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14 Shipbuilding and Shipping in 2014
Industry reports from international analysts indicate the re-establishment of 
growth in shipbuilding. Order books present positive figures, while production 
may this year equal the all-time record of 
2010. Overcapacity is diminishing with gro-
wing transport demand, but this restored 
balance in demand and capacity is fragile 
for some vessel types. In the Netherlands, 
yacht building is considered more impor-
tant than represented in statistics.

18 Rapid Assessment of 
Damaged Ships
According to the ISSC’s (International Ship 
Structure Committee) 2009 report, collision and 

grounding are the most common accidents among ships, particularly for short 
shipping close to shore and port, where sea traffic density is high and sea routes 
are narrow. Those potentially costly consequences of collision and grounding, 
such as fatalities, damage to property and cargo, and environmental pollution in 
the form of for instance oil spills, are main driving forces motivating research on 
collision and grounding.

21 Special jong maritiem
Deze editie van SWZ Maritime staat in het 
teken van de jeugd en daarmee de 
toekomst van de maritieme industrie. In 
deze special vindt u bijdragen van de 
RMU, TU Delft, studenten en pas 
afgestudeerden. 

Jong maritiem

Dit nummer van SWZ is een special gericht  
op jonge mensen in de maritieme sector en 
voor een belangrijk deel geschreven door  
studenten en pas afgestudeerden. Een indus-
trie of bedrijfstak is “levend” als er voldoen-
de jong bloed instroomt. En jonge instroom is 
alleen mogelijk als het die sector in econo-
misch opzicht goed gaat. 
Uit de onlangs verschenen Monitor 2013 over 
de Nederlandse maritieme cluster blijkt dat 
inderdaad het geval te zijn, zie het item daar-
over in de rubriek Nieuws op pagina 2 en de 
analyse van de monitor in de rubriek Maritie-
me markt op pagina 4. Terwijl in vrijwel alle 
sectoren in de afgelopen jaren arbeidsplaat-
sen verloren gingen, groeide de maritieme 
sector met een (weliswaar bescheiden) 1,7 
procent en nam ook de productiewaarde toe. 
En nu de economie naar het zich laat aanzien 
weer aantrekt, met name door de groei van  
de wereldhandel, kan het bijna niet anders of 
ook de maritieme sector gaat hiervan profite-
ren. 
Op de (alweer) achtste editie van het Mari-
time & Offshore Career Event, begin april door 
Navingo in het WTC te Rotterdam georgani-
seerd, bleek ook duidelijk dat de sector 
schreeuwt om goed opgeleide jonge mensen. 
Meer dan 130 bedrijven en instellingen ontvin-
gen naar schatting 4500 veelal jonge professi-
onals en studenten. Zij waren daar om met de 
exposanten te spreken over een carrière of 
stageplaats in de sector of om bedrijfspresen-
taties en workshops bij te wonen. De opening 
van deze carrièrebeurs werd bijgewoond door 
minister-president Mark Rutte, een duidelijk 
teken dat de politiek aandacht heeft voor onze 
sector. 
Blijft de vraag op welke manier (of manieren) 
meer jonge mensen vertrouwd kunnen wor-
den gemaakt met de maritieme sector. Een 
goed initiatief is het geven van maritieme les-
sen op scholen door het hele land zoals dat 
door Nederland Maritiem Land wordt 
georganiseerd tijdens de jaarlijkse 
maritieme week. Maar ongetwij-
feld zijn er meer mogelijkheden te 
bedenken. 

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

De Griekse economie mag dan al jaren in zak 
en as zitten, voor de Griekse scheepvaartsec-
tor geldt dat allerminst. Net als in de jaren 
tachtig hebben veel Griekse reders volop “an-
ticyclisch” geïnvesteerd; ze hebben op de top 
van de markt schepen verkocht en bestelden 
nieuwe schepen op het laagste punt. Met hun 
bestellingen zijn de Grieken de motor achter 
de grote toename van nieuwbouworders sinds 
begin 2013. Vorig jaar bestelden zij 275 nieuwe 
schepen, een investering van 13 miljard dollar. 
Naar schatting is 25 procent van het wereld-

In 2012 zijn er in de maritieme cluster 3500 ar-
beidsplaatsen bijgekomen, in vergelijking met 

Huisman heeft een intentieverklaring ontvan-
gen voor de levering van ‘s werelds grootste 
kranen aan boord van Heerema’s geplande, 
nieuwe half-afzinkbare kraanschip. Heerema 
beslist nog dit jaar of het schip er echt komt. 
Huisman staat bekend om zijn mastkranen. 
Deze zijn echter van een meer conventioneel 
type (tubkraan) waarbij de kraan zwenkt op 
een basis met een grote diameter. In tegen-
stelling tot wielstellen die tubkranen gebrui-
ken voor hun zwenksysteem, gebruiken de 
nieuwe kranen grote lagers van eigen make-

wijde orderboek aan schepen nu voor reke-
ning van Griekse eigenaren. De Grieken doen 
die bestellingen met een combinatie van eigen 
geld en fondsen die ze binnenhalen op de we-
reldwijde financiële markten. Daarom aast de 
Griekse overheid nu ook op een grotere bijdra-
ge van de reders aan de schatkist, maar hun 
invloed is dermate groot dat het maar de vraag 
is of die lastenverhoging er echt komt. 
De Griekse vloot is de grootste ter wereld. Vol-
gens de UNCTAD telt de Griekse vloot in totaal 
3695 schepen met een totaal tonnage van 245 

2011, een groei van 1,7 procent. Ook de pro-
ductie- en toegevoegde waarde stegen ten 
opzichte van 2011, beide met respectievelijk € 
1,5 miljard (vier procent) en € 700 miljoen (vier 
procent). Hiermee deed de maritieme sector 
het beduidend beter dan de Nederlandse eco-
nomie, waarin de werkgelegenheid en het 
Bruto Binnenlands Product (BNP) daalde. 
Deze cijfers komen uit de Maritieme Monitor 
2013, De Nederlandse Maritieme Cluster. De 
twaalf sectoren waaronder: zee- en binnen-
vaart, scheepsbouw, offshore, waterbouw en 
havens, realiseerden in 2012 een totale toege-
voegde waarde van ruim € 16 miljard (drie 
procent van het BNP) en een productiewaar-
de van ruim 36 miljard. In 2012 bood de sector 

lij. Deze techniek paste Huisman eerder toe 
op de 5000 mt offshore mastkraan voor de 
Seven Borealis en de 4000 mt offshore-mast-
kraan voor Heerema’s Aegir. De twee kranen 
krijgen elk een maximumhijscapaciteit van 
10.000 t bij een radius van 48 m. Ze zijn voor-
zien van een 2500 t hulphijs en een tweede, 
kleinere hulphijs met een maximumbereik 
van 155 m. De hoofdhijs, met verminderde in-
schering, heeft een hijscapaciteit van 1000 t 
op 1000 m waterdiepte en is uitgerust met 
actieve deiningscompensatie. 

miljoen ton deadweight. Dit betreft zowel 
schepen onder Griekse als buitenlandse vlag 
in beheer bij Grieken en komt neer op zo’n vijf-
tien procent van de wereldhandelsvloot.  
Schepen in de drie “major bulks” domineren 
nog steeds de Griekse handelsvloot. Volgens 
de Union of Greek Shipowners hebben bulk-
carriers, olietankers en containerschepen een 
aandeel van meer dan 97 procent. Gezien de 
orders van de laatste tijd, zal deze samenstel-
ling van de vloot ook niet erg veranderen.

werk aan 194.000 personen, twee procent van 
de totale werkgelegenheid. Om de concur-
rentiepositie te verstevigen, moet de sector 
blijven innoveren. Er moet worden ingezet op 
het ontwikkelen van schone schepen, winnen 
op zee, slim en veilig varen en betere integra-
tie van de sector in de logistieke keten. 
De Maritieme Monitor meet jaarlijks hoe de 
12.000 bedrijven in de sector ervoor staan. Er 
wordt gekeken naar economische kracht en 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ecorys 
voerde de studie uit in opdracht van het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu en in sa-
menwerking met Nederland Maritiem Land 
(NML). De Maritieme Monitor is te vinden op 
www.maritiemland.nl.

Griekse handelsvloot beleeft gouden tijden

Maritieme sectoren slaan zich goed door de crisis

Huisman gaat ‘s werelds grootste kranen bouwen

De kranen krijgen een hijscapaciteit van 10.000 ton.

Minister Kamp krijgt het eerste exemplaar van de Maritieme 

Monitor 2013 van de voorzitter van NML, Arie Kraaijeveld.
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Nieuws

Bij het maritiem programma van de Rijks-
dienst van het Cultureel Erfgoed van het mi-
nisterie van OCW komen regelmatig project-
voorstellen binnen. Het kan dan gaan over 
een voorgenomen publicatie, onderzoek naar 
een scheepswrak of het opzetten van een 
educatief programma. Vaak vraagt men om 
advies, informatie en ondersteuning, maar re-
gelmatig is men ook op zoek naar financiële 
steun. Veel projectvoorstellen vallen binnen 
de doelstellingen van het maritiem program-
ma, maar helaas is het niet mogelijk alle pro-
jecten (mede) te financieren.
Het nieuwe CommonSites-project van het ma-
ritiem programma is bedoeld om dergelijke 

De Rijksoverheid heeft eind vorig jaar in de 
concept-rijksstructuurvisie Wind op zee ruim 
1400 km2 extra aangewezen op de Noordzee 
om de bouw van offshore windparken moge-
lijk te maken. Eerder waren in het Nationaal 
Waterplan al de gebieden “Borssele” en 
“IJmuiden ver” voor windenergie opgenomen.
Het aanwijzen van de gebieden voor wind-
energie is een van de vereisten om de uitrol 
mogelijk te maken. De nu aangewezen gebie-

LNG wordt sinds kort ook in Nederland inge-
zet als schonere en stillere brandstof voor de 
scheepvaart en het wegtransport. Voor een 
succesvolle introductie als alternatieve 
brandstof moeten onder andere veilige op-

projecten te faciliteren bij het vinden van do-
nateurs door middel van Crowdfunding. Het 
CommonSites-platform biedt de mogelijkheid 
met verschillende doelgroepen samen te wer-
ken en voor projecten, op een laagdrempelige 
wijze, financiering te zoeken. Ook kunnen de 
meest actuele gegevens van een project on-
line worden gedeeld om betrokkenheid te ge-
nereren.
Het eerste Crowdfunding-project is de zoek-
tocht naar het VOC-schip de Schoonhoven. 
De Schoonhoven zonk op 23 januari 1626 voor 
de kust van Portugal. Door archiefonderzoek 
in Portugal en Nederland is de locatie van het 
wrak gevonden. 

den “Hollandse kust” en “ten noorden van de 
Waddeneilanden” liggen allemaal buiten de 
12-mijls-zone. Er lopen nog onderzoeken naar 
gebieden voor windparken binnen die 12 mijl.
De nieuw aangewezen gebieden bieden bij el-
kaar bruto circa 8500 MW aan extra ruimte. 
Dat is meer dan de zoekopdracht van 4000 
MW omdat er in de Noordzee nog veel con-
currerende claims op ruimte zijn die ervoor 
zorgen dat de ruimte voor windenergie die 

slagplaatsen en tankstations worden ge-
bouwd. Maar de wet- en regelgeving is nog 
onvoldoende ontwikkeld om hiervoor vergun-
ningen te krijgen. Daarom ging afgelopen fe-
bruari het LNG Safety Program officieel van 
start.
Binnen dit tweejarig programma wordt onder-
zoek gedaan naar de veiligheid van LNG als 
transportbrandstof. Naast TNO, NEN, RIVM 
en andere kennisdragers, zijn de veiligheids-
diensten en de industrie betrokken. 
In het project worden pragmatische testen en 
onderzoeken gedaan en informatie verzameld 
die leidt tot een betere risicobeheersing, zo-
wel aan de ontwerp- als de incidentkant. 

Voor meer informatie over het CommonSites-
project zie www.cultureelerfgoed.nl.

daadwerkelijk overblijft kleiner wordt. Er zijn 
per gebied twee varianten onderzocht, de mi-
nimale en maximale variant. Bij de minimale 
variant wordt een afstand van 2 NM aange-
houden ten opzichte van de scheepvaartrou-
tes en een afstand van 5 NM rondom olie- en 
gasplatforms. Bij de maximale variant wordt 
een afstand van 500 meter aangehouden ten 
opzichte van de scheepvaartroutes en de 
olie- en gasplatforms. 

Welk type tank kun je het beste gebruiken? 
Hoe verloopt het vermoeiingsproces van vul-
slangen die steeds weer opwarmen en afkoe-
len? Wat gebeurt er als bij bunkering een 
container omvalt? Welke maatregelen kun je 
nemen om dat te voorkomen? Pas als je weet 
hoe je risico’s beheersbaar maakt en hoe je 
eventuele calamiteiten bestrijdt, weet je hoe 
vergunningsvoorschriften eruit moeten zien. 
Aan de andere kant is er altijd een omslag-
punt waarbij risicobeheersing te kostbaar 
wordt. De betrokkenheid bij de invulling van 
regelgeving helpt de industrie bij het maken 
van rationele overwegingen. Voor meer infor-
matie, zie www.nationaallngplatform.nl.

Maritieme projecten zoeken steun via Crowdfunding

Extra gebieden aangewezen voor offshore wind

Unieke samenwerking in LNG Safety Program

Schepen in nood van Andries Eertvelt, circa 1623  

(foto Museum voor Schone Kunsten, Gent).

Voordat LNG-tankers gemeengoed worden, moet eerst  

gewerkt worden aan een veilige LNG-infrastructuur.

SWZ04_nieuws   3 08-04-2014   09:33:07



SWZ|MARITIME4

Maritieme markt

Met editie 2013 van de maritieme monitor kan de 
sector opnieuw aantonen dat deze beslist de 
moeite waard is om gesteund te worden door 
overheid en politiek. Want daar waar de afgelo-
pen jaren in andere sectoren in Nederland vele 
tienduizenden arbeidsplaatsen verloren gingen 
en nog steeds gaan, kon de maritieme sector  
het aantal banen met 3500 arbeidsplaatsen  
(+ 1,7 procent) laten groeien. Niet alleen kwamen 
er banen bij, ook de productiewaarde en toe- 
gevoegde waarde van de gehele maritieme sec-
tor stegen ten opzichte van 2011 met respectie-
velijk € 1,5 miljard (+ 4 procent) en € 700 miljoen 
(+ 4 procent). 
Zonder overdrijving stellen de samenstellers van 
de maritieme monitor vast dat de sector het hier-
mee beduidend beter deed dan de totale Neder-
landse economie, waarvan de werkgelegenheid 
en het BBP (Bruto Binnenlands Product) daalden 
in 2012.

Politiek informeren waar de kansen in 
de sector liggen
Namens de maritieme sector mocht voorzitter 
van de Stichting Nederland Maritiem Land, Arie 
Kraaijeveld het eerste exemplaar van de Monitor 
2013 aanbieden aan minister Henk Kamp van Eco-
nomische Zaken. Kamp kan zich er dan niet meer 
met een Jantje van Leiden van afmaken dat hij 
het allemaal niet heeft geweten. Voor de sector is 
het van het grootste belang dat zoveel mogelijk 
beleidsambtenaren en politici weten hoe belang-
rijk en ook kansrijk de maritieme sector voor de 
Nederlandse economie is. En dat het dus niet 
aangaat de laatste miljoenen die er nog beschik-

Monitor 2013: offshore-industrie 
versterkt groei maritieme sector
Het is dat de monitor van het Nederlandse maritieme cluster qua actualiteit altijd achterloopt, 
want de begin vorige maand gepubliceerde editie 2013 betreft pas de cijfers over 2012. Maar 
dat maakt het rapport er niet minder waardevol om. Om alle cijfers van alle onderscheiden 
sectoren te verzamelen en de analyse hiervan te onderbouwen, is tijd nodig en dus duurt het 
even voordat er een goed inzicht in de ontwikkeling van het maritieme cluster beschikbaar is.

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

baar zijn als smeermiddel voor het binnenhalen van een veelvoud aan orders 
ook nog te schrappen. Het liberale beleid van laissez faire en de insteek van 
Kamp dat de sector sterk genoeg is om zichzelf te redden, zou er anders wel 
eens toe kunnen leiden dat je het kind met het badwater wegspoelt.
Uit deze laatste monitor wordt namelijk ook duidelijk waar de kansen liggen 
voor de maritieme sector om zich nog sterker te kunnen ontwikkelen en nog 
meer banen en geld op te leveren voor onze economie. De meest kansrijke 
is zonder twijfel die van de offshore-industrie, waarbij het in Nederland 
vooral gaat om dienstverleners aan maatschappijen die olie en gas winnen, 
maar steeds vaker ook om aannemers uit de waterbouw die voor opdracht-
gevers uit binnen- en buitenland offshore-windparken aanleggen.

Groter belang offshore-industrie
De samenstellers van het onderzoek constateren dat het belang van de off-
shore-industrie voor het maritieme cluster de laatste jaren sterk is toegeno-
men. De offshore-industrie gaf en geeft daarmee een flinke impuls aan een 
groot aantal maritieme sectoren. Scheepsbouwers zijn zich gaan richten op 
de bouw van maintenance- en supportschepen, rederijen op de markt voor 
offshore-support transportcapaciteit voor de bouw van offshore-windpar-
ken, de maritieme toeleveranciers ontvangen meer opdrachten uit de off-
shore-sector en ook de waterbouwsector van de grote baggeraars Boskalis 
en Van Oord richt zich meer en meer op offshore-projecten. 
Hierdoor ontstaat een steeds sterkere vervlechting met de toelevering aan 
de offshore-sector. Een goede indicator hiervoor is volgens het rapport dat 
dertig van de zestig genoemde Maritieme Toonaangevende bedrijven in de 
Monitor van 2013 lid zijn van de IRO, de overkoepelende organisatie van de 
offshore. Bedrijven als Van Oord en Boskalis (nu nog 100 procent toege-
deeld aan de waterbouw) en IHC (scheepsbouw) maken in hun jaarversla-
gen over 2012 duidelijk dat het juist de offshore-activiteiten zijn die een 
steeds belangrijkere (en gezonde) rol spelen in hun overall activiteiten en  
financiële performance. Alleen Boskalis laat expliciet zien dat in 2012 al 16 
procent (bijna € 500 miljoen) van de totaalomzet is toe te rekenen aan de 
offshore, Van Oord en IHC doen dat (nog) niet.

Een paar cijfers op een rij
Om duidelijk te maken wat de rol van de offshore-industrie is binnen de ma-
ritieme sector, moeten we even terug naar het totaalplaatje. De directe en 
indirecte productiewaarde van alle bedrijven in het maritieme cluster in 
2012 bedroeg ruim € 36 miljard. Het cluster genereerde in Nederland een  
directe toegevoegde waarde van ruim € 12 miljard. Indirect kwam daar nog 
ruim € 4 miljard bij. Het maritieme cluster genereert hiermee circa 3 procent 
van het Bruto Binnenlands Product van Nederland. Het cluster bood in 2012 
werk aan circa 194.000 personen, waarvan 138.500 direct. Daarmee vormt 
de totale werkgelegenheid in het maritieme cluster ruim 2 procent van de 
werkgelegenheid in Nederland.
Nu gaat het natuurlijk niet even goed met alle deelsectoren van het maritie-
me cluster. De zeevaart, binnenvaart, marine en de visserij genereerden in 
2012 een toegevoegde waarde die onder het niveau van 2006 ligt. Voor de 
zeevaart, binnenvaart en visserij is deze afname veroorzaakt door lage ta-
rieven en prijzen, hoge brandstofkosten en een daling van de vraag naar 
transport. Voor de marine geldt dat door bezuinigingen de toegevoegde 
waarde is gedaald.

Als we kijken naar het aantal werkzame personen in genoemde deelsecto-
ren, dan fluctueert dit in 2012 ten opzichte van 2006 minder dan de ontwik-
kelingen in de toegevoegde waarde. Het aantal werkzame personen nam 
het sterkst toe in de waterbouw, gevolgd door de offshore, havens, maritie-
me dienstverlening en maritieme toeleveranciers. De werkgelegenheid in 
de zeevaart, scheepsbouw, marine, visserij en watersportindustrie daalde, 
die van de binnenvaart bleef stabiel. 

