman-
keerd. Geen lekkage of lasgebreken.’ Wel vindt hij nog meer onder-
zoek en analyse van het lijnenplan en de tekeningen nodig om de 
meest optimale variant te bepalen voor vaarefficiëntie en brandstof-
verbruik.

Drie opties
De familie Jiskoot had voor de nieuwbouw van de Navitas drie op-
ties: China, Roemenië of Rusland. Bouwen in Roemenië betekende 
dat het casco buitenom tegen hoge transportkosten naar Nederland 

Astrakan is een van de grote steden in zuidelijk Europees Rusland 
en vormt het bestuurlijke centrum van de regio. De ruim een half 
miljoen inwoners zijn trots op de mooie lotusbloem (Kaspische 
roos), die rijkelijk in het gebied groeit. De stad is gebouwd op elf ei-
landen aan de linkeroever in de delta van de Wolga, die ongeveer 
honderd kilometer verderop uitmondt in de Kaspische Zee. Door die 
ligging is Astrakan een belangrijke rivier- en achterlandhaven. 

Wel iets duurder
De familie Woortman koos in 2006 als eerste van een seriebouw 
voor de werf in Astrakan. Hun schip Samary (135 x 14,20 x 4,01 
meter/5536 ton) kwam in 2007 in de vaart. Volgens Arnold Woortman 
vergde de keus het nodige nadenken, want de nieuwbouwkosten la-

De 135-meter  

van de familie  

Bosman is  

gereed voor 

transport naar 

Nederland

Bouwers van binnenschepen in
Rusland loven vooral kwaliteit
De afgelopen jaren heeft een aantal binnenvaartondernemers bewust gekozen 
voor nieuwbouw in Rusland. Hun keus viel op de werf III International Lotus  
in Astrakan. De nieuwbouwcasco’s werden van Astrakan via de Wolga naar  
Sint-Petersburg gesleept en vandaar achter een zeesleper naar Nederland  
getransporteerd.

Special
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moest worden gesleept. Dat beperkte de keus tot twee en volgens 
Hendrik Jiskoot was kwaliteit daarbij bepalend. De Navitas (135 x 
14,20 x 3,72 meter/5002 ton, 420 teu) kwam in 2007 in de vaart en 
werd onder toezicht van Bureau Veritas gebouwd. Jiskoot is na ze-
ven jaar varen nog altijd content met zijn keus.’Bij een volgende 
nieuwbouw verander je altijd wel weer wat, maar dan gaat het om 
details.’

Ze werken precies
De familie Bosman liet de Vigila in 2008 als casco (135 x 14,20 x 3,74 
meter/5000 ton) in Astrakan bouwen. Antoon Bosman is enthousiast. 
‘Wat vooral opvalt bij deze Russische werf is, dat ze uiterst precies 
zijn. Ze kunnen ontzettend goed meten. Je ziet geen verschil in bak-
boord- of stuurboordzijde. Het laswerk is goed en ze kunnen ook 
een achterboeiing als gebogen plaat maken. De afrondingen in het 
ijzerwerk zijn beter dan op de andere buitenlandse werven.’
Zijn er ook nadelen? Bosman denkt na en zegt: ‘Ja, je kunt niet als 
schipper nog even snel zeggen: maak die bolders iets hoger. Dat 
gaat daar niet, het moet eerst schriftelijk ingediend worden en dan 
wordt ernaar gekeken in een projectvergadering.’
Het schip is nu vijf jaar actief in de containervaart en Bosman is erg 
tevreden over de kwaliteit. Vooral het hoge middenschip geeft vol-
doende zekerheid dat golven het open ruim niet bereiken. 

Martin van Dijk is voorzitter van Koninklijke  
Schuttevaer-Internationaal, onafhankelijk adviseur 
binnenvaart en redactielid van SWZ Maritime.

Bouwers van binnenschepen in
Rusland loven vooral kwaliteit

De bakboord-

kortstraalbuis 

staat klaar voor 

aanbouw

De bouwers meten de ramen van de Vigila
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Door H.S. Klos en M. Manders

kocht, verpakt in houten kisten met stro. Alleen al Catharina’s stuk-
ken hadden een waarde van 60.000 ecus. Volgens Jan van Pelsdonk 
van het Geldmuseum is de hedendaagse waarde zeer moeilijk te be-
palen. ‘Houd het maar op een slordige 2,4 miljoen euro,’ zegt hij.

Twee eeuwen stilte
Voor de Finse zuidwestkust bij Nauvo kwam het schip in de proble-
men, precies op het moment dat kapitein en bemanning zich hadden 
teruggetrokken voor gebed. Het schip raakte uit koers en liep op 
een rots, maar een zware zee zette hem eroverheen. Er werd een 
anker uitgebracht en de bemanning begon zoveel mogelijk lading 
aan land te brengen. Enkele dagen later, op 9 oktober 1771, zonk het 
schip in veertig meter diep water. Een deel van de kunstwerken 
werd geborgen, maar niet die van de tsarina.
Daarna werd het stil, tot sportduikers in 1999 het wrak herontdek-
ten. Het lag met zijn twee masten rechtstandig op de bodem en zat 
nog vol lading. Een deel ervan werd geborgen. In het nationaal ma-
ritiem museum in het Finse Kotka is sinds kort een expositie gewijd 
aan dit schip en het in de nabijheid liggende wrak van de St. Micha-
el, die in 1747 verging en medio jaren vijftig van de vorige eeuw werd 
teruggevonden. Een 3D-presentatie geeft de bezoeker de sensatie, 
dat hij als duiker boven het wrak van de Vrouw Maria zweeft. De 
Nederlandse ambassade in Helsinki heeft het plan de expositie naar 
Nederland te halen. Wellicht wordt dat gecombineerd met een on-
derzoek naar de Nederlands-Baltische handel en onderzoek naar 
wrakken van fluiten in de Baltische Zee, waaronder het beroemde 
“ghost ship”, waarover National Geographic een uitzending maakte.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een internatio-
naal Maritiem Programma opgezet, dat mikt op onderzoek van 

In september dat jaar vertrok de Vrouw Maria (circa 154 ton) onder 
de Deense kapitein Reynoud Lourens en met een grotendeels Ne-
derlandse bemanning uit Amsterdam naar Sint-Petersburg. De la-
ding was eigendom van 34 handelaren en bestond uit onder meer 
bloemzaden, boeken, goudomlijste spiegels, zilver, 40.000 kilo suiker, 
kaas, thee, koffie, lenzen, ivoren eieren, vijgen, 123 kilo kwik, zink, 
textiel en (in die tijd) zeer waardevolle verfstoffen. En uit schilderij-
en, die de tsarina en andere vermogende Russen hadden aange-

Het ruim van de 

Vrouw Maria met 
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Vrouw Maria’s schipbreuk kostte 
Catharina de Grote miljoenen
De zoektocht naar een befaamd wrak in Finse wateren

In 1771 verkocht de Amsterdamse distillateur, houthandelaar en verzamelaar 
Gerrit Braamcamp op een veiling 313 van zijn meest waardevolle schilderijen. 
Op de kijkdagen kwamen wel 10.000 mensen kijken naar de werken van onder 
anderen Gabriel Metsu, Paulus Potter, Jan Steen, Rembrandt en diens toen be-
roemdere leerling Gerard Dou. Onder hen waren enkele personen die in op-
dracht van de Russische tsarina Catharina de Grote uitkeken naar topstukken 
van Vlaamse en Hollandse schilders.
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scheepswrakken, die vanwege hun geschiedenis kunnen worden 
beschouwd als rijkseigendom (VOC, WIC, Admiraliteit). De Vrouw 
Maria hoort daar niet bij. Dit schip ‘had een Nederlandse beman-
ning, maar ligt in Fins water en ook de Russen zijn geïnteresseerd,’ 
vertelt RCE-projectleider Martijn Manders. 