Omzet en werkgelegenheid offshore
Waar het gemiddeld het beste mee ging was de offshore-sector met bedrij-
ven van naam als Heerema Marine Contractors, Allseas Group, Bluewater 
Energy, Fugro, Huisman Equipment, Gusto MSC, Seatrucks en Noble. De 
productiewaarde voor de offshore-sector bedroeg in 2012 circa € 3,2 miljard 
met een toegevoegde waarde van circa € 1,3 miljard. De totale toegevoegde 
waarde inclusief de uitstralingseffecten op andere (deel)sectoren bedroeg 
in 2012 ruim € 2 miljard,  waarmee het in waarde de tweede sector is na die 
van de havens (bijna € 7,5 miljard). Ten opzichte van 2006 realiseerde de  
offshore-sector in de periode 2006-2012 een groei van circa 22 procent voor 
omzet- en productiewaarde. In 2009 kende de offshore-sector weliswaar 
een terugval (crisis), maar in 2010 presteerde de sector al weer op het  
niveau van 2008. In 2012 steeg de omzet verder met 5 procent tot ongeveer  
€ 3,8 miljard.
Aan werkgelegenheid biedt de offshore-sector direct werk aan ruim 17.500 
personen; inclusief de indirecte werkgelegenheid komt dit neer op ruim 
28.000 werkzame personen. De sector is hiermee de op een na belangrijkste 
werkgever in het maritieme cluster na die van de havens (56.000 personen).
Een andere sector waarmee het mede dankzij de offshore gewoon goed 
ging is die van de waterbouw. De baggeraars boekten tussen 2006 en 2012 
een omzetgroei van bijna 40 procent waarmee de waterbouw de snelste 
groeier was binnen het maritieme cluster. In 2012 voegden zij daar nog eens 
5 procent aan toe. De toegevoegde waarde nam met ongeveer hetzelfde 
percentage toe. De waterbouw bood in 2012 werk (direct en indirect) aan 
13.309 mensen. 

Belangrijke thema’s voor de toekomst
Volgens de samenstellers van de Monitor 2013 blijven voor de toekomst de 
offshore-activiteiten, waaronder de ontwikkeling, winning en distributie van 
windenergie op zee, van groot belang voor het maritieme cluster. Deze acti-
viteiten zullen zich naar verwachting de komende jaren nog sterk ontwikke-
len, zo verwachten de rapporteurs. Voor alle maritieme sectoren geldt ech-
ter dat om te kunnen blijven concurreren, het cluster zal moeten blijven 
innoveren. Naar verwachting zal het cluster zich nog meer dan in het verle-
den met kennis en kwaliteit moeten zien te onderscheiden.
Belangrijke innovatiethema’s in de maritieme sector voor de komende jaren 
zijn een verbetering van de milieuprestaties van de vloot (schone schepen) 
met als doel een duurzamere maritieme sector (winning van energie en 
grondstoffen op zee), slim en veilig varen en een verbetering van de inte-
gratie van de maritieme sector in de logistieke keten. De laatste zijn voor-
namelijk innovaties die infrastructuur en schip aan elkaar linken, waarbij  
integratie van logistieke kennis en van verschillende transportsystemen  
nodig is.
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mogen van 85 kW. Aan boord is accommoda-
tie voor acht bemanningsleden en tachtig 
technici. 
 

Tewaterlatingen

Arklow Bay
Bij Ferus Smit in Westerbroek is op 7 maart 
de Arklow Bay (bouwnummer 410, imo 
9638771) te water gelaten. De Arklow Bay is 
de tweede van een serie van zes minibulkers 
van het type FS8400/150 die Ferus Smit voor 
Arklow bouwt. De gegevens van de 
FS8400/150 zijn: 5065 bt, 2655nt, 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 voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit een MaK-hoofdmotor, type 8M25C, 
van 3585 rpk of 2640 kW op een verstelbare 
schroef voor een snelheid van 14,3 knopen. 
De twee ruimen hebben een verstelbaar tus-
sendek met een totale inhoud van 9910 m³ of 
350.000 cft. De maximaal toelaatbare belas-
ting van de tanktop is 15 ton/m2. Aan boord is 
accommodatie voor negen personen. 

Vier FCS’s 5009
Op het hoofdkantoor van Damen Shipyards in 
Gorinchem tekenden Lic. Juan Pablo Vega Ar-
riaga van Naviera Integral en Kommer Damen 
op 7 maart het contract voor de bouw van nog 
eens vier Fast Crew Suppliers (FCS’s) 5009. De 
eerste twee (bouwnummers 547230 en 
547231) worden op 16 april door de 189 Ship-
yard in Haiphong uit voorraad geleverd waar-
na de derde en vierde in juli 2015 gereed 
moeten zijn. De vier vaartuigen zijn bestemd 
voor inzet in de Golf van Mexico onder con-
tract van Pemex. Na oplevering beschikt Na-
viera Integral de CV in Ciudad del Carmen 
over een vloot van 33 vaartuigen, waarvan 
veertien Sea Axe FCS’s 5009. De gegevens 
van de FCS 5009 zijn: 443 bt, 132 nt, L o.a. x B x 
H (dg) = 53,25 (49,92) x 10,10 x 4,70 (3,45) me-
ter. Het achterdek heeft een vrij oppervlak 
van 230 m² en een capaciteit voor 250 ton la-
ding. Het casco is van staal, de opbouw is van 
aluminium. De FCS 5009 wordt voortgestuwd 
door vier Caterpillar-hoofdmotoren, type 
3512C TA, met een totaal vermogen van 6080 
pk of 4476 kW bij 1600 tpm via ZWVS 730/1L 
op vier vaste schroeven voor een snelheid 
van 21,4 knopen. De twee elektrisch aange-
dreven boegschroeven hebben elk een ver-

DOC 8500
Maersk Supply Service heeft bij Damen Ship-
yards een DP2-kabellegger besteld van het 
type DOC 8500 (bouwnummer 553015) die in 
Galati wordt gebouwd met oplevering in fe-
bruari 2016. Met DeepOcean U.K. in Aberdeen 
is voor dit schip een langlopend charter van 
zeven jaar afgesloten. De gegevens van de 
DOC 8500 zijn: 9300 dwt - L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) =138,35 (120,00) x 27,45 x 9,60 (6,25) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
MaK-dieselmotoren type 8M25 en twee MaK-
dieselmotoren type 6M25 met een totaal ver-
mogen van 7945 kW, op twee roerpropellers 
(2 x 2100 kW) met een diameter van 2650 mm 
voor een snelheid van 11,6 knopen. De drie 
boegschroeven in tunnels met een diameter 
van 2250 mm hebben elk een vermogen van 
1250 kW. Deze DOC 8500 wordt uitgerust met 
een knikarmdekkraan van 50 ton op 18 meter, 
een dekkraan van 10 ton op 25 meter, een A-
frame voor 60 ton, een carrousel voor 7000 
ton kabel en een helidek voor een Sikorski 
S-92. Het ruim heeft als afmetingen: 12 x 12 x 
2,6 meter. Het vrije dekoppervlak is 2200 m2 
met een maximaal toelaatbare belasting van 
20 ton/m2. Aan boord komt accommodatie 
voor negentig personen.

Nieuwe opdrachten

Door G.J. de Boer

Maersk Supply bestelde een DOC 8500 voor DeepOcean.

Een van de veertien FCS’s 5009 van Naviera Integral.
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Huta 12, Al Bahar
Bij IHC Merwede in Kinderdijk vond op 8 
maart de doop en tewaterlating plaats van de 
zelfvarende snijkopzuiger Huta 12, Al Bahar 
(bouwnummer 2800, imo 9686285). Het con-
tract voor het ontwerp, de bouw en oplevering 
van het baggervaartuig werd getekend op 11 
oktober 2012, waarna de kiel werd gelegd op 
14 augustus 2013. De Al Bahar is vernoemd 
naar een van de favoriete paarden van de 
profeet Mohammed en betekent letterlijk 
sterk, glad en snel als stromend water. IHC 
Merwede bouwde eerder de stationaire 
16.500 kW snijkopzuiger Huta 9, Al Sakab voor 
Huta Marine Works, die op 5 oktober 2009 te 
water werd gelaten. De Al Bahar is uitgerust 
met aparte vaar- en werkaccommodaties, een 
rijdende dekkraan en roerpropellers. Na ople-
vering in augustus 2014 wordt het baggervaar-
tuig voornamelijk ingezet in de Perzische Golf 
en de Rode Zee. De belangrijkste gegevens 
van de Al Bahar zijn: 5700 bt 2000 dwt, L o.a. x 
B x H (dg) = 122,50 x 21,70 x 6,80 (5,00) meter. 
Het totaal geïnstalleerd vermogen is 23.545 
kW. Vrijvarend is de snelheid 9 knopen. De 
maximale baggerdiepte is 28 meter. Aan boord 
komt accommodatie voor veertig personen.

Karel Doorman A 833
Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert 
doopte 8 maart bij Damen Schelde Naval 
Shipbuilding in Vlissingen het logistieke on-
dersteuningsschip Karel Doorman (bouwnum-

mer 412), het nieuwe Joint Support Ship (JSS) 
van de Koninklijke Marine. De kiel werd 7 juni 
2011 gelegd bij Damen Shipyards Galati. Om-
dat het schip te lang was voor de helling 
werd op 30 april 2012 het 120 meter lange 
voorste deel van de JSS te water gelaten. 
Daarna is het resterende 80 meter lange ach-
terschip gekoppeld in het dok, waarna op 17 
oktober 2012 het complete casco te water is 
gelaten. Op 22 juli 2013 was de bouw zo ver 
gevorderd dat het casco door de mslb Eide 

Wrestler weggesleept kon worden. Drie da-
gen later passeerde het transport de Bos-
porus en op 16 augustus kwam de Karel 
Doorman bij Damen Schelde Naval Shipyards 
in Vlissingen aan om te worden afgebouwd. 
In september 2013 maakte de minister van 
Defensie bekend dat uit bezuinigingsoverwe-
gingen het JSS na afbouw zou worden ver-
kocht. Dat stuitte op zoveel bezwaren dat 
deze bezuinigingsmaatregel een maand later 
weer moest worden teruggedraaid. Het JSS 
komt nu toch bij de Koninklijke Marine in de 
vaart. De Karel Doorman wordt het grootste 
schip van de Koninklijke Marine. De Defen-
sieminister onderzoekt momenteel internatio-
nale belangstelling voor medegebruik van het 
schip, zoals samenwerking binnen NAVO- of 
EU-verband. De proefvaart wordt gehouden 
in mei en een maand later moet het JSS wor-
den opgeleverd aan de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO). De indienststelling moet 
vervolgens medio 2015 plaatsvinden. De ge-
gevens zijn: 27.800 ton waterverplaatsing, L 
o.a. x B x H = 204,72 x 30,4 x 7,8 meter. Het to-
taal geïnstalleerd vermogen is 24.900 kW, 
waarvan 17.800 kW voor de aandrijving van 
twee vaste schroeven voor een snelheid van 
18 knopen. Het schip is verder uitgerust met 
twee boegschroeven en een hekschroef in 
tunnels. De bunkercapaciteit is 7700 m³ MDO 

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

Tewaterlating van de Arklow Bay (foto H. Zuur).

De snijkopzuiger Huta 12, Al Bahar (foto G.J. de Boer).
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en de actieradius is bij een dienstsnelheid 
van 15 knopen 10.000 zeemijl. De bewapening 
bestaat uit twee automatische 30 mm Marlin 
WS-kanons, vier SRBOC-launchers, vier Hi-
trole automatische machinegeweren van 12,7 
mm en twee Thales Nederland SGE-1 Goal-
keepers van 30 mm. In de hangaar is ruimte 
voor twee Chinooks of zes NH90-helikopters. 
De dekkraan aan stuurboord heeft een hijs-
vermogen van 40 ton. De bemanning bestaat 
minimaal uit 120 koppen (eventueel uit te brei-
den tot 171) en 129 opstappers. 
De Karel Doorman kan worden ingezet voor 
de bevoorrading van eenheden op zee, strate-
gisch zeetransport en logistieke ondersteu-
ning vanaf zee, waarbij het schip dient als ba-
sis voor het uitvoeren en ondersteunen van 
operaties op het land. De Karel Doorman ver-
vangt de bevoorradingsschepen Zuiderkruis 
en Amsterdam. De Zuiderkruis werd op 10 fe-
bruari 2012 uit dienst gesteld en heeft twee 
jaar opgelegd gelegen in Den Helder totdat 
het schip op 21 februari door de Russische 
mslb Agat uit Den Helder is weggesleept om 
te worden gesloopt bij Aliaga. De Amsterdam 
wordt eind 2014 uit dienst gesteld.

Opleveringen
UAL Cologne
Royal Bodewes Shipyards droeg op 14 maart 
in Delfzijl de UAL Cologne (bouwnummer 764, 
imo 9681534) over aan Nescos Shipping, een 
werkmaatschappij van de werf. Het schip 
werd op 7 februari bij de werf Jachtwijk van 
Bodewes in Hoogezand dwarsscheeps te 
water gelaten. Op 10 maart is het schip ver-
haald naar Delfzijl, waarna de UAL Cologne 
op 11 en 12 maart proefvaarten maakte op de 

Eems. De gegevens van de Eco Trader 8700 
zijn: tonnages: 5925 bt, 2868 nt, 8700 dwt; af-
metingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 127,30 
(125,20) x 15,80 x 10,05 (6,75) meter, ruiminhoud 
11.970 m³ of 420.000 cft, een containercapaci-
teit van 370 teu waarvan 198 teu onderdeks. 
De tanktopbelasting bedraagt 15 ton per m2. 
De Eco Trader is aan bakboord voorzien van 
twee NMF-dekkranen, met elk een SWL van 
80 ton bij een reikwijdte van 16 meter. De UAL 
Cologne wordt voortgestuwd door een MaK-
hoofdmotor, type 6M32, met een vermogen 
van 2999 kW via een Renk-reductiekast op 
een verstelbare schroef voor een snelheid 
van 12,5 knopen. De boegschroef heeft een 
vermogen van 300 kW. De UAL Cologne is het 
derde en laatste schip van een serie van drie 
schepen van het type Eco Trader 8700 die zijn 
voorzien van een innovatieve scheepsboeg 
ontworpen door Groot Ship Design in Leek. 
Onder commando van kapitein Geert van den 
Berg is de UAL Cologne op 17 maart in lang-
durig charter van de Universal Africa Lines in 
Capelle aan den IJssel uit Delfzijl vertrokken 
naar Aberdeen en Antwerpen om te laden 
voor West-Afrikaanse bestemmingen.

Seven Waves
Bij Westerstuw aan de Waalhaven vond op 20 
maart de officiële overdracht plaats van de 
DP2-pijpenlegger Seven Waves (bouwnum-
mer 727, imo imo 9649029) aan Subsea 7 Ltd. 
in Londen. De kiel is op 22 augustus 2012 ge-
legd in de nieuwbouwhal van IHC Merwede in 
Krimpen aan den IJssel. Op 3 mei 2013 is de 
Seven Waves te water gelaten en op 20 sep-
tember verhaald naar de Waalhaven. Van 30 

De Karel Doorman werd met groot ceremonieel gedoopt (foto G.J. de Boer).

De UAL Cologne is de derde Trader 8700 (foto F.J. Olinga).
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september tot 8 oktober is de eerste proef-
vaart gehouden. Op 29 oktober is de Seven 
Waves afgemeerd in de Wiltonhaven voor in-
stallatie van twee kranen en een pijpenlegto-
ren bij Huisman Equipment. Van 28 februari 
tot 2 maart dit jaar is de tweede proefvaart 
gehouden. De technische gegevens zijn: 
17.283 bt, 5185 nt, 11.312 dwt, afmetingen: L 
o.a. x B x H (dg) = 145,90 x 29,90 x 13,00 (8,30) 
meter. Zes Wärtsilä-dieselgeneratoren heb-
ben een totaal vermogen van 23.040 kW, 
waarvan 18.050 kW nodig is voor het aandrij-
ven van drie roerpropellers (3 x 2950 kW), 
twee intrekbare boegpropellers (2 x 2400 kW) 
en twee boegschroeven in tunnels (2 x 2200 
kW). De snelheid is 13 knopen en de bunker-
capaciteit is 2197 m³. Het werkdek heeft een 
oppervlak van 1200 m² met een maximaal toe-
laatbare belasting van 10 ton/m². Het schip is 
uitgerust met een kantelbare pijpenlegtoren 
die kan werken onder een hoek van maximaal 
10º en met een capaciteit van 550 ton voor het 
installeren van flexibele pijpleidingen met dia-
meters van 100 tot 630 mm. Twee carrousels 
hebben een opslagcapaciteit van 1500 en 
2500 ton. De offshore-mastkraan heeft een 
hijscapaciteit van 400 ton op 16,5 meter en de 
knikarmdekkraan van 25 ton op 15 meter.
De twee ROV’s zijn inzetbaar tot een water-
diepte van 3000 meter. Het helidek is geschikt 
voor helikopters van het type Sikorski S92 of 
Super Puma. Er is accommodatie voor 120 per-
sonen. Op 23 maart vertrok de Seven Waves 

onder commando van kapitein John Rudd naar 
Las Palmas voor diepwatertests met de mast-
kraan en de ROV’s. Na aankomst in Rio de Ja-
neiro komt het offshorewerkschip in langdu-
rig timecharter van Petrobras voor inzet op de 
diepzee-olievelden voor de Braziliaanse kust. 

World Sapphire
Aan de Wilhelminakade in Rotterdam is op 6 
maart de World Sapphire gedoopt, de laatste 
van een serie van zes bevoorraders van het 
type PSV 3300 E3 die voor World Wide Supply 
(Remøy Management AS) in Fosnavag zijn ge-
bouwd bij Damen Shipyards in Galati. De 

Noorse opdrachtgever bestelde in december 
2011 eerst vier (bouwnummers 552022-552025) 
en in februari 2012 nog eens twee vaartuigen 
(bouwnummers 552026-552027, imo 9664433 
en 9664445) van dit type. Voor de eerste vier, 
de World Diamond, World Peridot, World 
Pearl en World Emerald, is een langlopend 
charter afgesloten met Petrobras. De andere 
twee, de World Opal en World Sapphire, wor-
den ingezet op de Noordzee. De eerste vier 
moesten vanwege het contract met Petrobras 
aan extra eisen worden aangepast, wat Damen 
in een recordtempo uitvoerde in Harlingen en 
Den Helder. De World Opal en de World Sap-
phire zijn op 18 juni en op 14 augustus in Gala-
ti dwarsscheeps te water gelaten. De gege-
vens van de PSV 3300 zijn: 3832 bt, 1150 nt 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 voortgestuwd door twee 
elektromotoren, elk met een vermogen van 

De Seven Waves werd overgedragen (foto J. Plug).

De World Opal.

De World Sapphire is de zesde PSV 3300 E3.
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1500 kW bij 1200 tpm, op twee Schottel-roer-
propellers met een diameter van 2400 mm, 
voor een snelheid van 13,7 knopen. De twee 
boegschroeven met een diameter van 1750 
mm hebben elk een vermogen van 735 kW. 
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, leveren de energie. De bun-
kercapaciteit is 300 m³. Het werkdek heeft 
een vrij oppervlak van 728 m² voor maximaal 
1520 ton materiaal. Er is accommodatie voor 
zestien bemanningsleden en zes passagiers. 

Kees Jr
Op Urk is op 29 januari de werkboot Kees Jr 
(bouwnummer 150, imo 9701384) gedoopt en 
overgedragen aan Baggerbedrijf De Boer 
Holding in Sliedrecht. Het casco is gebouwd 
bij Bodewes Shipyards in Harlingen en op 3 

oktober als bouwnummer 101 te water gela-
ten. De Kees Jr werd op Urk afgebouwd bij 
Hoekman Shipbuilding. Het ontwerp is voor-
bereid door Hoekman Shipbuilding, Bagger-
bedrijf De Boer en Annmar in Kraggenburg. 
Als ploegboot kan het vaartuig worden inge-
zet voor bodemploegwerk op plekken die eer-
der zijn gebaggerd door een hopperzuiger of 
om een haven op diepte te ploegen. De boot 
heeft een moonpool in het voorschip waar een 
multibeam kan worden geplaatst voor het 3D 
scannen van de bodem. De gegevens van de 
Kees Jr zijn: 97 bt, 29 nt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) 
= 22,30 (20,42) x 7,00 x 2,80 (2,00) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door twee Doos-
an-hoofdmotoren, type V180 TIH, totaal 1198 
pk of 882 kW bij 1800 tpm op twee schroeven 
in straalbuizen voor een trekkracht van 15 ton 
en een snelheid van 10 knopen. De bunkerca-
paciteit is 52,66 m³. Na de overdracht vertrok 
de Kees Jr naar Sliedrecht. Een week later is 
de ploegboot voor het eerst ingezet voor 
ploegwerk in de haven van Vlissingen. 