Een snauw
De romp van de Vrouw Maria is karveel gebouwd, voornamelijk van 
eikenhout. Hij is ongeveer 26,30 meter lang en op dekhoogte circa 
7,10 meter breed. De lengte over alles zal ongeveer veertig meter 
zijn geweest. De grootste breedte op de waterlijn is circa 8,20 me-
ter en de planken zijn vier à vijf centimeter dik. De zwaarste dek-
balken zijn 30 x 25 centimeter, de lichtste 10 x 10 centimeter. Tussen 
de ruim vier meter lange achterkajuit en het bemanningsverblijf 
voorop bevindt zich het ongeveer negentien meter lange laadruim.
Het tuigage bestond uit twee vierkant getuigde masten met elk drie 
ra’s. Ze staan nog overeind. De grote mast rijst 15,20 meter boven 
dek, de fokkemast 13,90 meter. Op dekhoogte hebben ze allebei  
een doorsnee van 49 centimeter en ze bestaan uit drie delen. Al  
reconstruerend, denken de onderzoekers dat de grote mast onge-
veer 26 meter boven dek uitrees en de fokkemast 24 meter.

De onderzoekers menen dat de Vrouw Maria een snauw was en dus 
aan een klein mastje direct achter de grote mast een gaffelzeil 
voerde. Er is wel een 8,10 meter lange gaffel voor zo’n zeil gevon-
den, maar de giek en de oorspronkelijke snauwmast of het aan de 
grote mast bevestigde verticale rondhout zelf niet. Wellicht werd 
het zeil ook zonder giek gevoerd.

Sander Klos is hoofdredacteur van Het Magazine,  
freelance maritiem journalist en redactielid van SWZ 
Maritime. Martijn Manders is projectleider bij de  
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Vrouw Maria’s schipbreuk kostte 
Catharina de Grote miljoenen
De zoektocht naar een befaamd wrak in Finse wateren

Vrouw Maria-expo naar Nederland
De Finse expositie over de Vrouw Maria komt in juli naar Lely-
stad, meldt Benno van Tilburg, hoofd scheepsarcheologie van  
de RCE. Dat gebeurt onder de vlag van Batavialand, een  
samenwerkingsverband van de Bataviawerf, het Nieuwland  
Erfgoedcentrum en de RCE-afdeling Scheepsarcheologie in  
Lelystad.
‘De expositie toert nu door Finland en we zoeken nog een spon-
sor voor het vervoer van de een of twee containers met de on-
derdelen van de expositie naar Nederland. We schatten die kos-
ten op circa 15.000 euro,’ stelt Van Tilburg.
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De snauw lijkt qua tuigage veel op 
de brik. Die laatste voerde zijn gaf-
felzeil echter direct vanaf de grote 
mast, de snauw had daar een aparte 
mast voor. Dat het een snauw is, 
wordt ook ondersteund door de 
scheepsverklaring van kapitein Lou-
rens, die sprak over ‘Snau Skieppet 
Fru Maria’.
Over bouwwerf en bouwjaar is wei-
nig bekend. Onderzoek van het hout 
duidt op het midden van de achttien-
de eeuw.

De zoektocht
Begin jaren vijftig verspeelden vissers soms netten op een obstakel 
onder water bij het Finse eiland Borstö. Marineduikers constateer-
den dat het een scheepswrak uit de zeventiende of achttiende 
eeuw was. Het duurde tot 1958 voordat het nieuws doordrong op 
overheidsniveau en rijksarcheoloog Nils Cleve zich ermee ging be-
moeien. Kort daarna dook drs. Christian Ahlström in de archieven 
om vondsten en wrakmeldingen te koppelen aan scheepsnamen. 
Daarbij doken namen als St. Michael en Vrouw Maria op. Zijn werk 
leidde tot de identificatie van het wrak bij Borstö, waarvan aanvan-
kelijk werd gedacht dat het de Vrouw Maria was. Toen was al wel 
bekend, dat in 1771 in de buitenste archipel van Nauvo een schip 
met waardevolle kunst in de ruimen was gezonken.

De studie naar het Borstö-wrak leverde vanaf het begin van de ja-
ren zestig de nodige vondsten op, zoals een stel schaatsen waarvan 
alleen de houten onderdelen nog intact waren. Ook al was de werk-
wijze niet echt te beschouwen als maritieme archeologie – dat toen 
net als het sportduiken in de kinderschoenen stond – er werden wel 
rapporten geschreven. Ahlström wist het schip aan de hand van 
een tweewielig rijtuig, een zegel op een rol stof en andere vondsten 
te identificeren als de St. Michael.

‘Na een afdaling, die een eeuw leek te duren, lag het  
schip plotseling voor me. Geen wrak, maar een eeuwenoud 

zeilschip, dat gewoon voortzeilde in de groenige mist.’  
(Duiker Kalle Salone, 1999)

Eind van de vorige eeuw werden de laatste studies verricht en nog 
een aantal vondsten boven water gebracht. Daarna stelde de over-
heid een beschermingszone rond het wrak in.
Begin jaren zeventig leidden de geruchten over de ondergang van de 
Vrouw Maria tot een inventarisatie van het gebied, waar het schip ver-
moedelijk lag. De onderzoekers hadden echter geen materieel en een 
verzoek om hulp aan Defensie en de Kustwacht werd niet beantwoord. 
Daardoor konden alleen luchtfoto’s van het gebied worden gemaakt.
Nader onderzoek liet tientallen jaren op zich wachten, maar de 
Vrouw Maria bleef opduiken in internationale overzichten van inte-
ressante en waardevolle wrakken vanwege zijn artistieke lading.

Special
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In tegenstelling tot de St. Michael, die waarschijnlijk met man en 
muis verging, is over de schipbreuk van de Vrouw Maria relatief 
veel bekend. De bemanning overleefde de ramp, kon nog een deel 
van de lading bergen en het verlies van de onvervangbare kunst-
werken van Catharina de Grote leidde tot diplomatieke briefwisse-
lingen tussen hooggeplaatsten in Zweden en Rusland. Maar in 1772 
was het schip veertig meter diep weggezonken en moest de tsarina 
zich neerleggen bij haar miljoenenverlies. 

Afbreekbaarheid
De Vrouw Maria is erg goed bewaard gebleven. Als koopvaarder 
voer het schip waarschijnlijk alleen op de Noordzee en in de Balti-
sche wateren. Dat was een zuurstofrijke omgeving, waarin micro-
ben en sporen gemakkelijk toegang hadden tot het scheepshout. 
Naast zuurstof spelen vocht en temperatuur een belangrijke rol in 
de aantasting van hout. Dat vocht was in overvloed aanwezig en de 
temperatuur zal hebben geschommeld tussen ruim boven het vries-
punt tot meer dan dertig graden Celsius. Zulke temperaturen ver-
snellen het degradatieproces van hout.
Maar die omstandigheden veranderden abrupt, toen het schip weg-
zonk. Hij ligt op een tamelijk stevige zeebodem op ongeveer veertig 
meter diepte, waar stroomsnelheden tot vier meter per seconde 
overheersen. De temperatuur schommelt tussen nul en acht graden 
Celsius en het water is niet erg zuurstofrijk, wat het biologische af-
braakproces sterk vertraagt.

‘Het wrak is niet groot, donker en angstaanjagend; het is 
klein en helder, bijna aaibaar. Het heeft iets weg van het  
kalf van een walvis, weerloos en ontzettend kwetsbaar.  

We werken als in vertraagde beelden, deels door de  
waterdruk en deels door de wetenschap dat onder ons  

een waardevol en uniek oud reliek ligt.’  
(Marien archeoloog Minna Leino, 2000)

Het Oostzeewater is minder zout dan dat in de Noordzee en dat is 
bevorderlijk voor microbiologische aangroei, want tal van zoetwa-
tersoorten hebben zich aangepast aan de lage zoutconcentraties in 
de Baltische wateren. Maar anderzijds kunnen veel oceaansoorten 
niet overleven in dit water. Zo kan de destructieve paalworm (Tere-
do navalis) niet uit de voeten in de brakke wateren in het midden en 
noorden van de Baltische wateren. Ten slotte minimaliseert de diep-
te van veertig meter de kans op schade door kruiend ijs en is het 
licht er zwak, wat algengroei belemmert.

Plannen
De Russische regering wil het wrak van de Vrouw Maria graag lich-
ten en de lading bergen. Hier heeft zij veel geld voor over. Uiteraard 
wordt zij deels gedreven door de kans de kunstvoorwerpen van de 
tsarina eindelijk op de plaats van de oorspronkelijke bestemming – 
de Hermitage – te krijgen, maar er speelt ook nog iets anders. De-

cennia lang is getracht de precommunistische geschiedenis syste-
matisch uit het collectieve geheugen te verbannen. Een geschie- 
denis, waarvan ook de Vrouw Maria deel uitmaakt. Sinds de val van 
het communisme wordt met alle macht geprobeerd deze achter-
stand in te halen. Er zitten echter wel wat haken en ogen aan dit 
plan. Ten eerste ligt het wrak in Finse wateren en is de Finse rege-
ring verantwoordelijk voor het beheer. In situ bescherming is voor 
haar de eerste optie en Nederland ondersteunt dit beleid. Zij kan de 
Finse regering alleen aanspreken op goed “vaderschap”, maar 
heeft geen officiële stem hierin, omdat het schip geen Nederlands 
staatseigendom is. 
Opgraven is ook mogelijk en gezien de opmerkelijk goede staat van 
het schip met zijn bijzondere lading kan het ons veel vertellen over 
de handel en het leven aan boord. Dat onderzoek moet dan wel vol-
doen aan richtlijnen van wetenschappelijk onderzoek, archeologi-
sche projectplanning en financiering van niet slechts de lichting van 
de kunstwerken, maar ook het opstellen van wetenschappelijke vra-
gen, het uitvoeren van een gedegen opgraving en de zeer kostbare 
conservering van wrak en vondsten. De voorbereiding van zo’n uit-
gebreid onderzoek neemt jaren in beslag. Overleg hierover is al in 
2007 begonnen tussen Finland, Rusland en Nederland. De ligging 
van het wrak in een Natura 2000-gebied en de economische crisis 
hebben het vinden van een oplossing nog eens extra vertraagd. Op 
een internationale wetenschappelijke conferentie in het Finse Kott-
ka in 2012 bleken velen begaan met de toekomst van het wrak. Maar 
ook hier waren de ideeën niet eenduidig. Komt het schip ooit nog 
eens boven water? Of blijft het voor altijd liggen als een herinnering 
aan de tijd dat de handel op de Oostzee werd gedomineerd door 
Nederlandse schepen, Finland toebehoorde aan het koninkrijk Zwe-
den en de kunstminnende en enigszins verlichte vorst Catharina de 
Grote aan de macht was in Rusland.

Bron: Lost at sea, rediscovered, uitgave van de Finse  
Oudheidkundige dienst
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Door H.S. Klos

De kering bij 

Sint-Petersburg

Sander Klos is hoofdredacteur van Het  
Magazine, freelance maritiem journalist  
en redactielid van SWZ Maritime.

Boskalis voelt zich huisaannemer 
van Sint-Petersburg
Baggeren voor de winter uit

Bij Boskalis hebben ze geen last van anti-Hollandse sentimenten in Rusland. 
Directeur Europa Mattijs Siebinga hoopt half oktober vooral op een late inval 
van de winter, want dat is gunstig voor de opbrengst van het landaanwinnings-
project voor de containerterminal van Bronka in Sint-Petersburg. ‘Soms valt de 
winter half november al in, soms pas begin januari.’

Special
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Boskalis is al jaren aan het werk bij Sint-Petersburg, waar bescher-
ming tegen het via de Finse Golf opstuwende Oostzeewater al lange 
tijd hoog op de agenda staat. De stormvloedkering voor de stad, die 
afgezien van het vakwerk erg veel op de Maeslantkering lijkt, vergde 
allereerst een verlegging en verruiming van het scheepvaartkanaal 
naar de kering. Vervolgens werd de in totaal dertig kilometer dijk, 
waarvan de kering deel uitmaakt, samen met Hochtief voor in totaal 
350 miljoen euro afgemaakt. Het aandeel van Boskalis was goed 
voor een orderwaarde van 210 miljoen. De laatste gaten werden ge-
dicht en er werd een bak gebaggerd voor de autotunnel, die onder 
de kering doorloopt. President Poetin passeerde die tunnel als eer-
ste. ‘Voor hem is het een prestigeproject, want hij komt uit de regio.’

Licentie hielp
Voor de eerste klus had Boskalis een licentie voor zandwinning be-
westen de dam. ‘Dat hielp bij het verkrijgen van de opdracht voor de 
Bronka-terminal,’ legt Siebinga uit. Die klus bestaat allereerst uit 
het opspuiten van minstens twee miljoen kuub zand voor de land-
aanwinning. Daarvan is half oktober 1,5 miljoen kuub geproduceerd. 
Het moet 3,5 miljoen kuub worden en daarom hopen Siebinga en de 
zijnen op een late winter, want dat kan de orderwaarde doen oplo-
pen van 25 naar dertig miljoen euro. Anders wordt het overige zand 
over de weg aangevoerd. ‘We kunnen wel doorwerken in licht ijs, 
maar de veiligheid van de bemanningen – op de hopperzuigers 
Crestway en Shoreway – staat voorop en bovendien moeten we tij-
dig het stationaire boosterstation in de zes kilometer lange zandlei-
ding naar het terminalterrein verwijderen.’ 
Vervolgens wordt dan nog een toegangskanaal van 150 meter breed 
en 11,20 meter diep naar de terminal gebaggerd. ‘Die diepgang is 
niet direct afgestemd op het veertien meter diepe centrale scheep-
vaartkanaal door de kering en er zijn plannen om de terminalgeul 
dieper te maken.’