Lacerta 
Het Loodswezen in Rotterdam nam op 7 febru-
ari de Lacerta (bouwnummer 331), de derde 
aluminium jettender van de L-serie, over van 
Barkmeijer Stroobos. De Lacerta werd op 7 
januari bij No Limit Ships in Groningen te wa-
ter gelaten en op 27 februari in de Veerhaven 
in Rotterdam gedoopt. De gegevens van de L-

serie zijn: 76 bt, 22 nt - L.o.a. (l.l.) x B x (dg) = 
22,47 (20,38) x 5,20 (1,10) meter. De loodsten-
der wordt voortgestuwd door twee Caterpil-
lar-hoofdmotoren, type 3512B, totaal 2636 pk 
of 1940 kW op twee waterjets voor een snel-
heid van 28 knopen. De bunkercapaciteit is 
4,17 m³. Eerder werden de Lynx en Lyra aan 
het Loodswezen opgeleverd.

Gian Lorenzo Bernini 
Shipyard Ravestein in Deest heeft op 24 fe-
bruari de Gian Lorenzo Bernini (bouwnummer 
442, imo 9699268), de backhoe dredger (diep-
lepelbaggervaartuig) van het type 900B, op-
geleverd aan Dredging and Maritime Ma-
nagement in Luxemburg, een werkmaat- 
schappij van Jan de Nul. De 1321 bt metende 
Gian Lorenzo Bernini heeft als afmetingen: L 
o.a. x B x H = 60,00 (59,97) x 17,97 x 4,50 (3,10) 
en is uitgerust met een Liebherr P 995 Liptro-
nic-kraan voor een baggerdiepte van 20 tot 30 
meter en een schepinhoud van 7 m³. De 900B 
is voorzien van drie spudpalen (twee vaste en 
één hydraulische paalwagen met bewegende 
spudpaal) met elk een lengte van 34 meter. De 
toelaatbare dekbelasting is 10 ton/m². Het 
vaartuig heeft een accommodatie voor tien 
personen. Het totaal geïnstalleerd vermogen 
is 2150 kW. Het baggervaartuig wordt voort-
gestuwd door twee schroeven, 2 x 500 kW. De 
bunkercapaciteit is 117 m³. Op 15 maart begon 
de backhoe, die vernoemd is naar de Italiaan-
se architect en beeldhouwer Gian Lorenzo 
Bernini (1598-1680) uit de barokperiode, aan 
de eerste baggeropdracht in Zeebrugge.

DFF 4010
Bij Afai Southern Shipyard (Panyu Guangz-
hou) zijn vorig jaar op 9 oktober kort na elkaar 

De ploegboot Kees Jr.

De backhoe Gian Lorenzo Bernini.

De derde aluminum loodstender Lacerta (foto R. Coster).
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twee Fast Ferries van Damen Shipyards te 
water gelaten. De eerste is van het type DFF 
4010 ccp (bouwnummer 538604, imo 9694880) 
met twee verstelbare schroeven (snelheid 36 
knopen) en de tweede van het type DFF 4010 
jet (bouwnummer 538505, imo 9694892) met 
twee 2 MJP 650-waterjets (snelheid 35 kno-
pen). Op de voortstuwing na zijn de geheel 
van aluminium gebouwde catamarans iden-
tiek. De gegevens zijn: 550 bt, L o.a. x B x H 
(dg) = 39,95 x 10,70 x 3,80 (1,65) meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
MTU-hoofdmotoren, type 16V4000M63L, met 
een totaal vermogen van 4480 kW. Aan boord 

is accommodatie voor 450 passagiers en vijf 
bemanningsleden. Beide vaartuigen zijn in-
middels uit voorraad leverbaar. 

NH1816
Koningin Máxima doopte op 2 april bij het 
hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij in IJmuiden de nieuwe 
reddingboot NH1816 (bouwnummer 535501). 
De reddingboot van het type SAR 1906 is een 
schenking van de Goede Doelenstichting van 
de verzekeringsmaatschappij NH1816 en ge-
bouwd bij Damen Shipyards in Gorinchem. De 
afmetingen van de SAR 1906 zijn: L o.a. x B x 

H (dg) = 19,30 x 6,54 x 1,90 (1,10) meter. De 
voortstuwing wordt geleverd door twee MTU-
hoofdmotoren, type BV2000 M84L, met een 
vermogen van 2 x 895 kW bij 2450 tpm op 
twee Hamilton 571 waterjets voor een snel-
heid van 31 knopen. De actieradius is 348 mijl. 
Aan boord is accommodatie voor zes beman-
ningsleden en 120 schipbreukelingen.

Njord Alpha
Njord Offshore in Clacton-on-Sea bestelde 
begin januari zijn eerste Twin Axe FCS 2610 
bij Damen Shipyards. In december 2013 zijn 
drie bij 189 Shipyard in Haiphong gebouwde 
FCS’s 2610 (bouwnummers 532525, 532529 en 
532530) in standaarduitvoering door het zwa-
reladingschip Annemieke van SAL in de Rot-
terdamse Waalhaven gelost en aan de voor-
raad in Gorinchem toegevoegd. Binnen zeven 
weken werd bouwnummer 532525 in Gorin-
chem aan de eisen van Njord Offshore aan-
gepast en op 27 februari kon de Njord Alpha 
(imo 9730634) worden overgedragen. De ge-
gevens van de geheel van aluminium ge-
bouwde Twin Axe FCS 2610 zijn: 167 bt, 107 nt 
- L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 25,75 (23,98) x 10,40 
x 3,50 (2,05) meter. De voortstuwingsinstalla-
tie bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type C32 TTA B, totaal vermogen 2432 pk of 
1790 kW bij 1800 - 2000 tpm via twee Reintjes-
tandwielkasten, type ZWVS 440/1, op twee 
vaste schroeven voor een snelheid van 20 tot 
26 knopen. De bunkercapaciteit is 22 m³ en de 
actieradius is 1200 zeemijl. De twee boeg-
schroeven hebben een vermogen van 52 kW 
elk. De dekruimte is 90 m² met een maximaal 
toelaatbare belasting van 1,5 ton/m² voor la-
ding van 5 tot 15 ton. Aan boord is accommo-
datie voor vier tot zes bemanningsleden en 
twaalf personen. De Njord Alpha werd boven-
dien uitgerust met een knikarmdekkraan met 
een SWL van 25 ton.

Fast Ferry van het type DDF 4010.

De Njord Alpha werd binnen zeven weken geleverd.De NH1816 is de nieuwste reddingboot voor de KNRM (foto Flying Focus).
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Voor u gelezen

Underwater Noise
Interest in the subject of underwater noise is growing as it is claimed 
that such noise is a serious threat to whale and dolphin populations. 
Shipping is not the sole source, but it is a major contributor. Guide-
lines on reducing underwater noise from commercial shipping are 
being discussed at the IMO. According to experts, speed reduction is 
a good way to reduce underwater noise from ships. A speed reduc-
tion of ten per cent is said to reduce the sound envelope it creates to 
just seven per cent of its original size. (Fairplay)

Uncertainty BWM Convention Remains
Whilst the USA has definitely and unilaterally decided to introduce 
ballast water discharge standards, the rest of the world still awaits 
the ratification of the IMO Ballast Water Management (BWM) Con-
vention. So the USA goes its own way and has even indicated that it 
may not sign the IMO Convention. It is absolutely unclear when the 
IMO Convention will be ratified. This process is not helped by recent 
publications suggesting that only some thirty per cent of all invasive 
species transfer takes place through ballast water operations from 
ships. According to researchers, the arrival of alien species in the 
North Sea is for some sixty per cent caused by hull fouling and aqua-
culture activities. It is added, however, that in other areas these fig-
ures may be different. Although opinions on this matter differ be-
tween scientists, the generally agreed conclusion is that the 
installation of ballast water treatment systems alone is not going to 
prevent or even significantly reduce the transfer of alien aquatic 
species. Ratification of the IMO Convention is also hampered by wor-
ries about the type approval standards and the uncertainties about 
the expected inspections by port state control organisations. (Hansa, 
the Naval Architect and the ShippingWorld & Shipbuilder)

Adapting Container Ships to  
Unfavourable Market Conditions
Some ship owners modify ships to make them more fuel efficient by 
replacing bulbous bows, fitting of propeller ducts or other measures. 
The German ship owner NSB – Niederelbe Schiffahrt – wants to go a 
step further. This owner plans to lengthen and widen three existing 
Panamax container ships and increase their capacities from 4300-
4900 teu to 5000-6150 teu. It is also his intention to provide one of 
these enlarged vessels with cranes to make them more suitable for 
trade to African ports without container handling equipment. By tak-
ing these actions, these ships will be better suited for the present 
market conditions whilst at the same time, the fuel consumption per 
loaded container drops with some fifteen per cent. (Fairplay) 

Warship R&D Centre for Daewoo 
South Korean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. has 
opened a research and development centre to conduct studies for 
submarines and other warships, starting with some fifty researchers. 
The facilities, including the world’s biggest towing tank are expected 
to be completed by 2017. Daewoo Shipbuilding obtained its first or-
ders for submarines from the Indonesian government in 2011 for 
three vessels. Since then, it has won additional orders for naval ves-
sels from the South Korean Navy, Britain and Norway. (Daewoo)

Floating Power Station
Hyundai Heavy Industries (HHI) and Siemens are developing an on 
board power plant for a floating, storage, and regasification unit 
(FSRU). The 880 MW highly efficient power generating plant installed 
on an FSRU will be able to withstand earthquakes and floods. The 
plant integrates a combined cycle power generating facility with a 
gas turbine, regasification unit and liquefied gas storage. It could be 
used for the surging demand for electricity in Korea, but also for use 
in countries with power shortages such as Brazil, Indonesia and the 
Philippines. The plant costs 940 million dollars and should start oper-
ating in 2017. (Hyundai)

Fishing Is a Large, Globalised Business
Preliminary figures presented by the FAO, the Food and Agriculture 
Organization, show that in 2013 worldwide 160 million tons of fish 
were caught and grown. The total export value lies in the order of 
100 million dollars. Of these 160 million tons, some 70 million tons 
were cultivated in fish farms. More than one third of the total fish 
production is traded internationally, which makes fish one of the 
most globalised sectors of food production. Fishermen of EU coun-
tries brought some 3.5 million tons of fish on land. (Visserijnieuws)

Commercial Diving Not Safe
In February, a Spanish diver was killed whilst working on the salvage 
of the Costa Concordia. This casualty was one of a large number of 
commercial diving accidents. The Divers Association (DA) maintains 
a database of worldwide diver deaths. It reveals a rising trend of fa-
talities since 2000: about 27 deaths a year. These reported incidents 
are all verified by obituaries and legal documents and do not include 
scientific dives, military dives and dives by firemen and policemen. 
Accidents are said to be caused by lack of qualifications, understaff-
ing, poor diving plans and hazard assessments and a “hero attitude”, 
particularly in salvage diving. The DA presses for further implemen-
tation of safe diving practices and improvement and harmonisation 
of the multiple regulations now applied worldwide. In the United 
States it has been calculated that the death rate of people at work is 
forty times higher for divers than the national average for all work-
ers. (Fairplay)
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Door ir. W. de Jong

The figure on the next page shows the development of the order 
book, completions and new orders over the period 2004 to 2013. It 
shows the rise in ordering which started some ten years ago, lead-
ing to a record order book in 2007/2008 and a record production in 
2010/2011. At 1 January there were 5994 ships of 182.9 million gross 
tonnage (100.4 million compensated gross tonnage) in the world or-
der book. The delivery schedule as of that date is:

 2014 2015 2016
No of ships 3607 1682 705
Gross tonnage (millions) 78.3 69.4 35.2
Compensated tonnage (millions) 45.5 36.3 18.6

Table 1 shows the order book at 1 January of this year by country of 
build, table 2 for major ship types, and table 3 for the major ship-
building nations and areas.
Compared with one year ago, the present order book contains more 
bulk carriers, about the same number of container vessels (with a 
similar capacity per ship), more LNG tankers, less general cargo 
ships and less oil products tankers, but far more LPG and chemical 
tankers. In addition, there are more special ships, mainly for the off-
shore industry. From the three main shipbuilding countries, China is 
strong in container ships, tankers, bulk carriers and general cargo 
ships, Japan has a strong share in bulk carriers and general cargo 
ships whilst Korea leads in high value ships such as large container 
ships, crude oil, chemical and other tankers, LNG carriers and par-
ticularly in various types of ships for offshore use. 

Yacht Building
Yacht building, an important section of the Dutch shipbuilding indus-
try, is not represented in the statistics above. According to the Su-
peryacht Annual Report, at 1 January the global order book of yachts 
of 30 m+ contained: 411 ships with an average length of 47.8 m.
The total order intake in 2013 amounted to 117, received by 47 yards, 

Shipbuilding and Shipping in 2014  
Shipbuilding Lands Softly, Better Prospects for Shipping 
and Economic Value of Yacht Building Underestimated

Industry reports from international analysts indicate the re-establishment of 
growth in shipbuilding. Order books present positive figures, while production 
may this year equal the all-time record of 2010. Overcapacity is diminishing 
with growing transport demand, but this restored balance in demand and  
capacity is fragile for some vessel types. In the Netherlands, yacht building  
is considered more important than represented in statistics.

Wereldscheepsbouw

In May 2013, Bimco, the leading international shipping association, 
predicted a soft landing for international shipbuilding. That was an 
optimistic forecast as not much earlier, most analysts feared the 
shipyard industry was heading for a complete breakdown. But now, 
almost a year later, it may be said that the Bimco analysis was spot 
on. Although the shipbuilders of the world in 2013 delivered about 
twenty per cent less CGTs than in 2012, the order book has been fill-
ing up again. This is clearly shown in the following table, based on 
the most recent Shipbuilding Returns from IHS-Fairplay:

 Order Book Completions New Orders

 No. mCGT No mCGT No mCGT 
2012 quarters 
March 7200 106 960 13.8 840 7.6
June 6300 95 1230 16.6 390 5.7
September  5900 92 780 9.6 370 6.1
December 5600 92 690 8.0 330 5.3
2013 quarters 
March 6000 89 880 11.7 920 11.1
June 5900 90 770 10.0 630 10.3
September 5700 90 740 8.8 640 13.4
December 6000 100 660 7.5 960 17.8

These figures show that the order book has bottomed out in early 
2013 and that the total order intake over the whole year of some 52 
mCGT corresponds with the total world shipbuilding capacity, con-
sidering that in the boom year of 2010 the total production amounted 
also to some 52 mCGT. Taking into account that in autumn 2012 this 
magazine published an article with the title: “Global Maritime Indus-
try in Crisis”, it may be concluded that the present picture looks 
much better than was foreseen. Even though the year 2013 was dif-
ficult and as a consequence not all yards have survived. In China, 
particularly yards went out of business and many European yards 
have also suffered heavily. 
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whilst in that year, seventy yards delivered 147 yachts with an aver-
age length of 44.5 m. Although the deliveries exceeded the intake of 
new orders, the total order book for the first time in six years 
showed a small growth from 407 to 411.
According to the same source, in 2013 Dutch yacht builders com-

pleted 21 ships with a total length of 1130 m whilst there were 51 
yachts on order at 1 January with a total length of 2886 m. Both in 
order book and deliveries, the Dutch yacht builders’ performance is 
excellent, with a second place after Italy, but with an emphasis on 
the top segment of the market, both in size and luxurious refinement.

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

World commercial  

shipbuilding activity  

(in CGT and number of vessels) 

(source SEA Europe).

Table 1. The order book per 1 January 2014, by country of build for all types (tonnage  

values in millions).

           Order Book  
 No m.GT m.CGT
China 2161 73.039 36.649
Korea, South 890 60.624 31.169
Japan 825 26.089 13.615
Philippines 90 4.672 2.413
Brazil 167 4.164 2.716
Chinese Taipei 42 1.976 1.051
Vietnam 227 1.944 1.494
Romania 91 1.717 1.05
Other builders 660 1.319 2.5
USA 145 1.255 1.239
Italy 28 1.151 1.293
India 168 1.128 1.034
Germany 30 1.109 1.082
Turkey 157 0.51 0.769
Iran 21 0.462 0.239
Netherlands 77 0.345 0.482
Russia 47 0.251 0.298
Croatia 20 0.231 0.22
France 5 0.229 0.198
Finland 8 0.226 0.26
Poland 83 0.208 0.369
Bangladesh 42 0.118 0.175
Argentina 10 0.097 0.074

         Order Book
 No m.CGT m.Dwt
Bulk Carrier 1535 28.508 116.513
Container Ship 490 18.82 41.262
LNG Tanker 109 8.99 8.695
Crude Oil Tanker 209 6.712 37.585
Chemical/Oil  
Products Tanker 432 6.066 16.155
General Cargo Ship 370 3.246 5.429
LPG Tanker 180 3.031 4.426
Passenger (Cruise) Ship 28 2.643 0.196
Vehicles Carrier 63 2.207 1.2
Ore Carrier 40 1.582 10.476
Oil Products Tankers 163 1.322 3.036
Chemical Tankers 57 0.848 1.33
Passenger/Ro-Ro  
Cargo Ship 78 0.685 0.151
Ro-Ro Cargo Ship 31 0.572 0.604
Heavy Load Carrier 12 0.221 0.418
Wood Chips Carrier 10 0.215 0.654
Container/Ro-Ro  
Cargo Ship 5 0.199 0.225
Cement Carrier 16 0.103 0.171
Bitumen Tanker 14 0.102 0.136
Passenger Ship 41 0.083 0.013
Table 2. The order book per 1 January 2014, by top 20 cargo carrying shiptype category by 

m.CGT (tonnage values in millions).
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How to Present the Value of Yacht Building?
There appears to be a problem with the way the statistical data for 
yachtbuilding are presented. As seen above, the number of projects 
and average length are being used as parameters. This leads to a 
serious misrepresentation of the economic value of this activity 
compared with other sections of shipbuilding. In the tables and fi g-
ures above, based on IHS-Fairplay information, the shipbuilding per-
formance is expressed in CGTs: compensated gross tonnages. This 
method makes it possible to compare shipbuilding statistics, taking 
into account the different complexities of various ship types. The 
factors required to convert gross tonnage (GT) in CGTs have been 
determined and published by the OECD. For yachts, the OECD does 
not provide a conversion factor and, therefore, organisations use 
the factor for Non Cargo Carrying Vessels. This however, results in 
much too low fi gures, not representing the real economic impor-
tance of building yachts. In order to provide the industry with more 
valuable information, Delft University has in 2009 investigated this 
subject and published the results in ISP (International Shipbuilding 
Progress). This report shows that a realistic conversion factor for
super yachts should be higher than for any other ship type and cer-
tainly much higher than for Non Cargo Carrying Vessels. Applying 
this new conversion factor for the 2012 production of the Dutch 

yacht builders results in a fi gure of some 218,000 CGT whilst with 
the OECD factor the production would be not more than some 48,000 
CGT! A recent SEA Europe report shows a fi gure of some 400,000 
CGT for the total production of the Dutch shipbuilders in 2012. With 
the new conversion factor for yachts this fi gure should perhaps 
have been in the order of 550,000 CGT.

Shipping
What explains the growth in new building contracts in 2013 and the 
beginning of this year? A range of factors. First of all, the better 
mood among ship owners. To quote Bimco again: ‘Shipping sees 
some light at the end of the tunnel.’ Seaborne dry cargo trade is ex-
pected to rise about 5.8 per cent in 2014. Scrapping fi gures have 
been high, especially in 2012. Slow steaming because of high bun-
ker costs is thought to continue, effectively reducing the transport 
capacity of the world fl eet (see the fi gure at the top left showing the 
“economic operating range” of a 70,000 dwt cargo ship, as calculat-
ed by Clarksons). Higher prices of second hand ships (see the other 
fi gure from Clarksons at the top right of the next page) and prices of 
new buildings also indicate an upward tendency. More effi cient 
“eco ships” become ever more popular and charterers increasingly 
refuse old ships. Last but not least, availability of fi nancing, such as 
through private equity , also contributes to the recent growth. 
So there is hope amongst ship owners that a better balance be-
tween supply and demand of ships may occur this year. But in case 
the high level of ordering will continue, there will again be a consid-
erable risk of overcapacity, threatening the improved balance be-
tween supply and demand owners apparently now expect. For a few 
ship types the following notes are added.