Verouderde vloot
Voor dit soort grote werken heeft Siebinga geen concurrentie vanuit 
Rusland te duchten. ‘We zijn zo’n beetje de huisaannemer van Sint- 
Petersburg. Rusland heeft onvoldoende materieel, dat ook nog eens 
sterk verouderd is. Op kleine schaal zie je wel pogingen te moderni-
seren, maar grote werken in de Finse Golf, de Zwarte Zee en bij 
Moermansk komen toch terecht bij Nederlandse en Vlaamse aan-
nemers als Van Oord, DEME, Jan De Nul en ons. In onze contracten 
is ook niets opgenomen over overdracht van kennis, het is pure im-
port.’ 
Jan De Nul Group heeft momenteel twee klussen in Rusland: een 
verdiepingswerk voor een LNG-project op het Jamal-schiereiland 
en in De Kastri worden stabilisatiewerken uitgevoerd voor een sin-
gle mooring point, een laadpunt voor ruwe olie, en worden geëro-
deerde zones onder twee offshorepijpleidingen opgevuld. 
Van Oord heeft kantoren in Sint-Petersburg, Moskou en Yuhzno-
Sakhalinsk en zegt positieve ervaringen te hebben met samenwer-
kingsverbanden, zoals de recente installatie van een betonnen plat-
formfundatie (GBS) voor Exxon Neftegas in het Arkutun-Dagi-veld, 

Historische achtergrond
Het Baggermuseum in Sliedrecht wijdt tot en met 12 april 2014 
een expositie aan de bescherming van Sint-Petersburg tegen het 
water. Er staan een werkend model van de kering en een zelfge-
maakte maquette van de totale beschermingsconstructie.
Op aparte panelen belicht het museum de diverse bouwfasen en 
de redenen om de stad te beschermen. Zo hadden in 1824 en 
1924 grote overstromingen plaats. Na hoogwaters in 2003 (178 
centimeter) en 2007 (220 centimeter) volgde in november 2010 de 
308ste overstroming.
Het museum is gevestigd aan de Molendijk 204 in Sliedrecht 
(www.baggermuseum.nl).

De maquette van de 

beschermende dijk, 

met op de voor-

grond de sluis, die 

fungeert wanneer 

de kering is  

gesloten. Bovenin  

is de geul naar de 

“buitendijkse” 

Bronka-terminal  

alvast ingetekend 

(foto Sander Klos).

Schilderij van de overstroming in 1824 met links het Bolshoi-theater
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offshore Sakhalin. Samen met joint venture-partner Sovcomflot won 
Van Oord daarmee de Rusprix Award 2013. Die prijs reikt de Russi-
sche ambassade in Nederland uit aan Nederlandse bedrijven, orga-
nisaties of personen die zich inzetten voor de zakelijke en culturele 
betrekkingen met Rusland. 
Sinds 2008 baggert Van Oord pijpleidingsleuven voor het Baydarats-
kaya Bay Crossing-project en het bedrijf baggerde vanaf 2005 het 
toegangskanaal en havenbassin voor de passagiersterminal Marine 
Facade op het Vasilyevsky Island in Sint-Petersburg. De terminal 
kan 12.000 passagiers per dag verwerken en heeft zeven aanleg-
plaatsen. Achter het havengebied wordt een gebied met onder 
meer kantoren en hotels ontwikkeld.
In het contract staat trouwens ook niets over eventuele archeologi-
sche vondsten in dit van oudsher toch belangrijke gebied voor de 
Nederlandse scheepvaart. Wel zijn er veiligheidsvoorschriften voor 
munitievondsten, vooral uit de Tweede Wereldoorlog. ‘Er gelden ook 
strikte milieuvoorschriften, vergelijkbaar met die in West-Europa. 
Maar een presidentieel decreet kan dergelijke regels zomaar wijzi-
gen. Dat is in het Arctische gebied wel eens voorgekomen.’

Wodkagehalte
Siebinga kent de verhalen over de manier van zakendoen in Rus-
land. Hij schudt ontkennend, wanneer hem wordt gevraagd naar het 
“wodkagehalte” van de relaties. ‘Er zit wat dat betreft een verschil 
tussen private en publieke klanten. Wij werken over het algemeen 
voor publieke klanten als ministeries en daarbij gelden zeer rigide 
aanbestedingsprocedures. Ze willen dat je je bod zo transparant en 
inzichtelijk mogelijk maakt, maar dat is wel eens moeizaam, omdat 
die informatie dan ook bij derden terecht kan komen. Maar bij priva-
te aanbestedingen verlopen de zaken wel eens wat schimmiger, heb 
ik begrepen.’

Transporten en LNG
Mede om de vinger aan de pols te houden, deed Boskalis in de per-
soon van voorzitter van de raad van bestuur Peter Berdowski mee 
aan activiteiten in het kader van het Nederland-Ruslandjaar. Het be-
drijf was aanwezig op de beurs Neva, waar Siebinga in een panel 
zat en contacten legde. ‘Met ons grote materieel hebben we niet 
zoveel belang bij werken op de Russische binnenvaarwegen, maar 
we verwachten wel meer transportklussen voor Boskalis en ons 
dochterbedrijf Dockwise. En de LNG-export rond Sint-Petersburg en 
in het Verre Oosten (Wladiwostok) kan over enkele jaren interes-
sant worden.’ Over enkele jaren, want zolang duurt de besluitvor-
ming en bovendien wijst Siebinga op de dalende gasprijs. ‘Daardoor 
zijn in Australië al wat LNG-projecten uitgesteld.’
Een andere Russische klus voor Boskalis houdt verband met de 
Olympische Spelen. In Sotsji wordt de haven gebaggerd en uitge-
breid om ruimte te maken voor overnachtingscapaciteit biedende 
passagiersschepen. Een kleine order, van vijf miljoen.

Smeergeld is normaal
Rusland exporteert jaarlijks voor ongeveer twintig miljard euro 
naar Nederland, vooral olie en gas. Omgekeerd loopt een stroom 
ter waarde van circa zeven miljard euro, die vooral bestaat uit 
landbouwproducten, zuivel en vlees.
Uit navraag door NRC Handelsblad onder deelnemers aan het 
handelsbezoek met de koning en koningin, bleken zij zich geen il-
lusies te maken over de manier van zakendoen in Rusland. Be-
drijven laten politieke overwegingen als Greenpeace, mensen-
rechten en de behandeling van homoseksualiteit ‘bij de overheid 
liggen’. De krant citeert landbouwdeskundige Jelmer Buys, die in 
2009 een succesvolle vlasfabriek in Oedmoertië moest sluiten. 
Hij raadt iedereen aan zich goed van de plaatselijke omstandig-
heden op de hoogte te stellen en vooral ook Russisch te leren. 
Wie vies is van smeergeld, heeft niks in Rusland te zoeken, 
meent hij. ‘Een rechtszaak voeren is koehandel; het gaat erom 
wie het meest biedt.’ 

Special

Mattijs Siebinga: …LNG-export biedt ook in Rusland kansen… (foto Sander Klos)
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Accommodation Ladder Failure: Mars 
201363
A pilot and five other personnel safely board-
ed an inbound VLCC from a small boat via the 
port side accommodation ladder. The tanker, 
in ballast, had a freeboard of about 16 m. 
Weather conditions were good with slight sea 
and a low swell. During preparations for 
berthing, the crew were requested to recover 
the pilot ladder and to hoist the accommoda-
tion ladder to deck level to be clear of subse-
quent cargo hose handling operations.
One crew member was sent down, wearing 
proper personal protective equipment (PPE) 
to release the lashings on the pilot ladder and 
accommodation ladder, which were connect-
ed to the ship side lashing point. When this 
crewman was safely on deck, the pilot ladder 
was brought up. However, as the accommo-
dation ladder was being hoisted, it suddenly 
fell down to hang vertically from its hinge 
pins, the bottom of the ladder submerged in 
the sea. At the same time the winch wires 
reached their full extent and were pulled out 
of their clamps and fell into the sea. Berthing 
operations were suspended to enable the lad-
der to be recovered.

Results of the Investigation
Examination of the winch revealed the welded 
connection between the drum and the cheek 
or side plate of the winch had sheared off. 
Since the drive shaft, gears and motor were 
connected to the side plate, the failure had al-
lowed the winch’s drum to turn freely without 
any restraint. There was evidence of a previ-
ous attempt at repairing this same weld, yet 
there was no record of this repair on board. 
Any cracks in the weld would not ordinarily 
have been visible, being hidden under the lay-
ers of wire rope on the drum.
The vessel is fourteen years old and the 
present owners acquired the ship over two 
years ago. The master reported the previous 
owner had completely removed all mainte-
nance records prior to handover.

Root Cause and Contributing Factors
Failure of welded connection on winch •	
drum.
Lack of any historical maintenance records •	
from previous owners.
Lack of any knowledge on board of the pre-•	
vious attempt at repairs.
Lack of diligent visual or technical exami-•	
nation of critical equipment (boarding ar-
rangements).

Lessons Learned
Some shipping companies have a policy of at-
taching a preventer to the accommodation 
ladder which is tended around bitts or anoth-
er strong point by the crew in order to sup-
port the ladder if hoisting or lowering ar-
rangements fail. This has been based on 
experience of similar incidents and could be 
more generally adopted in the industry.

Action Taken
Tanker will be required to submit documen-
tary evidence of competent third party certifi-
cation of repairs to the winch, and satisfac-
tory examination of all boarding arrangements 
including winches, wires, sheaves and all as-
sociated equipment on both sides of the ship, 
before any future acceptance at the terminal.
The Port Information Booklet – Tanker Pre-
Arrival Information questionnaire will be 
amended to include a statement similar to the 
following: ‘Confirm that prior to arrival the pi-
lot boarding arrangements (pilot ladder, ac-
commodation ladder, winches, wires, davits, 
sheaves and all associated equipment) have 
been thoroughly inspected and are in good 
working order, and comply with IMO recom-
mendations.’ 
Editor’s note: The lack of historical mainten-
ance records for essential equipment could 
be seen as a weak link in the ISM Code, as 
many vessels are sold without important 
maintenance documentation following the 
ship. This issue has been raised in accident 
reports by various investigation agencies in 

the past. The UK brought the issue to the IMO 
in 2004 without success. The New Zealand 
Transportation Accident Investigation Com-
mission (TAIC) arrived at a similar finding re-
garding the continuity of ship maintenance 
records and system diagrams when vessels 
change ownership following its investigation 
on the loss of power on a passenger ferry in 
2008. In 2009, Canada’s investigative body, the 
Transport Safety Board (TSB), recommended 
that ‘the Department of Transport advocate 
effective measures at the IMO to ensure that 
maintenance and failure records remain on 
board throughout a vessel’s life’. In February 
2013, Canada and the Republic of Korea sub-
mitted a proposed amendment to the ISM 
Code to the IMO Sub-Committee on Stand-
ards of Training and Watchkeeping. The fu-
ture will tell whether this important amend-
ment to the ISM Code will be implemented.

Mooring Winch Ties Up Operator: Mars 
201364  
Official report edited from BSU 413/10
The vessel was to berth port side to. Four 
crew were working at the aft manoeuvring 
station, two of whom had VHF radios in con-
tact with the bridge. Two of them deployed 
the spring on the port side; the slack was tak-
en in using the capstan head of the port 
winch. The two other crew took care of the 
simultaneous deployment of the two stern 
lines.
After the eyes of the two stern lines were 
ashore on a bollard, the slack in the lines was 
to be taken in using the hydraulic winches. 
However, on the port winch, it was first ne-
cessary to stop the spring still located on the 
capstan head in order for it to be secured on 
a bollard on deck.
At the same time, the slack on the starboard 
stern line was taken in by a crew member on 
the starboard side, alone and without a VHF 
radio. Initially, the crew member pulled the 
slack from the line on deck by hand. After 
that, he began to haul in the section of the 

Marine Accident Reporting Scheme
Mars Report No. 253
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stern line now on deck with the winch. While 
doing this, he noticed the slack on deck was 
beginning to form a loop, causing a risk of the 
line being mis-wound onto the drum. To coun-
ter this risk he attempted to remove the loop 
by kicking it with his right foot while the 
winch was in motion. In the process, his foot 
got caught in the loop, which dragged him to-
wards the hauling winch. He immediately let 
go of the winch’s spring-loaded operating le-
ver, which then clicked back to the neutral 
position. However, due to the normal stop de-
lay of the winch control he was nonetheless 
dragged nearly two metres across the deck. 
When the winch stopped, the loop in the 
stern line together with the trapped right leg 
of the victim had already reached the winch 
drum.
The winch had come to a standstill just be-
fore the victim’s upper body was brought onto 
the winch drum, which in all likelihood would 
have been fatal. Initially, the crew on the  
other side of the vessel were not aware of 
what had happened; from where they were, 
they had no visual contact with the scene of 
the accident. The victim’s situation was soon 
discovered by two other crew who attempted 
to help. However, the assisting crew briefly 
moved the operating lever of the winch in the 
wrong direction by mistake, causing the vic-
tim to be pulled slightly further onto the 
winch. The error was quickly corrected, the 
victim freed and first aid applied. He was tak-
en to the hospital where it was found he had 
suffered a femoral fracture of the right leg 
and injuries to his back.

Report Findings
Tests showed that the stopping time of the 
winch was about 3.5 seconds after the oper-
ating lever is released. During this period, the 
winch’s angle of rotation is 210 degrees. If the 
emergency stop button is pressed immediate-
ly after the operating lever is released, the 
stopping time is about 1 second.
The crewmember risked life and limb by mak-
ing an ill-considered foot movement towards 
a line that was being hauled in. That one and 
the same person controlled the winch and 
cleared the line being wound onto the drum 
simultaneously contradicts the principles of 
good seamanship.