Container Ships
The advent of the huge container vessels, such as the Emma 
Maersk (15,500 teu) and its sisters a few years ago, followed in 2013 
by the Maersk Mc-Kinney Moeller and the other Triple-E class ves-
sels of 18,000+ teu, has thoroughly changed the container transport 
business. Perhaps Maersk expected to obtain some sort of monopo-
ly, thinking that other owners would not have the guts to build such 
vessels, but the Emma was followed by a spate of ships with capac-
ities well above 10,000 teu, both from liner companies and inde-
pendent owners. Furthermore, the Triple-E ships will soon get com-
petition from very similar or even a bit larger ships, ordered by 
UASC and China Shipping. The existing container ship fl eet contains 
at present some 150 ships of 12,000+ teu with more than 110 of such 
ships on order. This tremendous growth has not been caused by a 
correspondingly rising demand growth, but purely by a struggle to 
reduce unit transport costs and keep up with the competition. It ef-
fectively has led to a continuous unbalance between supply and de-
mand, partly compensated by super slow steaming, lay-up, tempo-
rarily taking out of service and scrapping of relatively young ships 
for economic rather than technical reasons. Although there seem to 
be designs on the table for still larger ships ( 22,000+ teu), promising 
further unit cost reductions, it is not likely that an owner will dare to 

Wereldscheepsbouw

Economic speed 

range  for a 

cargo ship.

Table 3. 

Order book per 1 

January 2014, by 

area (tonnage 

values in 

millions).

    Order Book  
 No m.GT m.CGT
S Korea 890 60.624 31.169
Japan 825 26.089 13.615
China 2161 73.039 36.649
EU-27 405 5.249 5.2
Europe(other) 285 1.22 1.677
Rest of World 1428 16.643 12.08
Totals 5994 182.864 100.39

SWZ04_market_developments   16 07-04-2014   11:44:17



Jaargang 135 • april 2014 17

order such ships soon, knowing that others will follow, leading to an 
additional round of capital losses. Particularly independent owners 
are suffering because of the reduced appetite of liner companies to 
charter their ships. This is particularly bad for larger ships, that is, 
those carrying 3000 to 7000 teu. In 2013, it has brought the average 
age at scrapping down to 22 years and an average capacity per 
ship of 2365 teu. On the other hand, it is claimed that for ships below 
2000 teu, there is a growing shortage.

Tankers and Bulk Carriers
Tankers and bulk carriers are two completely different ships, but at 
the same time the real workhorses of the sea. Bringing energy, 
food, ore, fertiliser, chemicals and other raw and basic products 
from shore to shore. For these ship types, it is hoped that the Greek 
ship owners are correct in how they see the market because they 
have contributed strongly to the growth in ordering recorded in 2013 
and continued in the early months of this year. In 2013, Greek own-
ers signed up for about 25 per cent of the global order book (in dwt) 
, including orders for 134 bulk carriers, 51 LPG and LNG carriers and 
65 tankers - plus 25 large container ships. In addition, they bought 
around a quarter of the1500 existing ships that changed ownership. 
As a result, the average age of Greek owned ships came down from 
23 years in 2005 to fourteen at present.
The overall picture for tankers shows an order book at the begin-
ning of this year of thirteen per cent of the existing fleet, much low-
er than a few years ago. 52 VLCCs (very large crude carriers) were 
ordered in 2013, at prices about forty per cent below the prices of 
early 2008. Older VLCCs are not very popular with charterers, which 
means that such ships of over fifteen years of age are under pres-
sure to be demolished. If that would indeed happen, it is expected 
that the VLCC fleet may well decline in capacity in 2014. As the 
worldwide production and demand of LNG continues to grow, the 
interest in LNG carriers is unabated, with more than one hundred 
ships on order, representing over thirty per cent of the operating 
fleet. It is expected that in the coming four years, more than 160 
LNG carriers will be added to the fleet and a major problem will be 
to get qualified crews for these large and complex vessels. 
Whilst the bulk carrier order book in late 2008 represented almost 
eighty per cent of the existing fleet, in early 2014 the picture looks 
healthier, although still about twenty per cent. In 2013, some 900 
bulkers were ordered, including 150 Capesizes and 370 Supramax-
es. Also taking into account expected demolitions, the rate of fleet 
growth will approximately equal the increase in dry bulk trade in 
2014. The demand-and-supply situation will be dependent upon the 
speed with which the ships will be operated. Sailing at full speed at 
the present bunker prices is a high cost strategy (see the figure 
with the economic operating range). According to a mid-2013 report 
from Clarksons, the yearly cargo transport capacity of bulk carriers 
sailing at a “full speed” of 14.5 knots, is about 700 million dwt. At the 
economic speed of 11 knots, this capacity comes down to 550 mil-
lion dwt, which roughly corresponds with the transport need.

Multi-Purpose and Project Carriers
Just like yacht building is an important part of the Dutch shipbuild-
ing industry, so are the multi-purpose and project carriers important 
for the Dutch ship owning community. Although shipping consultan-
cy agency Drewry uses a somewhat more complex set of definitions 
for these ships, for the purpose of this article, ships with an SWL 
(safe working load) crane capacity of up to 100 metric ton are re-
ferred to as multi-purpose ships. Ships with lifting capacities, ex-
ceeding 100 metric ton are called project carriers, a category that in 
this article also includes ships usually named heavy-lift ships. This 
fleet consists of some 3300 ships, with a total tonnage of 30 million 
dwt and an average age of fourteen years. The order book amounts 
to approximately 150 vessels, representing just seven per cent of 
the current fleet. The 5-10,000 dwt sector is the most popular in 
terms of number of vessels in the order book, but this represents 
not more than four per cent of the operating fleet in that sector - 
and most of it is replacement tonnage. As other parts of the mari-
time industry still struggle with the fear of overcapacity, this fleet 
has settled into a pattern of modest growth so far. For the coming 
years, Drewry expects the multi-purpose fleet to decline, due to lit-
tle new investments and demolition of older vessels. The much 
younger project carrier fleet is expected to grow with some four per 
cent a year in the coming years. A Drewry analysis of demand de-
velopment versus fleet growth results in a positive picture for the 
coming years; demand is expected to outgrow fleet development.

Wereldscheepsbouw
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Door dr. X. Jiang

fering from the ensuing fire. The combination of collision damage 
and fire has severely weakened the local and global structural 
strength of Maritime Maisie. The prolonged exposure to swells of 
up to four metres may also have contributed to further damage and 
continued exposure would only make the situation worse. Maritime 
Maisie could break up and spill an estimated 26,000 metric tonnes of 
chemicals into the ocean. These are just some examples of (poten-
tial) disasters that urge more research on collisions and groundings.

Much Uncertainty Surrounds Damaged Ships’ Durability
Although recent decades have seen considerable research on ship 
collision or grounding, most such studies have addressed either re-
sidual strength or ship stability, without paying sufficient attention 
to the close interaction between them. From a structural assess-
ment standpoint, current analysis on residual strength of damaged 
ships disregards the various interactions between different failure 
mechanisms – such as yielding, buckling and tearing, together with 
material and geometric non-linearity – that could result in varying 
behaviours of ship structures. Therefore, there is a great deal of 
uncertainty related to the residual strength, stability, and durability 
of damaged ships.

Rapid
In early 2013, the TU Delft initiated a project named “Rapid” that 
conducts rapid assessment of damaged ships. To date, Bureau Veri-
tas, the Dutch Navy, Marin, Sarc, Smit, Svitzer, and TNO have parti-
cipated in Rapid. TU Delft and the participants will make joint efforts 
to apply for STW (Stichting Technische Wetenschappen) Water 
2014 and build up the Rapid Joint Industry Project (JIP). Rapid STW 
will focus on fundamental research in order to develop a thorough 
scientific method to rapidly assess damaged ships by exploring va-
rious structural failure modes, cross-disciplinary (maritime and ma-

On 5 December 2012, a container ship and cargo ship collided 50 
miles from the port of Rotterdam. The cargo ship sank after the ac-
cident, at least four people died and seven others went missing. On 
5 July 2013, two bulk carriers collided near the port of Singapore, 
with approximately 100 metric tonnes of fuel oil being spilled into 
the Singapore Strait between Singapore and Indonesia. On 29 De-
cember 2013, a chemical tanker called Maritime Maisie collided 
with a car carrier called Gravity Highway, with Maritime Maisie suf-

The damaged  

Maritime Maisie.

Rapid Assessment of  
Damaged Ships

According to the ISSC’s (International Ship Structure Committee) 2009 report, 
collision and grounding are the most common accidents among ships,  
particularly for short shipping close to shore and port, where sea traffic density 
is high and sea routes are narrow. Those potentially costly consequences of 
collision and grounding, such as fatalities, damage to property and cargo, and 
environmental pollution in the form of for instance oil spills, are main driving 
forces motivating research on collision and grounding.

Veiligheid
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terial) experimental and numerical investigations, probability-based 
failure assessment, and hydro-structural interaction. 
Meanwhile, the Rapid JIP will integrate the developed method into 
a practical tool for engineering application. With the aid of the Ra-
pid tool, potential users, that is, ship owners, salvage companies, 
class societies, and port authorities, can answer such questions as: 

Can the ship continue its mission? • 
Will the ship be subject to progressive cracking? • 
Can we stop the cracking? • 
Can the ship be towed for a lengthy period in the open ocean or • 
remain where it is for an extended period? 
How do we decide whether the ship needs to be taken to a safe • 
haven and offl oad its cargo as soon as possible? 

The main tasks and the deliverables of Rapid are illustrated in the fi -
gure above. 

Xiaoli Jiang is assistent-professor aan de TU Delft binnen 
de afdeling Ship & Offshore Structures en doet vooral 
onderzoek naar structural mechanics en engineering 
reliability.

Rapid STW and Rapid JIP are open for your participation. For 
more information about Rapid, please contact Dr. Xiaoli Jiang, 
department of Maritime Technology, 3mE, TU Delft at 
x.jiang@tudelft.nl. 

Top: main tasks of Rapid, bottom: deliverables of Rapid.
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Door Evenementenhal Gorinchem

Gezien de aanmeldingen en de hoeveelheid interesse die bedrijven 
tonen gaat dat helemaal goed komen!’

Uitbreiding full-service formule 
Evenementenhal werkt met een full-service formule waardoor veel 
werk uit handen van de exposant wordt genomen. Om u nog verder 
te ondersteunen biedt Evenementenhal een nieuwe service aan als 
aanvulling op de full-service in de vorm van vier pluspakketten. Met 
de pluspakketten verzorgt Evenementenhal gerichte aandacht voor 
uw bedrijf, zowel op promotioneel als op facilitair gebied. Elk pakket 
heeft een gevarieerde inhoud als het gaat om media, service en ca-
tering. Zo kunnen wij u naar uw eigen behoefte ondersteunen. Deze 
pakketten zijn uiteraard gunstig geprijsd ten opzichte van losse aan-
kopen; voor ieder budget een passend pakket. 

Voorregistratie 
Vorig jaar heeft u al deels kennisgemaakt met het voorregistreren. 
Dit jaar wordt volledig overgegaan op voorregistreren, wat inhoudt 
dat ook bij de uitnodigingsservice registratiekaarten worden ver-
stuurd in plaats van entreebewijzen. Men dient zich digitaal te re-
gistreren via de website. Om een publiek van kwalitatief hoog ni-
veau te garanderen, worden hierbij enkele branchegerichte vragen 
gesteld, waarna per e-mail twee entreebewijzen worden toege-
stuurd. Registreren kan via www.evenementenhal.nl/maritime-go.

Maritime Industry viert dit jaar zijn tienjarig jubileum. Een groot aan-
tal bedrijven was bij de eerste editie in 2005 al aanwezig en keert 
nog steeds elk jaar terug naar Evenementenhal Gorinchem. Uiter-
aard wordt er op de beurs aandacht besteed aan het jubileum, maar 
wat betreft de invulling laten wij u nog even in spanning. 

Op weg naar weer een succesvolle editie 
Komende editie van Maritime Industry ziet er weer veelbelovend uit 
door de deelname van veel trouwe exposanten en een mooi aantal 
nieuwe deelnemers. De beursvloer is inmiddels voor tachtig procent 
gevuld, wat betekent dat de beursorganisatie bezig is met het inde-
len van de laatste plekken. 
Voor beursorganisator Chantal de Groot is het de tweede editie 
waar zij verantwoordelijk voor is: ‘Al maanden ben ik druk in de 
weer met alle voorbereidingen om er ook dit jaar weer voor te zor-
gen dat komende editie een volledig uitverkochte vakbeurs wordt. 

De Groot: ‘Ik kijk 

enorm uit naar 

deze editie,  

vooral omdat we 

dit jaar een  

jubileum vieren.’

Succesvolle koers voor tiende 
Maritime Industry

De vakbeurs voor de binnen-, scheep- en zeevaart Construction & Shipping  
Industry heeft een nieuwe naam gekregen en gaat verder als Maritime Industry 
– making shipping industry work. Het vertrouwde concept zoals u dat van ons 
gewend bent blijft gehandhaafd. 

Maritieme evenementen

Laatste standplaatsen
Wilt u ook deelnemen aan Maritime Industry? Neem dan nu con-
tact op met de beursorganisatie via 0183- 680 691 om een van de 
laatste standplaatsen te bemachtigen.
De beurs is geopend op:

Dinsdag 13 mei: 13:00 tot 21:00 uur •	
Woensdag 14 mei: 13:00 tot 21:00 uur •	
Donderdag 15 mei: 13:00 tot 21:00 uur •	

Meer informatie is te vinden op www.evenementenhal.nl.
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Door ing. A. Gerritsen

Competenties opdoen in het bedrijfsleven
De RMU krijgt vaak aanbiedingen van bedrijven voor stages, afstu-
deren en andere cases waar een oplossing voor gezocht moet wor-
den. De uitdaging is te zorgen dat de opdracht die de student (of 
groep studenten) voor een bedrijf gaat uitvoeren past binnen de 
doelstellingen van het curriculum, zodat er ook studiepunten kun-
nen worden verdiend met de opdracht. Het curriculum bestaat uit 
modules (vakken). Elke module heeft een aantal leerdoelen dat bij-
draagt aan de competenties die de studenten aan het eind van de 
opleiding moeten hebben. De opdracht moet dus bijdragen aan de 
leerdoelen van de module.
Binnen het curriculum is een aantal modules opgenomen waarin de 
RMU samenwerkt met bedrijven:

De praktijkstage van drie maanden in het tweede jaar, die wordt •	

Sinds anderhalf jaar is de nieuwe opleiding hbo Scheepsbouwkun-
de/Maritieme Techniek gestart op de Rotterdam Mainport University 
of applied sciences (RMU). De RMU is een samenwerking tussen 
Hogeschool Rotterdam en de STC-Group. Een team van ervaren en 
nieuwe docenten is samen bezig een voor studenten uitdagende en 
boeiende opleiding te maken. Bij de start van de opleiding was een 
basis voor het curriculum (leerprogramma) opgezet dat het docen-
tenteam nu verder invult. Het verzamelen en opzetten van lesstof, 
concrete voorbeelden, uitdagende opdrachten en voor sommigen 
het leren lesgeven zorgt voor een dynamische situatie waarin veel 
creativiteit en fl exibiliteit naar voren komt. Belangrijk is dat de stu-
denten leren hoe zij straks in de praktijk met diverse situaties om 
kunnen gaan, daarom is samenwerking met het bedrijfsleven erg 
belangrijk voor de RMU.

Tijdens Project 

Ship Design 

gaan studenten 

aan de slag met 

een concrete 

opdracht van 

een bedrijf.

Annelinde Gerritsen werkt als zelfstandig adviseur 
in de maritieme sector en is in die hoedanigheid 
betrokken bij het ontwikkelen van de hbo-opleiding 
Scheepsbouwkunde aan de RMU. Ook is zij lid 
van de redactie van de SWZ Maritime.

Scheepsbouwstudenten 
zoeken uitdaging
Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk, werkt de RMU 
samen met het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven een uitdaging om met 
opdrachten te komen die passen binnen het curriculum en voor studenten om 
met een creatieve en innovatieve oplossing te komen.

Special
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uitgevoerd bij een scheepswerf of ander maritiem bedrijf, waar 
de studenten kennismaken met de werkvloer en ervaren hoe een 
schip in de praktijk wordt gebouwd.
Project Block Section van een half jaar in het tweede jaar waarin •	
de studenten een (deel van een) scheepsconstructie doorrekenen 
en informatie klaarmaken voor de productie van deze constructie.
De kantoorstage van drie maanden in het derde jaar, waarin de •	
studenten leren werken in een engineeringomgeving van een ma-
ritiem bedrijf.
Project Ship Design in het derde jaar, waarin een groep van vier •	
studenten een compleet ontwerp van een schip moet doorlopen, 
in opdracht van een bedrijf. De studenten werken in dit project 
ook samen met studenten van andere opleidingen (bijvoorbeeld 
werktuigbouw en elektrotechniek). Dit project toetst de meeste 
competenties af waaraan de student binnen de studie moet vol-
doen, het is dus een erg belangrijk project binnen de opleiding.
Minors van een half jaar in het vierde jaar, de Minor Offshore, Mi-•	
nor Yachts, Minor Dredging en Minor Shipbuilding. De studenten 
kiezen een van deze minors (of een andere passende minor die 
binnen de Hogeschool Rotterdam wordt aangeboden) waardoor 
zij zich specialiseren op een bepaald gebied binnen de maritieme 
sector.
Afstuderen in het vierde jaar. In het laatste half jaar van de studie •	
voeren de studenten een afstudeeronderzoek uit in opdracht van 
een bedrijf en werken dan daadwerkelijk bij dat bedrijf op locatie.
Daarnaast worden er in verschillende modules gastcolleges ge-•	
geven, zoals in de module Applied Ship Design in het derde jaar. 
Binnen deze module worden gastcolleges gegeven over meerde-
re scheepstypen waarbij de studenten een opdracht moeten ma-
ken per scheepstype. Maar ook voor andere modules zijn gastcol-
leges welkom.

Vier opdrachten voor de derdejaars in Project Ship Design
Een nieuwe opleiding opzetten gaat niet over één nacht ijs. De stu-
denten en docenten moeten wennen aan de nieuwe situatie en zich 
inwerken in het programma en de lesstof. Door veel werk te verzet-
ten, begint de opleiding steeds meer vorm te krijgen en goed op 
stoom te raken. Zo heeft de RMU nu, naast stage- en afstudeerop-
drachten, het Project Ship Design in het derde jaar opgepakt in sa-
menwerking met de RDM Campus. Zeven groepen studenten zijn 
aan het werk gegaan met een concrete opdracht van bedrijven. De 
ontwerpopdrachten worden door de opleiding opgegeven, de be-
drijven zorgen voor een vaartuig waar de studenten mee aan de 
slag kunnen en fungeren als opdrachtgever van de projectgroep. De 
bedrijven hebben de volgende opdrachten geformuleerd:

Project Zeeslag van Imtech: het project Zeeslag draait al een •	
aantal jaren, nu zijn er ook studenten Scheepsbouwkunde bij be-
trokken. Het doel van Zeeslag is om studententeams prototype 
schepen autonoom te laten varen. Bij eerdere wedstrijden waren 
studenten in staat om vanaf afstand hun modelschepen verschil-
lende taken te laten uitvoeren (remote control). In de volgende 
uitdaging verplaatst Zeeslag zich naar grotere wateren. In deze 

editie wordt verwacht dat een schip wordt ontwikkeld dat zelf-
standig de Maas kan oversteken op zelf opgewekte groene ener-
gie.
Multidredger•	  voor IHC Dredging: kleine aannemers zoeken steeds 
meer naar een alleskunner in de bagger. Hierbij zoekt IHC Dred-
ging een vaartuig dat drie baggerprincipes verenigt, te weten: 
waterinjectie-baggeren, bakkenladen en side cast dredging. Doel 
van de opdracht is een zelfvarend schip te ontwerpen dat alle 
drie de toepassingen in zich heeft.
Multipurpose-schip voor de tropen voor Scheepsbouw Neder-•	
land: op de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht werken de stu-
denten aan het ontwerp van een multipurpose-schip van circa 27 
m lengte voor het vervoer van goederen en passagiers op tropi-
sche binnenwateren (Suriname). Volledig gericht op functionali-
teit, laag brandstofverbruik, lage bouwprijs en zo laag mogelijke 
exploitatiekosten.
Diving support vessel•	  voor IHC Merwede Offshore en Marine: een 
team van studenten is aan de slag gegaan met het ontwerpen van 
een diving support vessel dat gedurende het hele jaar duikactivi-
teiten moet kunnen uitvoeren op de Noordzee. Het schip wordt 
uitgerust met een saturation diving system voor achttien perso-
nen, dat in staat is te werken in waterdieptes tot 300 m. Verder 
wordt het schip uitgerust met ROV’s en een grote kraan voor on-
derwaterhijswerk.