Working alone in one of the two separate 
work areas without a radio appears to be 
highly problematic. For safe execution of a 
berthing manoeuvre, it is essential that infor-
mation can be exchanged at all times be-
tween the various work areas of the man-
oeuvring station, but also between the work 
areas and the bridge, in particular.
The accident shows it is easily possible to 
confuse the winch’s direction of rotation, 
which can have serious consequences.
The handwritten and only partially readable 
“label” on the winch’s control station shows 
that uncertainty with respect to the direction 
of rotation of the winch in relation to the re-
spective lever position apparently also exist-
ed before the accident.

Safety Action Taken
The control units of the winches on the stern 
of the vessel (and its sister ship) have been 
moved further forward and each equipped 
with a safety cage for the winch driver.

Wire Rope Corroded: Mars 201366  
Edited from Britannia Risk Watch Volume 20, 
Number 2 August 2013
A general cargo ship fitted with twin cranes 
was discharging a project cargo weighing 27 
tonnes when the steel hoisting wire failed.
The project cargo fell into the hold and dam-
aged other items of cargo as well as causing 
damage to the ship’s tween deck. The lift was 
within the safe working load (SWL) of the 
cranes and the wire.
The wire rope had been installed a few years 
earlier and was inspected annually by a clas-
sification society surveyor, with the most re-
cent inspection taking place two months be-
fore the incident. Despite this recent 
inspection, experts concluded the wire failed 
as a result of serious local degradation of the 
wire in excess of the limits set by the classifi-
cation society in their “Rules for the Certifica-
tion of Lifting Appliances Onboard Ships”.
The degradation of the crane wire was attri-
buted to the long term lack of a suitable pro-
tective lubricant. It appeared that normal en-
gineering grease was being used by ship’s 
crew to lubricate the wire, but that this had 
not penetrated to the core of the wire. Not 
only had this thick layer of grease failed to 

penetrate the core of the wire, but the use of 
such grease meant that moisture had been 
trapped within the wire, which accelerated 
the corrosion. In addition, the thick layer of 
grease made it hard to make a proper inspec-
tion of the wire.
Classification society surveyors can only 
spend a limited time on board looking at the 
whole ship and crew and shore staff must be 
aware that inspection of the crane wires may 
be visual only and will not usually involve a 
close-up examination of the wire’s core. In 
any case, crews should make their own ongo-
ing and thorough assessment of the condition 
of ship’s crane and derrick wires at regular in-
tervals. In order to avoid corrosion of the core 
of the wire rope, a suitable penetrative lubri-
cant should be applied. Even if the correct 
type of lubricant is used, it is important to 
make sure the wire ropes are always cleaned 
prior to lubrication to avoid the effects of mar-
ine salt and trapped moisture within the wire.
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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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Afdeling Noord
Dinsdag 7 januari
De KNVTS afdeling Noord nodigt u en uw part-
ner uit voor het bijwonen van de Nieuwjaars-
receptie. De receptie wordt afgesloten met een 
buffet waaraan geen kosten zijn verbonden.
Locatie: restaurant “De Twee Provinciën”, 
Meerweg 245, Haren, tel.: 050-3090008,  
www.detweeprovincien.nl
Tijdstip: 17.00 - 20.00 uur

Afdeling Zeeland
Woensdag 8 januari
De afdeling Zeeland van de KNVTS luidt het 
nieuwe jaar feestelijk in met een Nieuwjaars-
receptie en nodigt hiervoor de leden van de  

afdeling Zeeland met hun partners uit. Aan-
sluitend aan de receptie wordt als vanouds 
een uitgebreid koud buffet verzorgd. 
Locatie: party-restaurant-hotel “Huys ter 
Schelde”, Vlissingsestraat 38-40 (naast Intra-
tuin), Koudekerke
Tijdstip: 17.00 - 21.00 uur 
Kosten maaltijd: € 20  p.p., te voldoen bij bin-
nenkomst. Aan het bezoeken van alleen de re-
ceptie zijn geen kosten verbonden. 
Opgave deelname koud buffet bij voorkeur per 
e-mail: rboerhorst@zeelandnet.nl of per tel.: 
0118-501600 (na 18.00 uur). Noot: In verband 
met de catering is de uiterste datum van aan-
melding zaterdag 4 januari.

Landelijke Nieuwjaarsborrel
Donderdag 16 januari
Het hoofdbestuur van de KNVTS nodigt u en 
uw partner uit voor de KNVTS-Nieuwjaars-
borrel om in informele sfeer het jaar 2014 in te 
luiden. Met een mooi uitzicht op de scheep-
vaart, de Nieuwe Waterweg en de Rotterdam-
se haven biedt deze borrel met hapjes u de 
mogelijkheid bij te praten met vrienden,  
zakenrelaties, oud-collega’s en natuurlijk  
bestuursleden.  
Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15, 
Vlaardingen (www.deltahotel.nl)
Tijdstip: 17.00 - 20.00 uur

KNVTS-Nieuwjaarsrecepties

Dit jaar waren de senioren te gast bij Bosch-
Rexroth in Boxtel. Opkomst: 35 leden, velen 
met partners. Het bedrijf houdt zich in hoofd-
zaak bezig met de productie van hydraulische 
apparatuur, met daarnaast een afdeling voor 
apparatenbouw van aanverwante aard. Activi-
teiten die op zich nauwelijks speciale aandacht 
genieten in de scheepvaart, maar die toch een 
zeer grote sector op dat gebied beslaan. Denk 
maar eens aan het grote aantal hydraulische 
“armen en benen” dat een baggerschip of pij-

penlegger nodig heeft om 
te functioneren. 
De deelnemers wachtte 
een bijzonder gastvrij 
onthaal in een mooie en 
doelmatig ingerichte 
hoorzaal. Na het wel-
komstwoord van de voor-
zitter van de KNVTS, ir. 
W. Laros, volgden pre-
sentaties van de heren R. 
Pander Maat over Mari-
ne & Offshore en P. Does-

burg over DCBN/DCNL-as-
pecten onder dezelfde noemer. Zij wisten de 
activiteiten van zowel de Boschgroep in het 
geheel als van Rexroth in het bijzonder duide-
lijk te omschrijven. Aansluitend voerde de 
rondgang door de werkplaatsen langs indruk-
wekkend grote plunjers, cilinders en andere 
producten van verspanende bewerkingsme-
thodes op hypermoderne machinale banken.
Bij de dames, toch al onder de indruk van dit 
kijkje in een hedendaagse fabriek, werd met 
bewondering vastgesteld dat ondanks aard en 

omvang van de bezigheden, de werkruimten op 
afstoffen na bijna klinisch schoon en orderlijk 
waren. Dat moet de bedrijfsleiding toch als 
muziek in de oren hebben geklonken. 
Gedurende de verfrissingen tot afscheid, even-
eens aangeboden door Rexroth, overhandigde 
de heer Laros, aan een viertal leden van de 
KNVTS, ter herinnering aan hun vijftigjarig lid-
maatschap, een oorkonde met bijbehorende 
logospeld. Hij bedankte de gastheren en -vrou-
wen voor hun inzet met wijn en bloemen. 
Voor het gezellige samenzijn na de excursie 
was dit jaar de keus gevallen op een knusse 
Brabantse herberg. Er werd ongedwongen 
aangeschoven aan twee lange tafels waarna, 
onder het genot van een drankje, de gesprek-
ken over en weer spontaan loskwamen. Het 
buffet werd opgediend in vier afzonderlijke 
gangen met voor elk wat wils. Dit bleek een 
goede formule en wellicht voor herhaling vat-
baar. Uit algemene bijval mocht worden opge-
maakt dat iedereen, na bijna drie uur tafelen, 
voldaan huiswaarts keerde.
Joop Coolegem

Seniorendag 2013

Na de excursie werd uitgebreid bijgepraat in een Brabantse herberg
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Lezingen en excursies in het eerste half jaar 2014
Afdeling Rotterdam

Donderdag 27 februari: Berging/•	 emergency 
response
Donderdag 27 maart: Milieu, duurzaamheid •	
en zeeonderzoek
Donderdag 24 april: •	 Dredging (met CEDA)
Mei: geen lezing •	
Begin juni: excursie, nader te bepalen•	

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar-
dingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Aanvang aperitief en maaltijd: 17.30 uur

Afdeling Amsterdam
Woensdag 19 februari: Platform-hefschip •	
Pieter Schelte
Woensdag 19 maart: excursie; rondvaart •	

Amsterdamse haven 
Woensdag 16 april: LNG in de binnenvaart•	
Woensdag 14 mei: onderwerp lezing nog •	
niet bekend

Locatie: Voormalig opleidingsschip Pollux, 
NDSM-pier 6, Amsterdam-Noord 
Aanvang presentatie: 19.00 uur
Aanvang maaltijd: 17.30 uur
Aanvang borrel: 20.30 uur
 
Afdeling Zeeland
Donderdag 20 februari: Elektrische veerboot
Donderdag 20 maart: onderwerp lezing nog 
niet bekend
Donderdag 17 april: jaarlijkse ledenvergade-
ring (met partners), gevolgd door een lezing 
(onderwerp lezing nog niet bekend) 

Mei: excursie, nader te bepalen
Locatie: Hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen
Aanvang lezing: 19.30 uur   

Afdeling Noord
Dinsdag 4 februari (H): Platform-hefschip •	
Pieter Schelte 
Dinsdag 4 maart (G): LNG Fuel Tank Con-•	
tainer
Dinsdag 1 april (H): 23.000 tonner•	
Dinsdag 6 mei (G): Vanguard/Dockwise •	
(met partners)

Locatie: restaurant De Twee Provinciën, 
Meerweg 245, Haren (H) of Hotel Restaurant 
Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou (G)
Aanvang lezing: 20.00 uur

Nieuwe leden KNVTS december
Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

N.P.J.M. van den Biggelaar
Sales & Service Manager – 
ConPackSys BV, Dordrecht
Jan Ligthartlaan 17, 3312 KD 
Dordrecht
Voorgesteld door A. van Buijtenen
Afdeling Rotterdam

R.M. Hendriks
Accountmanager – Kaeser Compressoren, 
Hengelo
Wals 5, 2152 TL Nieuw-Vennep
Voorgesteld door A. van Buijtenen
Afdeling Amsterdam

E.P.J. Hooymans
Key Account Manager – Volvo Penta Europe, 
Beesd
Stationsweg 2, 4153 RD Beesd
Voorgesteld door J. van Rijn
Afdeling Rotterdam

R.A.C. Houtman
Accountmanager – Breden-
oord Aggregaten, Apeldoorn
Zutphensestraat 319,  
7325 WT Apeldoorn
Voorgesteld door M. van 
Wijngaarden
Afdeling Rotterdam

H.J. Smit
Salesmanager – Mar-In Controls, Krimpen 
aan den IJssel
Notbruislaan 268, 3555 EM Utrecht
Voorgesteld door H. Boonstra
Afdeling Rotterdam

J.G.J. de Waal
Stuurman – Van Dam  
Shipping, Farmsum
Tarwestraat 28, 4311 CK  
Bruinisse
Voorgesteld door A. van  
Buijtenen
Afdeling Zeeland

R.E. Witmond
Stuurman – Holland America 
Lijn, Rotterdam
Olympiaweg 105-II, 1076 VV 
Amsterdam
Voorgesteld door B. Broek
Afdeling Amsterdam

R.J.S. Wittenbols
SWTK 1e Machinist – Jan de Nul, Aalst (BE)
Glasisstraat 145, 4381 SE Vlissingen
Voorgesteld door M. van Wijngaarden
Afdeling Zeeland

In memoriam
Nagekomen bericht:
Op 18 september 2013 is op 66-jarige leef-
tijd overleden de heer W.H. van Taten-
hove. Laatst woonachtig te Rotterdam.  
Hij was ruim 36 jaar lid van de KNVTS.
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Afdeling Amsterdam
Onderwerp: Binnenvaartschepen
Woensdag 22 januari
Spreker: Ubbo Rommerts, directeur Rommerts Ship Design
Ontwikkelingen in de binnenvaart volgen elkaar snel op. Nederland 
speelt in Europa een hoofdrol in deze ontwikkelingen. Veel bijzondere 
binnenvaartschepen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, ontstonden op 
de tekentafel van naval architects Ubbo Rommerts en Matthijs van der 
Graaf. Zij ontwierpen tal van tankers, duwbakken, andere binnenvaart-
schepen en passagiersschepen. Eerst voor Rensen-Driessen Shipbuil-
ding en sinds twee jaar met hun eigen bedrijf: Rommerts Ship Design. 
Aan de hand van verschillende categorieën schepen licht Rommerts tij-
dens de lezing vele aspecten van moderne binnenvaartschepen toe, zo-
als van binnenvaarttankers, bijzondere tankers en de LNG-binnenvaart.
Locatie: Voormalig opleidingsschip Pollux, NDSM-pier 6, Amsterdam-
Noord. Bij de Pollux kunt u gratis parkeren. Openbaar vervoer: per pont 
vanaf CS, per bus lijn 35, 37, 38, 91, 94 en 363.
Aanvang presentatie: 19.00 uur
Aanvang maaltijd: 17.30 uur
Kosten maaltijd: leden € 10, introducés € 15  
Aanvang borrel: 20.30 uur
Indien u gebruik wilt maken van de broodmaaltijd, gelieve dit uiterlijk vrij-
dag 17 januari te melden: knvts.afd.amsterdam@gmail.com. 

Afdeling Zeeland
Onderwerp: Efficiëntieverbetering door beter (slimmer) onderhoud
Donderdag 23 januari  
Sprekers: studenten van Avans en HZ University of Applied Sciences
Avans en HZ bieden de studies Maritiem Officier en International Main-
tenance Management aan met de gezamenlijke minor Equipment Mainte-
nance Technology. Voor de minor voert een twintigtal studenten onder-
zoeksprojecten voor het bedrijfsleven uit waarbij bijvoorbeeld nieuwe 
reparatietechnieken worden ontwikkeld, risicoanalyses worden uitge-
voerd en onderhoud wordt geoptimaliseerd. Diverse onderwerpen en 
verbeteringen op onderhoudsgebied komen aan bod.
Locatie: hotel Arion, Boulevard Bankert 266, Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur. 
Introducés zijn van harte welkom.

Afdeling Noord en Rotterdam
In verband met de Nieuwjaarsrecepties geven de afdelingen Noord en Rot-
terdam in januari geen lezingen.  