Daarnaast heeft de STC-Group nog een maatwerk/deeltijdopleiding. 
Twee groepen studenten van de maatwerkopleiding voeren ook het 
Project Ship Design uit, een met de opdracht van het diving support 
vessel van IHC Merwede en een met een opdracht van Damen Ship-
yards. 
Binnen al deze projecten moeten de studenten een aantal vastge-
stelde ontwerpopdrachten uitvoeren. In de eerste periode zetten zij 
een Plan van Aanpak en een Programma van Eisen op, en doen zij 

Contact tussen bedrijven en opleiding
Nu de opleiding op de rit begint te komen, komt er ruimte met be-
drijven om de tafel te gaan zitten en te kijken wat men voor el-
kaar kan betekenen. Indien u als bedrijf wilt bijdragen aan de op-
leiding en met studenten wilt samenwerken, kunt u (voorlopig) 
contact opnemen met Annelinde Gerritsen via mail@nnelinde.nl. 
Voor meer informatie over het aanleveren van stage- en afstu-
deeropdrachten kunt u terecht bij Marieke School-Brouwer via 
school@stc-r.nl 
Voor algemene informatie over de opleiding kunt u terecht bij de 
afdelingsmanager Veerle van de Graaff-Schimmel via  
graaff@stc-r.nl of algemeen bij de RMU via rmu@stc-r.nl of tele-
foonnummer 010-4486400.
De RMU zoekt ook nog docenten scheepsbouwkunde om het 
team aan te vullen. Interesse? Neem contact op met Veerle van 
de Graaff-Schimmel. 

Special
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een eerste iteratie van het scheepsontwerp. Deze periode wordt af-
gerond met het opstellen van een “offerte” voor het schip.
In de tweede periode gaan ze aan de slag met de ontwerpbereke-
ningen voor weerstand en voortstuwing, stabiliteit en trim, langs-
scheepse sterkte, dekhuis (accommodatie en brug), voornaamste 
equipment, E-opwekking en -distributie en het ontwikkelen van de 
rompvorm. Het resultaat van deze periode is een algemeen plan, 
een 3D-model/artist impression van het schip, een bestek (outline-
specification) en daarnaast een verslag van het ontwerp en een 
presentatie.

Minors
Wat betreft de minors kunnen de vierdejaarsstudenten in het colle-
gejaar 2014-2015 een Minor Offshore volgen die bij de opleiding 
Werktuigbouwkunde van de Hogeschool Rotterdam draait. Deze 
wordt het komend schooljaar uitgebreid, zodat het ook voor 
scheepsbouwkundestudenten aantrekkelijk is deze te volgen. 
Daarnaast wordt de Minor Yachts in een nieuw jasje gestoken en 
wordt onderzocht of de minors Dredging en Scheepsbouw kunnen 

worden ontwikkeld voor het studiejaar 2015-2016. Hiervoor worden 
bedrijven benaderd om deel te nemen aan de projecten en de oplei-
ding te voorzien van gastsprekers.

Bedrijven gezocht
Het collegejaar 2013-2014 is nu ingevuld. Voor het volgende college-
jaar 2014-2015 zoekt de RMU vanaf september opnieuw stageplaat-
sen voor de tweede- en derdejaarsstudenten en vanaf februari 2015 
weer afstudeeropdrachten.
Het project Ship Design voor de derdejaars gaat weer lopen vanaf 
februari 2015, hiervoor zoekt de RMU opnieuw opdrachtgevers. Ook 
moet het project Block Section nog worden opgezet in samenwer-
king met bedrijven. 
De module Applied Ship Design wordt weer gegeven in de tweede 
periode (november tot februari), met daarin de gastcolleges over 
scheepstypen. Gastsprekers hiervoor kunnen zich aanmelden. An-
dere gastcolleges zijn ook altijd welkom, al is het wel even goed kij-
ken waar (en of) het past binnen de opleiding. 

Special

Studenten zoeken bedrijven om hun lesstof in de praktijk te brengen.
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Communiceer gericht met vakprofessionals 
in de maritieme sector

  SWZ Maritime    SWZ Online    SWZ Maritime Newsletter  

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met

Eelco Fransen, media-adviseur
Telefoon: 0570-504 344
Fax: 0570-504 398
E-mail: e.fransen@mybusinessmedia.nl

Doelgroep

De doelgroep van SWZ Maritime bestaat 
in het bijzonder uit leidinggevenden, 
constructeurs, zeevarenden, studenten 
maritieme techniek en deskundigen op 
het gebied van de maritieme, nautische 
en offshore-techniek.

Themanum-
mers 2014

6  Motoren/LNG, 
Europees 
maritiem beleid

7/8 SMM/Kalkar

10  Noordelijke 
scheepsbouw

12 Landenspecial

Bereikcijfers

13.056 lezers per editie
1.750  abonnees nieuwsbrief 

per twee weken
1.800  unieke bezoekers 

per maand
7.991 pageviews per maand
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Door L. Bakker

has attracted students from seven different faculties. Amongst them 
are mechanical engineers, aerospace engineers, computer scien-
tists, electrical engineers and of course maritime engineers.
The complete design of the new boat has been finished and the 
team is working more than full-time to realise the concept. By ap-
plying innovative techniques, the team is determined to bring the 
Dong Energy Solar Challenge World Cup back to Delft. This sounds 
interesting, but what techniques are meant?

From Sunlight to Speed
The electrical system in any solar boat (or solar car for that matter) 
roughly consists out of the following components: the solar panels 
and maximum power point trackers (MPPTs), the battery, and the 

Since 2006 the Solar Boat Team has been participating in the Dong 
Energy Solar Challenge, the world cup for solar powered boats. This 
biennial race takes place in the Dutch provinces of Groningen and 
Friesland and attracts competitors from all over the world. The team 
has won twice: in 2006 and 2008 they built the fastest solar powered 
vessels. At the race in 2010, hydrofoils were introduced in the de-
sign. Using these wings the boat can save up to forty per cent of 
power compared to a conventional type of ship. This, however, was 
not enough to maintain the first place in 2010 and 2012.
The next Dong Energy Solar Challenge takes place in June and July 
2014. A new team, consisting of thirty students from the Delft Univer-
sity of Technology, has started to design a new vessel from scratch. 
Together they will design and construct the entire boat. The project 

The new solar 

boat is to reach 

speeds of up to 

26 knots.

Lenny Bakker is tweedejaars student  
werktuigbouwkunde aan de TU Delft en is  
penningmeester van het Solar Boat Team.

Speeding along without Sound
The TU Delft’s Solar Boat

Imagine a sunny day in the north of the Netherlands. There is a gentle breeze, 
so it is a perfect day to be on one of the lakes with your boat. When you look to 
the left, suddenly a silent vessel is passing by with a speed of 26 knots. Looking 
closely, you can see the hull of it is actually flying above the water. Maybe the 
most remarkable features are the blue solar panels, covering the entire deck. 
What is this craft? How can a boat be flying at this speed without making any 
noise? It is time to meet the TU Delft Solar Boat Team.

Special
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Special

electric motor. Supporting these main components, we have also 
got a Data-acquisition system (DAQ).
The solar panels convert the solar energy into electrical energy, but 
only at one specific circuit impedance can they deliver their maxi-
mum power. To make matters worse, this optimal impedance varies 
with the amount of solar irradiation. This is where the MPPTs come 
into play; MPPTs always try to find the optimal impedance for the 
solar panel. In addition, they convert the voltage up to the current 
battery voltage (44.4 Volts nominal).
When the amount of incoming energy from the solar panels is great-
er than the energy used by the motor, the MPPTs will charge the 
battery. When more power is needed, the battery provides an ade-
quate buffer. The battery has a capacity of about 1500 Wh and will 
be capable of delivering currents up to 160 A. With these kinds of 
requirements, a Lithium Polymer battery was the only option. Fur-
thermore, as these high currents have given the team all kinds of 
trouble with relatively high power losses, radically minimising the 
circuit resistance was necessary.

Drivetrain
When designing a high speed solar boat, the keywords are efficien-
cy and lightweight. It is important that of the small amount of availa-
ble energy as much as possible is transferred into speed.
To achieve this, several changes have been made to the drivetrain. 
For example, instead of placing the motor close to the propeller, it is 
placed inside the hull. This way, the resistance when the boat is sail-
ing is dramatically decreased because of the smaller wetted surface 
area. From the motor, a driveshaft will go down to a bevel gear. The 
driveshaft is made of a special steel that is stronger than most other 
steels. Therefore, a diameter of only 8 mm can suffice. From the 
gear, a shaft transfers the power to the propeller. The propeller is 
engineered and designed in collaboration with Marin, one of the 
leading research institutes in hydrodynamic and nautical research.

The entire drivetrain is housed in the strut. Since the strut is also 
the mounting point for the wings that get the boat flying, it will suffer 
a wide variety of forces and strains. To deal with these forces, the 
strut is made out of only two halves, each machined out of one sin-
gle piece of special aluminium. 

Boat, Aircraft or Bicycle?
We have seen that sunlight delivers power to our electrical system, 
which in turn is converted to mechanical energy by the electric mo-
tor. From there, the transmission drives the propeller that acceler-
ates the flow and thus provides thrust. The boat accelerates to the 
desired, most tactical speed to win the race. There is only one big 
but: a boat will have drag, resulting in a power consumption that 
grows with the third power of the boat speed. This is where the hy-
drofoils come in handy.
The boat is equipped with two hydrofoils: a small front wing, carry-
ing twenty per cent of the total boat weight, and a larger rear wing, 
carrying the other eighty per cent. This configuration, known as the 
canard configuration in the aviation world, is ideal for hydrofoil 
equipped boats. By lifting the hull out of the water, the hydrofoils re-
duce the wave-making resistance and the wetted surface area of 
the solar boat. The hydrofoils, made from aluminium alloys that are 
also used in the aerospace industry, have a maximum thickness of 

Preparing for Action
The TU Delft Solar Boat Team 2014 has entered the final assem-
bly stage. Since actions speak louder than words, this is the time 
to prove that theory can be put into practice. Would you like to 
follow the process of building, testing and racing? Will we win 
the Dong Energy Solar Challenge? If you want to know, then have 
a look at our website: www.solarboatteam.nl.

Solar boat fact 

sheet.
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only 13 mm. The small front wing, having a surface area of less than 
half a sheet of paper, will create very little drag and disturbance of 
the flow. The rear wing cuts through the water like a sword, result-
ing in a total drag of the boat comparable to that of one human 
hand. At a speed of 15 knots (30 km/h), the power needed by the en-
gine is only 1.5 kW, or 2 hp. During sprint races, the maximum speed 
will be 26 knots (50 km/h). Combine this with the maximum engine 
power of 8 kW (11 hp), and it may become clear that the team is 
proud of the total efficiency of the boat.
How can two small wings support a flying solar deck without the 
boat tipping over? How does a bicycle not tip over? By steering. Us-
ing a front rudder, the pilot is able to balance the boat like the Dutch 
have stabilised their old-fashioned bicycles for more than a century: 
by changing the position of the hydrofoils with respect to the boat’s 
centre of gravity, it is stabilised. With help from the bicycle dynam-
ics department of the TU Delft, the team has built the first bicycle-
style stabilised solar boat.
There is only one depth for the hydrofoils where the total resistance 
is minimal, so in order to make sure the hull is at precisely the de-
sired height above water level, an active electronic PID control sys-
tem has been developed. The “flight height” is measured with two 
ultrasonic height sensors and an inertial measurement unit. The 

control system changes the lift of the front wing continuously, en-
suring the right flight height during all sailing conditions.

The Boat’s Brains
In order to effectively evaluate the solar boat’s performance, as 
many parameters as possible need to be monitored. A selection of 
these parameters needs to be monitored by the driver, so a Rasp-
berry Pi was selected as board computer. The Raspberry Pi commu-
nicates with the sensor nodes via a CANBus containing all the sig-
nal data. The driver has a heads-up display containing the selected 
data needed. A heads-up display has multiple advantages, next to 
providing excellent brightness, it uses next to no power. The Rasp-
berry Pi is also responsible for streaming the data from the CANBus 
to a central server. This server allows the support crew to get live 
streaming data about everything going on inside the boat.
With all this data, it becomes possible to determine the exact ca-
pacities of the boat. This allows the team to push it to its limits with-
out risking completely draining the battery. In short, the strategy is 
to have as little energy left in the battery at the end of each stage as 
possible. This way, all energy is used where it counts: during the leg 
of the race. 

The new Solar 

Boat Team  

consists of  

computer  

scientists and 

mechanical,  

aerospace,  

electrical and 

maritime  

engineers.

Special
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Door S. Hendriks en F. Moonen

Naar de klant toe kunnen bedrijven laten zien wat er allemaal moge-
lijk is en zo de klantvraag naar duurzaamheid stimuleren. Zo zou een 
offerte naast een prijsopgaaf ook een onderbouwing moeten geven 
op de gebieden people, planet en profit. Voor zo’n onderbouwing 
zijn er diverse mogelijkheden. Voor people kan de Social Life  
Cycle Analysis worden gebruikt, voor profit Life Cycle Costing en 
voor planet Life Cycle Analysis (LCA). Deze drie samen vormen de  
methode Life Cycle Sustainability Analysis. 

Stap voor stap
Implementatie van duurzaamheid lukt niet van vandaag op morgen. 
Dat gaat in fasen, waarbij in elke volgende fase de onderbouwing 
completer wordt. Voor planet is dit gedemonstreerd in de aan- 
gepaste piramide van Maslow (zie figuur op pagina 31). Een bedrijf 
implementeert eerst Life Cycle Thinking om dan, via onder meer Life  
Cycle Analysis, uit te komen bij Life Cycle Sustainability Analysis. 
Wordt een dergelijke piramide ook doorlopen voor people en profit, 
dan ontstaat een duurzamere sector, die oog heeft voor de balans 
tussen people, planet and profit. 

Duurzame cijfers
Hoewel ze er over het algemeen niet mee te koop lopen, zijn veel 
maritieme bedrijven met duurzaamheid bezig. Daarbij spelen kosten, 
klanten, wetgeving, brancheorganisaties en het bedrijf zelf een rol. 
Er is behoefte aan concrete informatie op het gebied van duurzaam-
heid. Life Cycle Analysis geeft die informatie als het gaat om milieu-
impact. Life Cycle Analysis kwantificeert de milieu-impact en neemt 
de hele levenscyclus van het product mee. Hoewel de methode nog 

Duurzamere maritieme sector 
vraagt om integraal denken
Welke stappen zijn er te zetten?

In duurzaamheid gaan “people”, “planet” en “profit” samen. Ecologische,  
economische en sociale belangen zijn niet los van elkaar te zien. Als een van deze 
factoren wordt beïnvloed, werkt dat door in de andere. In de maritieme sector staat 
duurzaamheid bij veel bedrijven op de agenda, maar vaak nog “verkennend” en niet 
als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Door duurzaamheid te integreren, 
bijvoorbeeld bij selectie van onderaannemers, kan de sector zijn verduurzaming 
versnellen. Dat stellen Sietske Hendriks en Felix Moonen na onderzoek.
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in ontwikkeling is, wordt hij al wel gebruikt in de sector.
Duurzaamheid is niet alleen het verminderen van milieu-impact. 
‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de be-
hoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige gene-
raties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ [1] Bij 
duurzame ontwikkeling moet dus sprake zijn van een evenwicht tus-
sen sociale belangen, ecologische belangen en welvaart, ofwel 
people, planet and profit. 

Complexe klantrelatie
De sector is klantgericht en daarom speelt ook de klant een rol in de 
verduurzaming. Pieter Huyskens (Damen) schetst een complexe 
verhouding tussen bedrijf, duurzaamheid en klant. Aan de ene kant 
komen veel activiteiten rond duurzaamheid voort uit een vraag van 
de klant. Het is dan ook belangrijk te laten zien wat mogelijk is met 
groene technologieën. Aan de andere kant wil je klanten die er niet 
mee bezig zijn, ook niet afschrikken. Een groen imago kan “duur” 
klinken en dat is niet wenselijk. Het is dus van belang de klanten 
goed te informeren, want groene technologieën zijn (op langere ter-
mijn) niet per se duurder. Een groen imago kan ook deel uitmaken 

van een algemeen “innovatief” imago van een bedrijf. Suzanne de 
Vos (TNO) noemt de klantvraag zeer belangrijk voor duurzaamheid. 
Eén klantvraag kan een hele keten in beweging brengen, van uit-
voerder tot toeleverancier.

Kosten
Veelal wordt een afweging gemaakt tussen milieu- en economische 
voordelen. Zo stelt het verslag over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) van Maersk [2]: ‘While economic growth un-
doubtedly brings benefits in terms of increased incomes and quality 
of life, there is sound evidence associating it with negative impacts 
on resource sustainability, the climate and environment.’ 
Uit het MVO-verslag van Boskalis [3] blijkt deze afweging tussen 
profit en planet ook: ‘We zoeken steeds de optimale balans tussen 
economische en ecologische waarden bij onze projecten en con-
tracten.’
Niet iedereen ziet het echter als een afweging. Zo meent Mariano 
Otheguy (Keppel Verolme) dat een milieuverbetering optimaal haal-
baar is met een succesvol businessmodel eromheen. En Peter de 
Graag (gemeente Rotterdam) stelt dat kosten bijna altijd doorslag-
gevend zijn, maar dat een milieubesparing ook tot een kostenbespa-
ring leidt. Probleem is echter, dat er naast een kostenbesparing ook 
bijna altijd kosten verschuiven. Samenwerking tussen de kosten-
dragers is daarom van groot belang.

Brancheorganisaties
Brancheorganisaties zijn de schakel tussen sector en regelgevers. 
Zij oefenen invloed op de regelgeving uit om deze te laten aanslui-
ten bij de sectorbelangen. Het MVO-verslag van Boskalis [3]: ‘De  
International Maritime Organization (IMO) stelt regelgeving vast  
om scheepsemissies terug te dringen. De Europese Unie neemt in 
de Marine Strategy Framework Directive ook maatregelen om 
scheepsemissies terug te dringen. Tegelijkertijd heeft een aantal 
grote wereldhavens de Environmental Ship Index geïntroduceerd. 
Zij belonen schonere schepen met korting op havengelden. Hier-
over voeren wij via de (inter)nationale brancheverenigingen, zoals 
de European Dredging Association (EuDA) en de Vereniging van 
Waterbouwers, overleg met de autoriteiten en brengen wij onze 
technische kennis in om emissies meetbaar te maken. In EuDA- 
verband hebben wij ook in 2012 gewerkt aan het rekenmodel voor 
de CO2-uitstoot van onze industrie. Zo zetten wij ons in voor realis-
tische regelgeving die breed wordt gedragen.’
Brancheorganisaties hebben ook een signaalfunctie, stelt Huys-
kens. Gezamenlijke vragen van bedrijven kunnen leiden tot samen-
werking in kennisvergaring. Die gezamenlijk opgedane kennis kan 
elk bedrijf gebruiken voor productontwikkeling.

Duurzaam zijn vraagt om stapje extra
Over het algemeen lijkt wetgeving de drijvende kracht voor verduur-
zaming in de maritieme sector. Jan Henk Welink (Kennisplatform 
Duurzaam Grondstoffenbeheer) ziet dwingende regelgeving als mo-
tor achter de transitie naar duurzaamheid.  

Sietske Hendriks is onderzoeksassistent bij Jules Dock.  
Zij bevindt zich in de eindfase van de masteropleiding  
Maritieme Techniek aan de TU Delft (s.hendriks@julesdock.nl). 
Felix Moonen is de directeur van Jules Dock en heeft het  
bedrijf in 2009 opgericht (f.moonen@julesdock.nl). 

Het bedrijf van Felix Moonen, Jules Dock, is een gediversifieerde organisatie die zich  

bezighoudt met sociale en technologische innovatie in de maritieme sector.
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Volgens Otheguy is regelgeving belangrijk, maar van nature reactief 
en Huyskens vindt dat een bedrijf zich pas duurzaam mag noemen 
als het beter presteert dan de regelgeving eist. Hij stelt dat het vol-
doen aan de regels een bedrijf niet duurzamer maakt dan de norm. 
Inspelen op nieuwe regels geeft een voordeel op het moment dat de 
regels van kracht worden, omdat het bedrijf er dan al bekend mee is.
De IMO heeft regelgeving ter voorkoming van verontreiniging door 
schepen. Voorbeelden zijn emissienormen voor SOX en NOX en het 
International Energy Efficiency Certificate, waarvoor een Ship Ener-
gy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord moet zijn. Voor 
nieuwe schepen is sinds 1 januari 2013 de Energy Efficiency Design 
Index (EEDI) vereist. Deze milieu-indicator moet onder een gestelde 
drempelwaarde liggen.
De regels van klasseorganisaties stellen weinig verplicht wat be-
treft duurzaamheid. Wel zijn er vrijwillige extra klassenotaties, zoals 
Cleanship en Green Passport. De Cleanship-notatie wordt toege-
kend aan schepen die zijn ontworpen en uitgerust om uitstoot van 

verontreinigende stoffen naar water en lucht te controleren en te 
beperken. Het Green Passport wordt toegekend aan schepen, waar-
bij tijdens de bouw rekening wordt gehouden met recycling. Onder-
deel hiervan is een lijst met de hoeveelheid en de plaats van materi-
alen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu.