Lezingenprogramma januari

“SWZ Maritime” is onder meer de periodiek van de Koninklijke  
Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied,  
opgericht in 1898. “SWZ Maritime” verschijnt elf maal per jaar.  
Het lidmaatschap 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 verschillende activiteiten. U kunt zich opgeven als lid bij de 
algemeen secretaris van de KNVTS, Gebouw Willemswerf, Boompjes 
40, 3011 XB Rotterdam, e-mail: secretariaat@knvts.nl of via het aan-
meldingsformulier op de website: www.knvts.nl.

‘s Werelds grootste  

binnenvaartschip 

Vorsten bosch naar een 

ontwerp van Rensen 

Shipbuilding

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

SWZ editie 10.indd   1 9-12-2013   14:11:26
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Nieuwjaarsreceptie 2014
Op donderdag 23 januari organiseert Scheeps-
bouw Nederland haar nieuwjaarsreceptie. In 
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam wordt 
samen met de leden en relaties het glas gehe-
ven op een voorspoedig en succesvol jaar.
Contact: Dorien Beumer  
(dbe@scheepsbouw.nl) 

Nieuw: technical superintendent-training
Voor equipment-leveranciers en reparatie-
werven is de technical superintendent een 
belangrijk aanspreekpunt. Hij of zij is de scha-
kel tussen schip en wal en belangrijk bij de 
aanschaf van nieuwe onderdelen en het aan-
besteden van reparatieopdrachten. Op ver-
zoek van en in samenwerking met een aantal 
rederijen heeft HME een training opgezet die 
geheel in het teken staat van de technical su-
perintendent. De training start in maart 2014. 
De exacte data worden binnenkort bekendge-
maakt op www.scheepsbouw.nl. 
Contact: Gert-Jan Huisink (gh@hme.nl) 

Export 2014
In 2014 worden de Maritime by Holland Pavil-
joens georganiseerd op de volgende beurzen: 

Vietship (26-28 februari)•	
Asia Pacific Maritime (19-21 maart)•	
OTC Asia (25-28 maart)•	
SEA Japan (9-11 april)•	
Posidonia (2-6 juni)•	
SMM (9-12 september)•	
Offshore Energy (28-29 oktober)•	
Offshore South East Asia (2-5 december)•	
Inmex China (10-12 december)•	

Contact: Marjan Lacet (ml@hme.nl), Michael 
Roerade (mr@hme.nl) en Arne Heutink  
(ah@hme.nl) 

Trainingen 2014 (internationaal)
In 2014 staan de volgende internationale trai-
ningen gepland: 

Marine Propulsion Course Module 1: Pro-•	
pulsion Plant Concepts and Basic Ship Hy-
drodynamics (18-19 september)
Marine Propulsion Course Module 2: Marine •	
Propulsors Characteristics (9-10 oktober)
Marine Propulsion Course Module 3: Diesel •	

Engines and Gas Turbines Characteristics 
(30-31 oktober)
Marine Propulsion Course Module 4: Elec-•	
trical Drives Characteristics (20-21 novem-
ber)
Marine Propulsion Course Module 5:  •	
Matching Propulsion Engine and Propulsor 
(11-12 december)
Design of Marine Auxiliary Systems Course •	
Module 1: Introduction Systems Architec-
ture (15-16 april)
Design of Marine Auxiliary Systems Course •	
Module 2: Fundamentals Pumps, Compres-
sors and Heat Exchangers (20-21 mei)
Design of Marine Auxiliary Systems Course •	
Module 3: System Engineering (24-25 juni)
Onboard Noise and Vibration (17-18 juni)•	

Contact: Christina Syropoulos (cs@hme.nl)

Trainingen 2014 (nationaal)
In 2014 staan de volgende nationale trainin-
gen gepland: 

Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers •	
(10-11 april)
Maritiem kennismanagement (16-17 april)•	
Projectmanagement module 1: Maritiem •	
projectmanagement (16-17 september en 9 
oktober)
Projectmanagement module 2: Communica-•	
tie in projectmanagement (28-29 oktober en 
19 november)
Resultaat- en klantgericht verkopen in de •	
maritieme industrie (4-5 november en 24 
november)
Agenten & distributeurs: juridische aan-•	
dachtspunten en valkuilen (6 november)

Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers •	
(13-14 november)
Basistraining trillingen & geluid aan boord •	
van schepen (18 november)
Projectmanagement module 3: Risicoma-•	
nagement in projecten (27-28 november)
Projectmanagement module 4: Project con-•	
tractmanagement (16-17 december)

Contact: Christina Syropoulos (cs@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 Vietship (26-28 februari) •	
Maritime by Holland Paviljoen Asia Pacific Maritime (19-21 maart)•	
Maritime by Holland Paviljoen OTC Asia (25-28 maart)•	
Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers (10-11 april)•	
Design of Marine Auxiliary Systems 1: Introduction Systems Architecture (15-16 april)•	
Maritiem kennismanagement (16-17 april)•	
 Algemene ledenvergadering, thema “innovatie” (15 mei)•	

Aanmelden? Kijk op www.scheepsbouw.nl/agenda
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Aandrijving 
 

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 Manpower
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 
 

Maritime Search
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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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Colofon

Maritime Search

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. V. Wieleman (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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With over 65 years of constructive cooperation with Damen 
Shipyards, the ‘BOMMEL’ is another excellent prototype for 
Herman Sr. which is built to perfection.

“
”

DAMEN TUGS & WORKBOATS

ALS JE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL

JACK VAN DODEWAARD  TUG AND WORKBOAT COMPANY HERMAN SR.

sec.dsha@damen.com  |  www.damenshipyardshardinxveld.nl/en/products/shoalbuster

DAMEN SHOALBUSTER 2509

Watch the Herman Senior promo  
Scan this ad with your Layar-app.
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Bureau Veritas Marine 
Nederland 

Nationaal netwerk van 2 
vestigingen (Rotterdam en 
Groningen) en 60 
medewerkers. 

Leveringsprogramma:  
ontwerp beoordeling, 
evaluaties,  
inspecties en certificering. 

Activiteiten in scheepsbouw,   
scheepvaart en offshore  
industrie.  

Vestiging Rotterdam 
Vissersdijk 223 - 241 
3011 GW ROTTERDAM 

POSTBUS 4600 
3000 BA Rotterdam 

Tel.  010 - 282 26 66 
Fax. 010 - 241 10 00 

Vestiging Groningen 
Marcellus Enantslaan 1A 
9721 TK Groningen 

Tel:  050 – 312 07 56 
Fax: 050 – 314 14 64 

Bekijk ook onze website  
www.veristar.com.

MOVE FORWARD 
WITH CONFIDENCE



Future 
performance 
depends on 
today’s decisions
We help you make the decisions that ensure your 
ships are designed and operated to perform better 
in every way, from the fuel they consume to the 
technologies and procedures they employ.

Whatever technologies or solutions you’re 
exploring, we’re here to help you make the best 
and safest decisions.

Discover more at  
www.lr.org/performance

Working together
for a safer world

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Copyright © Lloyd’s Register Group Limited. [2013] A member of the Lloyd’s Register group.
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