Duurzaamheid vanuit het bedrijf zelf
Naast klant en regelgeving is het bedrijf zelf ook belangrijk. Volgens 
Otheguy komen bij Keppel Verolme de vragen rond duurzaamheid 
en initiatieven daarvoor meer vanuit het bedrijf dan vanuit de klant.
Bedrijven profileren zich zelden met duurzaamheid en dat om diver-
se redenen. Het effect op het imago is al genoemd; klanten kunnen 
het “groene” bedrijf als duur inschatten. Bij Damen begint het profi-
leren pas nadat concrete resultaten zijn behaald. Zoals met de 
duurzame sleepboot, de E3 tug. De drie E’s staan voor Economically 
viable, Efficient in operation en Environmentally friendly en passen 
zo precies in people, planet and profit.

Special
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Bedrijven gaan verschillend om met de people-kant van duurzaam-
heid. Het ene bedrijf investeert in bewustwording van de werkne-
mers aan boord op het gebied van duurzaamheid (Boskalis [3]), het 
andere focust meer op mensenrechten (NYK Line [4]).

Life Cycle Analysis
Er is behoefte aan concrete informatie op het gebied van duurzaam-
heid. Deze kunnen bedrijven op verschillende manieren gebruiken, 
bijvoorbeeld om opties voor aanbesteding van projecten te vergelij-
ken of om zich ermee te profi leren. Life Cycle Analysis (LCA) levert 
deze informatie. LCA kwantifi ceert de milieu-impact van een pro-
duct of dienst gedurende de hele levenscyclus. Het is geen fi losofi e, 
zoals “cradle to cradle”. De analyse geeft een cijfermatige indruk 
van de impact van het product of de dienst op milieuthema’s als uit-
putting van grondstoffen, verzuring en klimaatverandering. De infor-
matie is heel concreet en daardoor sluit deze methode goed aan 
bij de maritieme sector. LCA is bruikbaar om producten en diensten 
te vergelijken met elkaar of met een standaard. De methode is 
geschikt voor ingewikkelde vraagstukken.

Methode
LCA wordt al in de maritieme sector gebruikt. IHC beschrijft de 
methode in zijn MVO-verslag [5]: ‘Life Cycle Analysis (LCA) is 
sinds de jaren negentig een populaire methode om de mi-
lieubelasting van een product over alle fases van de le-
venscyclus in kaart te brengen. De fases die met een 
LCA inzichtelijk worden gemaakt, omvatten de pro-
ductie van het product inclusief het verbruik van 
grondstoffen, de operationele fase van het 
product en de fase van afdanking en recy-
cling. Daarnaast worden relevante as-
pecten als het transport van de mate-
rialen naar de productielocaties en 
het transport van het product van 
de fabriek naar de klant mee-
gerekend. Op basis van een 
uitgebreide database 
wordt de belasting van 
een product of pro-
ces op het milieu 
en de mens 
berekend.

De stappen in een LCA zijn [6]:
Vaststelling doel en reikwijdte: onder het doel vallen de exacte • 
vraagstelling, doelgroep en beoogde toepassing van het resul-
taat. De reikwijdte wordt omschreven in termen van tijdsbestek, 
geografi sch en technologisch bereik en gewenste nauwkeurig-
heid. Ook wordt in deze fase de dienst of het product omschreven.
 Inventarisatie: deze stap beschrijft het productsysteem. Systeem-• 
grenzen worden afgebakend, processen geïdentifi ceerd en gege-
vens verzameld voor elk proces.
 Effectbeoordeling: in deze stap worden de data uit de inventari-• 
satie verwerkt en geïnterpreteerd naar een bijdrage aan milieu-
thema’s. Categoriseren en wegen is een optie.
Interpretatie: deze stap evalueert de robuustheid en deugdelijk-• 
heid van de analyseresultaten en alle keuzes en aannames. Hier-
uit vloeien conclusies en aanbevelingen voort.

Zwakke punten
LCA kent ook nadelen. Eén daarvan is dat gelijke onderzoeken niet 
dezelfde uitkomsten hoeven op te leveren. Deze variatie kan ont-

staan door verschillen in de kwaliteit van informatie, in aannames 
en in randvoorwaarden. Dit blijkt uit een recent persbericht van 

de Vereniging Kunststof Composieten Nederland [7], waarin 
onderzoeken met dezelfde vraag worden vergeleken. De 

conclusies uit deze onderzoeken verschillen sterk. Je-
roen Guinée (Centrum Milieukunde Leiden) is van me-

ning dat, als LCA in beleid wordt gebruikt, harmoni-
satie en standaardisatie cruciaal zijn.

Een ander nadeel is, dat in een LCA niet alles 
wordt meegenomen. Zo stelt De Vos dat ma-

ritieme activiteiten zoals baggeren lokale 
ecologische risico’s met zich mee kun-

nen brengen. Deze impacts zouden 
eigenlijk moeten meetellen in de 

afweging, samen met de resul-
taten van LCA die meer glo-

bale milieu-impacts afdekt, 
zoals klimaatverande-

ring door broeikas-
gasemissies.
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Cyclusdenken
Implementatie van duurzaamheid lukt niet van vandaag op morgen. 
Dat gaat in fasen, waarbij in elke volgende fase de onderbouwing 
completer wordt. Voor planet is dit gedemonstreerd in de aange-
paste piramide van Maslow. Life Cycle Thinking vormt de grondslag 
van LCA. Het artikel “Towards Life Cycle Sustainability Assessment” 
[8] presenteert een aangepaste piramide van Maslow (zie de figuur). 
Deze piramide is een hiërarchische ordening. Hoger geplaatste ac-
tiviteiten volgen pas wanneer de lager geplaatste zijn ontplooid.
De figuur laat zien dat, voordat LCA wordt toegepast, eerst het Life 
Cycle Thinking en enkelvoudige kwantitatieve milieuanalyses als 
Carbon Footprinting in de organisatie moeten zijn ingebed. Een 
voorbeeld van het nadenken over de levenscyclus is te vinden bij 
Boskalis, dat in dialoog met Stichting De Noordzee initiatieven ont-
plooit om schepen nog milieuvriendelijker te ontmantelen [3]. De 
NYK Line is bezig met milieuverbetering over de hele levenscyclus 
[4]. In de ontwerp- en bouwfase is het doel milieuvriendelijkheid en 
transportcapaciteit tegelijkertijd te verbeteren. In de transportfase 
(gebruiksfase) ligt de nadruk op maximale efficiëntie in brandstof-
verbruik en in de afdankfase wordt gekeken naar milieuvriendelijk-
heid en de mogelijkheid tot recyclen. Deze denkkaders vormen de 
opstap naar een hoger niveau in de piramide.

Levenscyclusanalyse in de maritieme sector
LCA is bruikbaar voor de maritieme sector. Het is nog geen gemeen-
goed, maar wordt al wel toegepast, zoals bij IHC [5]: ‘In alle divisies 
van IHC Merwede is recentelijk de LCA-methodologie gebruikt om 
de milieubelasting van schepen en producten over de hele levens-
cyclus in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen maatregelen tot 
reductie worden opgenomen in het ontwerp van het product.’
Een andere gebruiker is Dykstra Naval Architects. Greenpeace 
vroeg bij aanbesteding van een nieuw schip om een milieuonder-
bouwing van het concept. Dykstra kreeg de opdracht en vroeg TNO 
aan te schuiven bij het ontwerpteam om deze milieuonderbouwing 
te geven [9].
De maritieme sector kan veel leren van anderen. De scheepsbouw 
is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de bouw als het gaat om een trage 
innovatiegeschiedenis en vakmanschap. In de bouw is LCA al ge-
meengoed, de harmonisering is verder gevorderd en het wordt in de 
aanbesteding van projecten meegenomen, stelt De Vos. 
Volgens Mark Huijbregts (Radboud Universiteit Nijmegen) zou het 
goed zijn te kijken hoe de papier- en kartonindustrie het aanpakt. 
Deze industrie gebruikt in de analyse een mix van specifieke infor-
matie uit de sector en informatie uit algemene databases. 

People en profit
LCA maakt het mogelijk oplossingen voor vermindering van milieu-
impact te vergelijken. Die oplossingen hebben echter invloed op de 
factoren people en profit. Een oplossing kan leiden tot hogere aan-
schafkosten, maar lagere gebruikslasten. Of kan speciale training 
van de gebruiker vereisen.
Volgens De Graag is het lastig als de kosten verschuiven, omdat 

daardoor ook de verantwoordelijkheid voor die kosten verschuift. 
Een manier om daarmee om te gaan is door middel van total cost of 
ownership, een methode waarmee ze bij Damen al bezig zijn. Life 
Cycle Costing is een methode om dit te berekenen.
Ook kan het zijn dat een oplossing een andere manier van gebruiken 
vergt. Dat moet met de gebruiker worden afgestemd. Boskalis werkt 
bijvoorbeeld aan een bewuste bemanning met onder meer een cur-
susprogramma [3].

LCA in ontwikkeling
De methode voor LCA is nog niet uitontwikkeld. Diverse instituten 
zijn bezig met onderzoek en ontwikkeling. Zo kijkt de onderzoeks-
groep van Huijbregts naar betere milieubeoordelingsmethoden,  
het meenemen van onzekerheid en variabiliteit en het schalen van 
milieueffecten.
Ook Guinée werkt aan projecten waarin de ontwikkeling van de  
methodologie centraal staat, zoals de analyse van innovatieve en 
hernieuwbare systemen. Hij stelt dat LCA een steeds hoger niveau 
bereikt; er wordt niet langer gekeken naar één product, maar naar 
hele systemen.
Huijbregts geeft aan dat oefening kunst baart en de LCA dus vaker 
moet worden toegepast. Daarnaast noemt hij het voor de maritieme 
sector interessant om te onderzoeken hoe gebruikersgedrag van 
bijvoorbeeld de bemanning de milieu-impact beïnvloedt. 
Om niet alleen een beeld te krijgen van de milieukant van duurzaam-
heid, maar van het totale plaatje, moet worden toegewerkt naar de 
Life Cycle Sustainability Assessment, het hoogste niveau in de pira-
mide. Deze methode bundelt LCA (planet), Lifecycle Costing (profit) 
en Social Life Cycle Analysis (people) en is nog sterk in ontwikkeling.
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Door V. Wieleman

te gebruiken en bijna net zo goed zijn. Het enige nadeel hiervan is 
dat ze erg slecht zijn in het omzetten van bestaande modellen. Zo is 
het heel belangrijk om in dezelfde versie van de bestanden te wer-
ken, anders kan het zijn dat het model onjuist wordt gedefinieerd.
Na de lunch werd er weer aangesloten op het voorgaande onder-
zoek. In ietwat zuchtend en steunend Duits-Engels werd uitgelegd 
wat de moeilijke constructiepunten zijn bij het bouwen van een  
Flettner-rotor. De afweging tussen zo min mogelijk materiaal en zo 
veel mogelijk sterkte is moeilijk, omdat er wordt uitgegaan van de 
krachten die op de buis komen te staan. Echter is het in eerste in-
stantie de bedoeling dat de Flettners als retrofit op bestaande sche-
pen worden toegepast. Daarom moet het zo licht mogelijk worden 
uitgevoerd. Na het minimaliseren van het aantal bearings in de tube, 
moest naar de bevestigingen en de smeering worden gekeken. Dit 
bleek nogal ingewikkelder te zijn dan dat in eerste instantie leek. De 
uitkomst was een ingewikkelde constructie voor de bevestigingen 
en één smeringssysteem voor beide bearings.

Achtjes draaien met een kite
De vijfde presentatie van deze dag werd gegeven door de vader van 
een wereldkampioen kiten, Yves Parlier. Zijn overtuiging voor natu-
ral propulsion lag bij de kite. Door de training van zijn zoon bij te 
wonen, eigen ervaring en het lezen van theorie heeft hij gekeken 
naar de bewegingen die de kite moet maken. Het is namelijk een 
stuk efficiënter om de kite in achtjes te laten vliegen door de lucht, 
in plaats hem “stil” in de lucht te laten hangen. Door sensoren op 
de vlieger kan het besturingssysteem van de kite zelf de meest effi-
ciënte achtjes maken.

Ervaren dat het werkt
Tijdens de tweede koffiepauze werd al gauw duidelijk dat de rusti-
ge groep vooral aanwezig was omdat ze het zelf interessant von-

Het seminar Natural Propulsion vond 17 maart plaats bij het Marin 
in het kader van de BlueWeek. Deze week was erop gericht lopen-
de maritieme projecten en initiatieven op het gebied van hernieuw-
bare energie en op de natuur geïnspireerde oplossingen samen te 
brengen.

Zeilvoortstuwing
De dag begon met een presentatie van Terje Lade uit Noorwegen, 
die een door wind en LNG aangedreven schip, het Vindskip, be-
sprak. Deze zeer korte presentatie werd meteen opgevolgd door 
een presentatie van PhD-student van de TU Delft, Davìd Markey. Hij 
bracht verslag uit van zijn onderzoek naar de verschillende aspec-
ten van het varen met hulpzeilvoortstuwing. Markey concentreert 
zich op het geheel en dus kwamen veel verschillende aspecten aan 
bod, hoewel hij aangaf dat het ook mogelijk is voor elk onderdeel 
een apart PhD-onderzoek uit te voeren. 

Flettner-rotors
Na de koffiepauze kwamen twee onderzoekers aan de universiteit 
van Emden/Leer uit Duitsland aan het woord. Hun onderzoek “The 
Application of Wind Assisted Propulsion on Short Sea Vessels & 
CFD on Aerodynamics on Flettner Rotors” gebeurde veelal in sa-
menwerking met MariTIM, een onderzoeksinstituut binnen Duits-
land en Nederland. Allereerst lichtten zij toe waarom de Flettner-ro-
tor een betere optie is dan een kite; deze is namelijk minder 
onderhoudsgevoelig en eenvoudiger te bedienen. Een van de on-
derzoekers, Jann Strybny (expert in het maken van de CFD-bereke-
ningen van de constructie), ging daarna in op de gebruikte soft-
wareprogramma’s. Opvallend is dat zij gratis software gebruiken. Bij 
de Hochschule zijn ze van mening dat betaalde programma’s te 
commercieel zijn geworden en dus te veel kosten voor wat ze ei-
genlijk doen. Zij gebruiken daarom OpenFOAM-programma’s die vrij 

Is de industrie wel klaar voor 
“natural propulsion”?
Wind voert de boventoon op Marin-seminar

Natural propulsion is iets vooruitstrevends, zeker voor de conservatieve maritieme 
industrie. Waar het uiteindelijk om draait, is of er mensen zijn die het risico durven 
nemen. En dat lijken er nog niet zoveel te zijn, zo blijkt uit de kleine groep nieuws-
gierigen die op het Natural Propulsion-seminar van het Marin afkwam.

Special
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Sprekers van het 

seminar voor  

hotel De nieuwe 

wereld.

den en niet zozeer omdat ze de technieken willen toepassen. Dit 
sloot goed aan bij de zesde presentatie van de dag. De strekking 
daarvan was dat het niet zozeer belangrijk is welke techniek wordt 
toegepast, maar wel hoe dit naar de industrie wordt gecommuni-
ceerd. Alberto Balzan, zelf ook geen technicus, was van mening 
dat de perfecte oplossing nog niet gevonden is. Waarschijnlijk zijn 
alle verhalen een klein beetje waar, want we kunnen wel min of 
meer concluderen dat windenergie de oplossing is. Maar in welke 
vorm? Net als bij slow-steaming zal men moeten ervaren dat het 
werkt. Daarna is het pas mogelijk dergelijke innovaties te introdu-
ceren aan de industrie.

Delta Wings voor schepen met veel dekruimte
Daarna werden de Flettner-rotors en kites een beetje losgelaten en 
meer gekeken naar de traditionele manier van het zeilen, namelijk 
met deltazeilen. Al vanaf het begin van het zeilen worden deltazei-
len als voortstuwing gebruikt. De deltazeilen van Delta Wings wor-
den opgevouwen in twee bomen. Deze bomen kunnen samen via 
een rails naar de andere kant worden gebracht en beslaan zo een 
windhoek van ongeveer negentig graden. Hoewel het een vrij sim-
pel systeem lijkt, is het geen optie voor de pleziervaart. Het is met 
name bedoeld voor schepen met veel dekruimte waar de zeilen op 
geplaatst kunnen worden. Containerschepen worden dus niet aan-
gedaan door Delta Wings.

Terug naar de roots van het zeilen
Het project Greenheart gaat helemaal terug naar de roots van het 
zeilen en concentreert zich op de derdewereldlanden die weinig in-
frastructuur hebben. Hoe kunnen de mensen daar voorzien worden 
in hun behoeftes? Het schip van Greenheart moet de oplossing bie-
den. Gavin Allwright legde uit dat het schip volledig zelfvoorzienend 
is. Het haalt zijn snelheid uit de zeilen en de mast werkt tevens als 
kraan om alle spullen aan boord te laden. Daarnaast is het vaste 
dek bedekt met zonnepanelen, die de accu’s opladen. Deze accu’s 
worden gebruikt voor alle energie aan boord en zullen waarschijn-
lijk ook wat overhouden om de lokale bevolking van stroom te voor-
zien. Het zal nooit het snelste schip zijn of de meeste lading kunnen 
vervoeren, maar is wel volledig zelfvoorzienend. Het  is niet alle-
maal de beste apparatuur, maar het is wel apparatuur die beschik-
baar is in deze landen. De landen waar hij zal worden ingezet heb-
ben in de meeste gevallen niet eens een kade, daarom is het heel 
belangrijk dat het schip ook op het strand kan aanleggen. Het schip 
wordt op dit moment al gemaakt. Het is alleen nog niet duidelijk wie 
het gaat betalen.

Wachten en aftasten
Het Greenheart-project als afsluiting van de dag laat wel degelijk 
zien dat de industrie klaar is om schepen te maken die volledig zelf-
voorzienend zijn. Dit zal echter nog niet op grote schaal worden toe-
gepast. De grote spelers hebben nog genoeg om op voort te bordu-
ren, maar door te wachten en af te tasten, zal vanzelf het juiste 
moment komen om op wind te gaan varen.

Vera Wieleman studeert Maritieme Techniek aan de 
TU Delft en zit namens studiegenootschap “William 
Froude” in de redactie van SWZ Maritime.

Prof. Vahs vertelt 

over de  

Flettner-rotor.

Prof. Vahs en 

Jann Strybny 

gaan in op de 

vragen van het 

publiek.

Veel algemeen 

geïnteresseerden 

op het seminar; 

de echte  

beslissingmakers 

kijken de kat nog 

even uit de boom.

SWZ04_natural_propulsion   35 08-04-2014   09:40:55



SWZ|MARITIME36

Door H.R.M. Dill

nese play a prominent role, as they are frantically “buying the 
world” for a steady supply of energy sources and raw materials. 
For their long term assignment, students, in groups of four to five, 
review a major port in the world. Based on this desk research, they 
give presentations and write reports. In a follow up of last year’s ini-
tiative, the reviews contain contexts, market analysis, port manage-
ment, functions, operations, conclusions and a bibliography. From 
the total of 35 students this semester, nineteen came from the RMU 
department of Logistics and Transportation Management, while oth-
ers came from partner universities in different countries, such as 
Brazil, Finland, Latvia, Lithuania, Russia, Germany and China. 
Before the presentations started at the meeting in January, lecturer 
Mr. van Hees showed China’s fast rate of growth by a seven minutes 
“Must See” video. Thereupon the audience proved particularly at-
tentive to the reviewed ports’ growth and potentials at the Q&As 
ending each presentation.

Following the semester of the Maritime and Port Management mi-
nor from September 2012 (see article SWZ 04/13) at the start of the 
RMU, another semester was offered starting in September 2013. 
During the course of Port and Transport Technology and Operations 
(PTO) within the MPM-minor, students receive short term assign-
ments in the form of weekly projects. These result in quick scans of 
topics ranging from maritime highlights and recent port visits, to sea 
transit route developments that could be game changers in global 
maritime transport. Topics scanned during the last week of the mi-
nor were floating transhipment terminals, the Nicaragua Canal, the 
Thai Canal and Gwadar port. With respect to these topics, China in 
particular is aiming at short cutting sea transit routes. And the Chi-

RMU Students Research  
Major Global Ports

Part of the RMU’s Maritime and Port Management minor involves reviewing a 
major global port and presenting the findings. On 13 January, in the Lloyd Aula 
of the SCT building in Rotterdam, groups of students, both from the RMU as well 
as foreign universities did just that. Five groups chose an Asian port, the other 
two chose South Louisiana and Hedland.

Special

Maritime and Port Management Minor
Rotterdam Mainport University of applied sciences (RMU), a 
cooperation of the STC-Group and Hogeschool Rotterdam, star-
ted in 2012. It offers maritime and port related studies: Shipbuil-
ding, Chemical Technology, Maritime Officer, Logistics and 
Transport Management. 
The RMU’s aim is preparing students for maritime, transport or 
port related professions in a global economy in an internationally 
oriented labour market. One of the education programmes is the 
Student Exchange Programme in Logistics and Transport Ma-
nagement. 
Located in Rotterdam, the largest port in Europe and a technolo-
gically and logistically advanced port, the RMU’s Maritime and 
Port Management (MPM) minor attracts many students from lo-
gistics programmes of international partner universities, as well 
as students from domestic origin. Students from other program-
mes such as Shipbuilding and Maritime Officer, or from the Rot-
terdam Business School have access in case of sufficient back-
ground in shipping and transport (and command of the English 
language). The minor lasts for two quarters.

The last three presentations given by group 5, 4 and 6 

covered Busan, South Korea, Hong Kong, PRC, and 

Singapore, State of Singapore respectively.
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Port of Shanghai
The port of Shanghai (2012: 736 million ton throughput, growth: 2.2 
per cent, global ranking: second; 32 million teu, growth: 2.5 per cent, 
ranking: first), reviewed by group 1, is a gateway for foreign trade at 
China’s largest industrial centre. It is also the largest container port 
in the world. However, in 2013 Shanghai was overtaken in tonnage 
throughput by the “neighbouring” port of Ningbo-Zhoushan (744 mil-
lion ton, 7.2 per cent growth; teu growth: 14.3 per cent). With 166 dif-
ferent kinds of industry in China, 157 are in Shanghai. In the sixteen 
districts of the municipality of Shanghai (with provincial level) all 
kinds of industries, services and trades take place in distinctive are-
as, all raised under the “open wave” reform policy in China and 
growing. The port of Shanghai is an important transport hub for the 
Chinese hinterland through the Yangtze River (6380 km). Many termi-
nals were mentioned, located at the Huangpu River (depth 7 m), at 
the mouth of the Yangtze River (depth 12.5 m), and way off the 
Shanghai/Pudong coast: the Yangshan “deep water” container ter-
minals (15 m depth at quay). The Yangshan terminals are connected 
to shore through a 32.5 km sea bridge with road transport only (no 
rail, though rail is China’s major mode of hinterland transport). They 
are restricted in operation by fog and typhoon seasons (usable only 
270 days per year) and there is no access to barges serving the hin-
terland. With a total quay length of 20 km in Shanghai Port, there 
are 125 berths. Increasing container volumes are expected in the 
next twenty years, but many berths are already operating beyond 
their design capacity. Hampered by the limited water depth in its 
area, Shanghai City authorities have earmarked the tidal flats of 
Hengsha Qiantan in Yangtze River’s mouth, east of the city, for ex-
tensive dredging in a thirty year development plan. Therewith the 
port can increase its capacity and handle deep water vessels up to 
500,000 dwt.

Port of South Louisiana
Group 3 reviewed the port of South Louisiana, USA (2011: 225 

million ton throughput, mainly bulk, global ranking: six-
teenth). The port area, stretching 54 km, is situated 

along the Mississippi River, connecting to the 
Gulf of Mexico, at and nearby the city of 

New Orleans. By volume, it is the big-
gest port in the USA and even in the 

Western Hemisphere. The Mississippi Riv-
er and its branches (like Missouri River, Ohio 

River and Illinois River) cover the Mid-East of 
the USA from north to south. This gives the port a 

vast inland navigational hinterland. The port is con-
nected to the Gulf of Mexico through the shallows of the 

Mississippi Delta with a fairway depth allowing a draft of 14 
m. By far the biggest cargo segment is crude oil, handled at 

the Louisiana Offshore Oil Port, 20 nm offshore, and depth 33.5 m. 
Connected with about 31,000 km of US inland waterways, barges 
form the majority of vessel calls. The rail system offers connections 
to West and Central USA, Canada and Mexico. The road system 
connects (congestion free) to the US highway system. Pipeline sys-
tems, with a length of 1000 km, transport 800,000 barrels of oil to 
Central USA per day. It is mainly a (dry and liquid) bulk port. It ex-
pects to attract more shipping and cargo with the expansion of the 
Panama Canal.

Port of Tianjin
The port of Tianjin (2012: 413 million ton throughput, global ranking: 
fourth, bulk growth: one per cent; 12.3 million teu, growth: six per 
cent) is located at the Bohai Bay in the north of China. Group 2 
chose this port for their research project and titled it “Gateway to 
Beijing”. It handles all types of cargo: containers, bulk, general car-

Hugo Dill is als redacteur havens verbonden aan 
SWZ Maritime.

The first four research projects to be presented 

were (from left to right): Shanghai, PRC (group 1), 

South Louisiana, USA (group 3), Tianjin, PRC 

(group 2), and Hedland, Australia (group 7).

RMU MPM- 

minor lecturers 

Mr van Hees (l) 

and Mr  

Langstraat.
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go, vehicles and serves passengers. In tonnage, bulk cargo, both 
dry and wet, is the biggest segment. There is more import (promi-
nently cars) than export. With a fairway of 17.4 m depth, it can ac-
commodate vessels up to 200,000 dwt. The port serves a hinterland 
of eight provinces, including the municipalities of Beijing and Tianjin 
itself. Main railroads connect Tianjin with Nanjing and Beijing. 
Roads in the port and city area are rather poor. Expressways sup-
port road transportation: Haibin Expy, a coastal route in the prov-
ince of Tianjin, Jingjin Expy connects to Beijing and Jinpu Expy con-
nects to Nanjin and Lingang. Expectation of growth of all 
commodities is through growth of the Chinese economy as a whole.

Port of Hedland
The port of Hedland (2012: 247 million ton throughput, ranking: elev-
enth, growth: 12.3 per cent) in Australia’s north-west was presented 
and reviewed by group 7. This port typically handles bulk export, 
mainly iron ore. The export to import ratio is ten to one. Imports 
mainly concern fuel oil, cement and general/containerised cargo. 
Export of mining products, with mining giant BHP Billiton leading in 
tonnage as well as in port facilities with eight berths, is mainly to 
China and other Asian countries. The port has a 20 nm approach 
channel, with minimum depth of 14.3 m. This allows access for iron 
ore carriers up to 260,000 dwt and 330 m length. As demand from 
Asian countries is expected, the port will continue to grow by in-
creasing export.

Port of Busan
Group 5 presented the port of Busan (2012: 311 million ton through-
put, growth: 6.1 per cent, global ranking: tenth; 17 million teu, 
growth: 5.3 per cent, world ranking: fifth) located at the south-east-
ern coast of South Korea. Busan is the primary port in the country 

and the largest transhipment port in North-East Asia. It currently 
has a total of 27.4 km of quay length in four different port areas, with 
which it can accommodate up to 184 vessels and over 15 million 
tons of cargo per year. As the volume of container cargo steadily in-
creases, in 1997 the Ministry of Marine decided on a new port 20 km 
west of Busan, called Busan New Port (BNP). Construction of 45 
berths (forty container and five multi-purpose) with a water depth of 
16 m and an annual handling capacity of 23 million teu has to be 
completed by 2020. BNP presently has a total of 22 berths. Busan 
Port distributes 75 per cent of the containerised cargo in South Ko-
rea. Rail connections to the main rail network in South Korea and 
the Trans-Asian Railway network (with its aspect of political issues 
with North Korea) are under development. There are seven high-
ways in South Korea. Improving corridors from port to hinterland 
rail and highway networks is constrained by lack of space when 
passing through a highly populated city and the mountainous land-
scape. With its geographically central location in North-East Asia 
and having good feeder connections to Russia, China and Japan, 
Busan Port aims at improving as main hub for the region. 

Port of Hong Kong
Under the title “A Port in Bad Weather”, group 4 presented their 
findings on the port of Hong Kong (throughput 2012: 270 million ton, 
ranking: thirteenth, growth: -2.9 per cent; 23.1 million teu, world 
ranking: third, growth: -5.2 per cent). Located at the South Asian 
Sea, it is an intersection of the Far East Asia trade route, it is a hub 
port in South Asia and a major southern gateway for mainland Chi-
na. Its hinterland is mainly served by the Pearl River Delta (73.3 per 
cent) and by good rail and road infrastructure. With a channel depth 
of 15.5 m and anchorage of 20.1 m, it handles all types of vessels. 
The majority of vessel calls consists of cruisers and ferries (44 per 
cent), followed by container carriers (forty per cent) and oil tankers 
(12.6 per cent). Unlike other ports, Hong Kong has no Port Authority 
over infrastructure. Navigational matters are the responsibility of 
the Marine department of the Governmental Special Administrative 
Region (SAR). In light of the 1997 Treaty “One Country, Two Sys-

Inland Ports Have the Advantage
During the coffee break there was an interesting discussion with 
some students on an opinion that ports like Antwerp or Hamburg 
have a disadvantage because of their long river approaches, 
versus a coastal port like Rotterdam. However, it proves exactly 
the opposite. The further the sea carrier can approach the hin-
terland, the lower the total costs of transport. Hinterland trans-
port per ton or teu per mile, in any modality, is many (tens of) 
times more expensive than sea transport with its economy of 
scale effects. As the researched ports at rivers are further inland 
towards their economic centres, they have an advantage over a 
coastal port.

Special
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present the port 

of Shanghai.
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tems”, the SAR differs from the PRC in autonomy, political system, 
capitalist economy, currency, jurisdiction, press freedom, free trade 
and no import or export charges. The students feel the possible de-
cline of the port stems from the transhipment with increasing con-
tainer dwell time and land demand for stack capacity, while it is 
constrained by land availability. In addition, there are the growing 
competing neighbouring ports, serving China’s hinterland.

Port of Singapore
Group 6 researched the port of Singapore (2012: 538 million ton 
throughput, growth: one per cent, world ranking: third; 170 million 
tons of bulk oil, growth: -7.7 per cent; 31.6 million teu, growth: six 
per cent, world ranking: second). To develop Singapore as a global 
hub and maritime centre, in 1996 the Maritime and Port Authority 
(MPA) was formed. It creates an attractive financial, manpower, 
business development and productivity environment for the mari-
time sector, for clusters and ship owners, with a result of Singapore 
having registered one of the largest fleets in the world (gross ton-
nage over 65 million). MPA includes the former Port of Singapore 
Authority, now PSA International (apart from flagship operations in 
PSA Singapore and PSA Antwerp, it participates in many ports in 

three continents). Singapore’s strategic location at the Malacca 
Strait, world class infrastructure and excellent connectivity (World 
Bank Logistics Performance Index 2012 ranking: first) makes it a 
global supply chain management nerve centre and hub. In 2012 and 
2013, the port traded 42.7 million tons of bunker oil. There are 32 
conventional cargo and bulk berths with 16 m water depth, handling 
up to 150,000 dwt. With the status of a Free Port, around eighty per 
cent of containers are transhipped. Containers are handled with 
high efficiency at terminals with a total of 54 berths and a water 
depth of 16 m. The hinterland comprises all five continents. Invest-
ing and improving are the themes for further growth.

Reflections of Lecturer Mr. van Hees
While in the first year of the RMU MPM minor the focus was mainly 
on American ports, this second year, it was predominantly on Asian 
ports. Although this year’s number of participating students was 
less (35 against fifty), the diversification in student origin was inter-
nationally wider spread. Fair enough to conclude that the minor with 
its student exchange set-up has a consolidated status within the 
RMU curriculum.

Special
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Door M. van Noordenburg BSc

ences in Leeuwarden. During my study, however, I missed the 
practical experience that I experienced that early sunny morning 
that started it all. Therefore, in my second year, I applied for a scho-
larship with a respected engineering firm in the yachting industry 
that could teach me the practical things you do not learn in school. I 
had the privilege to work as a trainee at Vripack Naval Architects 
and learned a great deal about the ins and outs of yachting, some 
from Dick Boon himself. And until this day, I still profit from the prin-
ciples I learned at Vripack. 
Working in the yachting industry, however, I also became aware of 
the fact that this particular industry is rather conservative. Do not 
get me wrong, the yachting industry is full of innovative solutions 
which stretch the limits of engineering to meet the demands and wi-
shes of yacht owners. Yet, the core fundamentals of yacht building 
remain the same and seem rather soldered in place, whereas I like 
to innovate and try new paths that lead to better solutions.  

Dream about New Dreams
I believe I shattered the dreams of that young boy that loved to sail 
in his new inflatable boat and look at the yachts sailing by. C.S. Le-
wis once said: ‘You are never too old to set another goal or dream 
about new dreams.’ During the remainder of my study, the general 
interest was shifted towards the offshore industry. I found this in-
dustry considerably more innovative and less conservative. I think 
this is because of the fact that the offshore industry is significantly 
younger than the yachting industry and therefore things are not that 
soldered in place. Many aspects have to be innovated and designed 
as, for example, it becomes more difficult to raise the percentage of 
oil recovery from a well. With this in mind, I did the introductory Off-
shore minor in my third year at the Willem Barentsz Institute at Ter-
schelling, one of the faculties of NHL. This minor became the star-
ting point of my yet young career in the offshore industry. Evidently, 
in my fourth year, I applied for a graduate thesis in the offshore. I 
chose GustoMSC in Schiedam, a leading firm in jack-up design, for 
this part of my studies as it presented a challenging subject to re-
search.

It was an early sunny morning in the middle of summer in a small 
village called Earnewoude in the province Friesland, the Nether-
lands. Every year, my family and I went to this beautiful place to re-
lax and enjoy the surrounding waters in national park De Alde Fea-
nen. I remember one time when I was still a child, it was our second 
time we went there, and I was dying to get out of bed because we 
just bought an inflatable boat with a small four horsepower engine 
and I was allowed to try it out. I sailed across the waters during the 
entire holidays and from that day forward I got infected with the 
maritime virus and in particular with yachts. This was, in combinati-
on with technical curiosity, the founding reason to pursue, many 
years later, a degree in naval architecture. 
My name is Matthijs van Noordenburg and I am currently in posses-
sion of a bachelor degree in Naval Architecture and Marine Engi-
neering. I performed my study at the NHL University of applied sci-

More research is 

needed to  

significantly  

increase the  

probabilistic  

damage stability 

of the PDR 12,000 

drilling ship.

Crushing Dreams by Building 
New Ones

Although innovation seems to be a key characteristic of yacht building,  
underneath a more conservative reality exists. This made NHL student Matthijs 
van Noordenburg change his course from the yachting to the offshore industry.

Special

SWZ04_NML   40 08-04-2014   09:42:52



Jaargang 135 • april 2014 41

Altering the Watertight Subdivision
The thesis research is performed on the probabilistic damage stabi-
lity properties of offshore support vessels. Two of GustoMSC’s de-
signs are investigated in terms of the probabilistic damage stability. 
One is a jack-up from the NG series that has to comply with the re-
cently revised SPS (Special Purpose Ships) code, as it has a lot of 
workforce on board for the offshore wind farm maintenance indus-
try. The SPS code refers to Solas 2009 for probabilistic damage sta-
bility requirements. The other vessel is a drill ship from the PRD 
12,000 compact class, which had to comply to Solas 2009 probabilis-
tic rules as an additional requirement set by a foreign Classification 
Society. Both vessels had originally been designed according to the 
IMO MODU (Mobile Offshore Drilling Units) code. This code requi-
res that the damage stability has to comply according to the deter-
ministic method. This specific method, which is the traditionally 
used method, is based on fixed damage cases with known damage 
extent. In comparison with the probabilistic method, which is based 
on statistics and probabilities, the deterministic method fails to pro-
duce a proper comparison between the true safety levels provided 
by different watertight subdivisions.
In this research, the aim was to determine if design guidelines could 
be developed specifically for the jack-up and the drilling ship. And 
that those design guidelines could be used to alter the watertight 
subdivision of both ships in order to comply with the requirements 
of the probabilistic damage stability from the Solas 2009.

First Attempt at New Design Guidelines
To develop the design guidelines, research was performed on the 
probabilistic damage stability method. The first part of this research, 
was to create understanding of the scientific background of the me-
thod in order to determine the influence of the parameters of the 
outcome. Those parameters were the p-factor, which presents the 
probability that a certain compartment is damaged depending on 
the geometrical properties of the watertight subdivision, and the s-
factor, which describes the probability that the vessel survives after 
damage depending on the properties of the stability curve. The pro-
duct of those parameters results in an index value named “the at-
tained index”, which is the outcome of a probabilistic damage stabi-
lity calculation. With the knowledge generated from this research 
systematic variations were performed. Variations such as varying 
compartment geometries or shifting and adding watertight bulk-
heads were implemented to understand and quantify the influences 
of the watertight subdivision on the p- and s-factor. With the results 
from these variations, design guidelines were generated firstly to 
alter the current watertight subdivision and also to be used as an 
aid in the early design stages to design watertight subdivisions. The 
watertight subdivisions of both ships were adjusted accordingly and 
it was verified via the probabilistic damage stability calculations 
that increases of the attained index were achieved.
The results show that the attained index of the jack-up could signifi-
cantly be improved with the adjusted watertight subdivision: the at-
tained index could be raised by 25 per cent. It should, however, be 

mentioned that the original (MODU code based) watertight subdivi-
sion of the jack-up appeared to already comply with the probabilis-
tic regulations of Solas 2009. 
For the drill ship on the other hand, an attempt to raise the attained 
index had failed. With the changes in the watertight subdivision an 
improvement in attained index of only four per cent was achieved. 
This was not yet sufficient to fulfill the required index of the Solas 
2009 probabilistic regulations.
On the basis of the results of this thesis, it can be concluded that an 
attempt to raise the attained index was successful for the jack-up, 
but not for the drill ship. The recommendation is evidently to per-
form further investigation on the watertight subdivision of the drill 
ship. In short, the thesis can be seen as a first attempt to investigate 
the probabilistic damage stability method for offshore support ves-
sels in the range of a jack-up and a drill ship designed according to 
the IMO MODU code. Furthermore, the systematic variations can be 
extended to a more profound level where more design guidelines 
can be developed. 

Future in Scientific Research
The thesis preformed at GustoMSC was a rather complex and ex-
tensive research subject, however, I find myself comfortable with 
theoretic research work and the results are promising. Currently, I 
am temporarily working for an employment agency with a company 
that is specialised in HVAC systems. In September, I start my mas-
ters in Offshore Engineering at the TU Delft. Looking back on my 
graduate period at GustoMSC, I came to the conclusion, which I al-
ready suspected in my second year of the study, that my strong 
suits are not in making drawings or designing HVAC systems, yet ra-
ther in scientific and theoretic research work. I believe that the 
practical approach from my bachelor degree together with the the-
oretical knowledge from a master’s degree is a perfect combination 
in an engineering environment. 

Matthijs van Noordenburg studeerde Naval Architecture 
and Marine Engineering aan de NHL Hogeschool en start 
in september met de master Offshore Engineering aan de 
TU Delft.
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Door prof.dr. H. Meersman en prof.dr. E. 
Van de Voorde

UASC, volgen deze beweging naar schepen van deze grootte-orde. 
De reden ligt voor de hand: grote schepen bieden belangrijke schaal-
voordelen waardoor het inzetten van de nieuwste technologie en 
een grotere brandstofefficiëntie zich vertalen in lagere gemiddelde 
kosten per teu. Ook de rest van de maritiem-logistieke keten moet 
volgen, zowel op het vlak van havenoverslag als op het vlak van 
feederdiensten, opslag en hinterlandafwikkeling. Een recent voor-
beeld is Malta Freeport dat om de Triple-E schepen te kunnen ont-
vangen moest investeren in meer diepgang en twin-lift super-Post-
Panamax-kranen met een bereik van 24 containers over dek.

In zijn basiswerk “Maritime Economics” haalt Martin Stopford 
(2009, p. 39-42) twee belangrijke historische ontwikkelingen aan die 
de maritieme sector de afgelopen decennia hebben gestuurd: de 
schaalvergroting van schepen en de evolutie naar het gebruik van 
eenheidsladingen. De onderliggende reden van deze ontwikkelin-
gen is het streven naar een maximaal gebruik van schaalvoordelen, 
wat zich vertaalt in lagere gemiddelde kosten bij een vergroting van 
de schepen en/of de activiteitenschaal. Daarnaast wordt er in de 
maritieme sector steeds meer ingespeeld op de voordelen die men 
kan halen uit scope- en densiteitseffecten. Wat zijn de gevolgen van 
deze evoluties vanuit industrieel-economisch oogpunt en wat 
brengt de toekomst? 

Schaalvergroting werkt door de hele sector
In tegenstelling tot de bulksector, is er in de containerscheepvaart 
nog steeds sprake van een verdere vergroting van de schepen. In 
2013 en 2014 is er de levering aan Maersk Line van een reeks van 
tien Triple-E megaschepen, corresponderend met een capaciteit 
van 18.000 teu. Ook andere maatschappijen, zoals MSC, CSCL en 

 De container-

business is de 

drijvende kracht 

achter recente 

evoluties in 

schaalvergroting.

De zoektocht naar  
schaalvoordelen 
duurt voort

De maritieme sector is altijd op zoek naar schaalvoordelen, een proces dat 
vooral wordt gekenmerkt door schaalvergroting en eenheidsladingen. Deze 
evolutie speelt al decennia lang, maar het einde is nog niet in zicht. 

Markt

De KVNR en de opleiding Maritieme Techniek aan de TU Delft 
werken sinds begin van dit jaar samen in het vakgebied rederij-
kunde, zie de rubriek Nieuws in het februarinummer van SWZ. 
Bijgaand artikel is geschreven door de twee hoogleraren die 
verantwoordelijk zijn voor dit vakgebied.
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Tegelijkertijd biedt die ontwikkeling naar nieuwe en in dit geval 
steeds grotere schepen bijkomende kansen. Een maatschappij zo-
als UASC maakt van het momentum gebruik om nieuwe schepen in 
te zetten die op termijn in staat zijn LNG-bunkers te gebruiken. Hier-
mee wil men kunnen inspelen op de sterke stijging van de bunker-
prijzen waardoor de brandstofkosten de belangrijkste component in 
de kostenstructuur werd. In de periode van 1990 tot nu verviervou-
digden de bunkerprijzen.
Naast de schaalvergroting van de schepen is er ook een voortzet-
ting van allerhande vormen van horizontale samenwerking en/of fu-
sies en overnames. Bovendien denken rederijen in toenemende 
mate in termen van complexe logistieke ketens en kijken ze daarbij 
in de richting van terminaloperators en hinterlandspelers. Een aan-
tal rederijen zet zelfs een eigen terminalbedrijf op dat in sommige 
gevallen uitsluitend voor de rederij zelf werkt en in andere gevallen 
optreedt als multi-user-terminal. Opnieuw is dit een streven naar 
schaalvergroting, resulterend in een gewijzigde en vooral grotere 
marktmacht van de rederijen, die zelf in toenemende mate logistieke 
ketens pogen te controleren.

Concurrentieel landschap wijzigt
Vertrekkend van Heaver e.a. (2001) geeft onderstaande tabel een 
bondig overzicht van verschillende vormen van samenwerking en 
concentratie in de maritieme sector. De tabel geeft aan dat er bin-
nen elke activiteit, maar ook tussen de verschillende categorieën, 
heel wat vormen van samenwerking bestaan. Die samenwerking is 
vaak gebaseerd op schaalvergroting. Opvallend is dat de recente 
evoluties in hoofdzaak gestuurd worden door ontwikkelingen in de 
containerbusiness. Dat heeft niet alleen effect op de rederijen, maar 
ook op de andere schakels in de maritiem-logistieke ketens. Een re-
cent voorbeeld vormt de P3-alliantie tussen Maersk, MSC en CMA 
CGM, bedoeld om lijndiensten te combineren en te herconfigureren. 
Dat heeft geleid tot nieuwe loops, in bepaalde gevallen met andere 
aanloophavens. Daarnaast wordt natuurlijk ook voor kleinere rede-
rijen heel het concurrentieel landschap gewijzigd. Typisch voor-
beeld is dat een rederij zoals Nile-Dutch die op het Afrika-netwerk 
vroeger weinig of geen concurrentie ondervond van de grote con-
tainerrederijen, daar nu wel mee wordt geconfronteerd. 

Een industrieel-economische verklaring
Elke vorm van samenwerking is in eerste instantie gericht op het ver-
sterken van de positie van het eigen bedrijf. De omstandigheden kun-
nen verschillend zijn, van een fusie met het oog op een overlevings-
strategie tot het uitbouwen van een dominante marktpositie. Ook de 
wijze van samenwerken kan verschillend zijn. Daarbij streeft men met 
horizontale samenwerking (bijvoorbeeld tussen rederijen) en vertica-
le samenwerking (bijvoorbeeld een rederij met een terminaloperator) 
ook vaak andere industrieel-economische doelstellingen na.
Horizontale samenwerking speelt maximaal in op realiseerbare 
schaal- en scopevoordelen. Die zijn aanwezig zolang de gemiddelde 
kosten dalen bij een toenemende activiteit. Schaal- en scopevoor-
delen vormen fundamentele drivers van fusie- en diversificatiestra-
tegieën en beïnvloeden ook de prijszetting, de marktintrede en -uit-
trede en het potentieel om op lange termijn een duurzaam concur- 
rentieel voordeel te verwerven.
Besanko (2010, p. 45) maakt onderscheid tussen verschillende mo-
gelijke oorzaken van schaaleffecten: ondeelbaarheden en de daar-
uit resulterende spreiding van vaste kosten, een stijgende producti-
viteit van de variabele inputs, onder meer ten gevolge van vergaan- 
de specialisatie, en een vermindering van de gezamenlijke voor- 
raden. Verder zijn er ook nog andere oorzaken, onder meer op het 
vlak van gezamenlijke aankopen, marketing, onderzoek en ontwik-
keling. De recente P3 strategische alliantie is een typisch voorbeeld 
van het maximaal nastreven van schaal- en scopevoordelen. Ook 
worden mogelijk de grenzen afgetast van de antitrustwetgeving.

Verticale samenwerking
Verticale samenwerking of integratie heeft betrekking op een situa-
tie waar een bedrijf eigendom en/of controle heeft over de produc-
tie in de verschillende fases van het proces. Die controle kan be-
trekking hebben op inputs voor het eigen productieproces, maar 
ook op de outputs voor de finale markt. De onderliggende redenen 
zijn velerlei: marktmacht, kostenbesparingen, onder meer door 
technische voordelen van het verbinden van opeenvolgende fasen 
van de productie, reductie van het risico en de onzekerheid, bijvoor-
beeld van niet-levering van inputs, het vermijden van belastingen of 
prijscontrole. Door alles onder één bedrijf of holding te brengen wil 

Hilde Meersman is Gewoon Hoogleraar aan het departement Transport- en Ruimtelijke Economie van de 
Universiteit Antwerpen en doceert Economie, Econometrie en Transportmodellen. Eddy Van de Voorde is 
Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen 
en houdt zich bezig met maritieme, haven- en luchtvaarteconomie en logistiek. Beiden zijn zij verbonden 
aan de TU Delft en geven zij gastcolleges op buitenlandse universiteiten.

Actoren Rederijen Terminaloperators Havenbestuur Hinterlandoperators
Rederijen  Allianties; fusies en  

overnames; consortia: 
joint-ventures; vessel  
sharing agreements   

Terminaloperators Dedicated terminals;  Fusies en overnames; 
 consortia joint-ventures  
Havenbestuur Concessies Concessies;  Allianties; gezamenlijke 
  joint-ventures participaties 
Hinterlandoperators Overnames en  Joint-ventures Concessies Allianties; fusies 
 controle; bloktreinen   en overnames

Strategische samenwerking in de maritieme sector (bron: eigen bewerking op basis van Heaver e.a. (2001)).
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men soms ook transactiekosten vermijden en eventuele lekken van 
confidentiële bedrijfsinformatie voorkomen. In sommige gevallen 
gaat men niet over tot een volledige verticale integratie, maar ont-
wikkelt men lossere relaties die elkaars onafhankelijkheid garande-
ren, maar tegelijkertijd toch bepaalde kosten vermijden.

Waar liggen de grenzen?
Binnen de maritieme sector is de vraag cruciaal tot waar de schaal- 
en scopevoordelen reiken, en waar eventueel de grenzen liggen. In-
dien die grenzen nog niet zijn bereikt, kunnen we ongetwijfeld in de 
volgende jaren nog bijkomende fusies, overnames en/of vormen van 
strategische samenwerking verwachten, zowel horizontaal als ver-
ticaal.
Daarom is er dringend nood aan empirisch onderzoek om alle mo-
gelijke vormen van schaal- en scopevoordelen te kwantificeren. 
Even noodzakelijk wordt empirisch onderzoek van de factoren die 
de schaal- en scope-effecten beïnvloeden, zoals de coördinatie- en 
de transactiekosten. Dit soort variabelen verklaart niet alleen of er 
nieuwe of bijkomende samenwerking of zelfs integratie komt, maar 
ook de snelheid waarmee dat staat te gebeuren.
Dit soort toekomstige ontwikkelingen hangt vanzelfsprekend ook sa-
men met de mogelijke scenario’s inzake toekomstige economische 
groei. Hoe vertaalt zich die gewijzigde groei in een vraag naar mari-

tiem vervoer? Heeft dit gevolgen op het vlak van horizontale en ver-
ticale schaalvergroting? Welk tijdspad gaan de reders volgen in hun 
zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden? Welke strategie 
gaan andere marktpartijen, zoals de niet-reders, volgen? Dit zijn 
stuk voor stuk cruciale vragen, omgeven door onzekerheid, maar 
met belangrijke gevolgen voor de maritieme sector en al zijn acto-
ren. Vandaar het belang van wetenschappelijk onderzoek dat reke-
ning houdt met de maritiem-economische werkelijkheid en waarvan 
de empirische resultaten input vormen voor strategische en operati-
onele beslissingen van de maritieme actoren.

Markt

Referenties
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. en Scott Shaefer, 2010, •	
Economics of Strategy (fifth edition), John Wiley & Sons, Ho-
boken.
Heaver, T., Meersman, H. en E. Van de Voorde, 2001, Co-opera-•	
tion and Competition in International Container Transport: 
Strategies for Ports, in: Maritime Policy and Management, pp. 
293-305.
Stopford, Martin, 2009, Maritime Economics (third edition), •	
Routledge, New York.
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Nieuwe uitgaven

Het oude stukgoed

Het tijdperk van het traditionele stukgoed is 
voorgoed voorbij, maar komt opnieuw tot le-
ven in het onlangs verschenen boek van voor-
malig scheepscontroleur Chris Vennix die van 
1964 tot 1998 bij de SHB in de Rotterdamse 
haven heeft gewerkt. Een boek dat als het 
ware de sfeer in de Rotterdamse haven uit het 
pre-containertijdperk ademt. De traditionele 
manier waarop stukgoedlading (kisten, krat-
ten, balen en dozen) in de Rotterdamse haven 
werd geladen en gelost, is inmiddels historie 
geworden. In een periode van nog geen twin-
tig jaar is circa tachtig procent van het stuk-
goed gecontaineriseerd en dat leverde vooral 
tijdwinst en ook een enorme kostenbesparing 
op. Gelijktijdig is het beeld van de Rotterdam-
se haven ingrijpend veranderd. De vele ha-
venkranen en stukgoedloodsen zijn verdwe-
nen. In de Merwe-, Lek-, Rijn-, Maas- en 
Waalhaven liggen incidenteel nog conventio-
nele stukgoedschepen. Wat is gebleven zijn 
nostalgische herinneringen die Chris Vennix 
verzamelde, opschreef en bundelde. Het boek 
begint met een overzicht en fusies van de 
stukgoedstuwadoorsbedrijven, waar zij ge-
vestigd waren in de Rotterdamse haven en 
wat ze zoal aan lading behandelden en voor 
welke rederijen. De specifieke eigen haven-
taal wordt met een alfabetische lijst van ge-
zegden en uitdrukkingen verklaard en toege-
licht. De lijst leest niet gemakkelijk, maar is 
zeker nuttig om te raadplegen bij het lezen 
van het vervolg. Vennix beschrijft welke func-

ties er in de overslag van stukgoed waren en 
wat er kwam kijken bij het lossen en beladen 
van schepen met fruit, hout en soms stinken-
de lading. Daar is zelfs een apart hoofdstuk 
aan gewijd: De geuren van de haven. Het ha-
venvakschoolonderwijs (oprichting van de 
Havenvakschool in 1954 die later opging in 
Scheepvaart en Transport College), de haven-
stakingen, de havenkranen, de arbeidspool 
van de SHB (Samenwerkende Haven Bedrij-
ven), de havenwerkgeversorganisatie SVZ 
(Scheepvaart Vereniging Zuid) en het dage-
lijkse werk van een havenwerker komen alle-
maal aan bod. Aan de hand van verhalen, fei-
ten, humoristische anekdotes en persoonlijke 
herinneringen is een roemruchte periode uit 
de geschiedenis van de Rotterdamse haven 
vastgelegd. Bij iedereen, die in de jaren zes-
tig, zeventig en tachtig in de haven van Rot-
terdam heeft gewerkt, zal het met vele nostal-
gische zwart-witfoto’s geïllustreerde boek 
ongetwijfeld eigen herinneringen oproepen.
Het oude stukgoed – Chris Vennix, afmeting 
17 x 24 cm, afbeeldingen, 176 pagina’s, ISBN 
9789491354311, Coolegem Media, Rotterdam, 
prijs € 16,95 info: www.hetoudestukgoed.nl

Hoogtij - Maritieme identiteit in feesten, 
tradities en vermaak

Elk jaar stellen de conservatoren van Het 
Scheepvaartmuseum en Maritiem Museum 
Rotterdam een boek samen over een bepaald 
(maritiem) thema als resultaat van jarenlang 
systematisch verzamelen, conserveren, re-
gistreren, ontsluiten en interpreteren. Specia-

listisch werk dat zich grotendeels achter de 
schermen afspeelt.
Alle Nederlandse musea, ook de maritieme, 
staan anno 2013 zwaar onder druk hun be-
staansrecht opnieuw te bewijzen. En dat is 
moeilijk, temeer omdat de scheepvaartmusea 
in Amsterdam en Rotterdam te veel hebben in-
gezet op experience en educatief in plaats van 
het tentoonstellen van hun omvangrijke collec-
ties die zich nu onbereikbaar voor het geïnte-
resseerde publiek in de depots bevinden. Daar 
komt nog bij dat in de meeste musea zelfs geen 
ruimte meer is voor nieuw onderzoek. Toch is 
het voor de 21ste keer weer gelukt onder re-
dactie van Sjoerd de Meer en Joost Schokken-
broek een uitgave samen te stellen met als on-
derwerp voorbeelden van maritieme feesten en 
vermaak aan de wal en op zee. Aan bod komen 
onder meer de feestelijke opening van het 
Noordzeekanaal in 1876, de feesten rondom 
onze zeeheld Michiel De Ruyter, de feestelijk-
heden ter gelegenheid van een tewaterlating 
en het vermaak van de passagiers aan boord. 
In hoeverre zijn deze feesten en dit vermaak ty-
pisch Nederlands? En zegt dat typisch Neder-
landse dan ook iets over de Nederlandse volks-
aard? Of die vraag wordt beantwoord moet 
elke lezer voor zichzelf vaststellen. Het ver-
maak vroeger aan boord komt nu wat oubollig 
over, maar hoe het entertainment voor de pas-
sagiers tegenwoordig professioneel aan boord 
van de cruiseschepen is georganiseerd wordt 
merkwaardig genoeg gebaseerd op voorstellin-
gen in de Amsterdamse Arena naar aanleiding 
van de tv-serie Love Boat. En wat te denken 
van (citaat): ‘De scheepsbouw hangt van fees-
ten en partijen aan elkaar: bij het staalsnijden, 
de kiellegging, de doop, de tewaterlating, de 
overdracht en bij de indienststelling. Het fregat 
werd eerst op een immens grote trailer ge-
plaatst (bedoeld wordt computer gestuurde 
self-propelled modulair transporters (SPMT’s) 
of zelfrijdende modulaire transporters). Verder 
duikt er en nieuw fenomeen op, de anonieme 
fotograaf, ons inziens een overbodige aandui-
ding.
Hoogtij – Maritieme identiteit in feesten, tra-
dities en vermaak – Sjoerd de Meer en Joost 
Schokkenbroek, 128 pagina’s, afmeting 28 x 22 
cm, afbeeldingen, ISBN 9789057309403, Wal-
burg Pers, Zutphen. prijs € 24,95. www.wal-
burgpers.nl.

Door G.J. de Boer
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“Can-do” Attitude Falls Flat: Mars 201413
A fast ferry was shifting from an operational 
berth to a lay-by position after completing dis-
charge. A seafarer at the aft mooring station 
was in position to receive the heaving line 
from ashore for the stern-line. After two at-
tempts where the heaving line fell short, the 
seafarer, holding a boat hook, placed himself 
right next to the aft fairlead’s stag-horn, look-
ing upwards in the hope that his more ad-
vanced position would help for the third at-
tempt.
Suddenly, he over-balanced, falling over the 
two low rails (just below knee-level) and be-
tween the stag-horn and the adjacent railings, 
striking his head and coming to rest on the 
port jet thruster “buckets” and guard. The 
port jet was immediately de-clutched (stop-
ping movement of bucket) and quick action by 
deck and engine room crew on scene recov-
ered the seafarer. While the engine room 
crew looked after the injured seafarer, the 
vessel was secured and the victim then trans-
ported to medical attention. Having sustained 
an injury to the knee and a blow to the head, 
the seafarer was signed off work for a week.

Lessons Learned
1. Need for better guarding of the area con-

cerned (and to eliminate the “trip hazard” 
caused by the two low rails by the addition 
of a higher rail).

2. Inadequate risk assessment for mooring 
operations on this class of vessel.

3. Need for improved risk assessment proce-
dures.

4. The importance of mitigating the “can-do” 
culture of seafarers to ensure that they al-
ways give priority to their own safety over 
other considerations.

Editor’s note: As the saying goes, always keep 
one hand for the vessel and one hand for 
yourself. Lesson number four is a good indi-
cation that the company management realis-
es that often, employees just want to get the 
job done. It takes training and good leader-
ship to change people’s behaviour – and to 
ensure they always think about their own 
safety before and while undertaking a partic-
ular task.

Water Mist Fire Suppression Sup-
pressed: Mars 201414
As edited from UK P&I Club Bulletins
There have been many detentions due to in-
operative water mist fire suppression systems 
discovered during port state control inspec-
tions. In each case, the water supply valve 
was found in the closed position, essentially 
rendering the water mist system not readily 
available for immediate use.
Often, the chief engineer did not know that 
the water supply valve was in the closed po-
sition. It appears that the valves are closed to 
prevent accidental operation during mainte-

nance and not returned to the open position 
once maintenance is completed.
It is highly advisable to make frequent rounds 
and inspections of the water mist system, 
paying close attention to valve alignment.
Additionally, it is advisable to ensure that 
there is adequate labelling and that correct 
procedures are established so that the valve 
is not overlooked and accidentally left closed. 
Existing and new crew members must know 
at all times that critical fixed fire-fighting 
equipment is available for immediate use.

Collision in Good Weather and Visibility: 
Mars 201415
Edited from official Maritime Accident Inves-
tigation Branch (MAIB) report 17/2013
Vessel A was making way on an auto-pilot 
heading of about 104˚ at a speed of 10.8 knots 
with an experienced OOW and an ordinary 
seaman as lookout on the bridge. It was night, 
but visibility was good. Vessel B was on an 
auto-pilot heading of about 043˚ and a speed 
of 19.5 knots with a lone, but very experi-
enced, watch keeper on the bridge.
Information obtained from vessel B’s voyage 
data recorder indicated that the watch keep-
er occupied himself with tasks other than 
those exclusively of navigation and lookout.
At about 0515, vessel A’s lookout alerted the 
OOW to a vessel on his starboard side. The 
OOW determined that the vessel was overtak-
ing his ship on a course of around 090˚ and 
would pass three or four cables clear down 
his vessel’s starboard side. He attempted to 
plot vessel B’s radar target, but was unsuc-
cessful: he did not take a visual bearing of the 
vessel.
Some seventeen minutes later, the two ves-
sels were less than 3 nm from each other and 
on a collision course. At about this time, or 
soon after, the lookout on Vessel A warned 
the OOW for a second time about the other 
ship on their starboard side. As the distance 
between the two ships further reduced, the 
lookout alerted the OOW for a third time to 

Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 257

Simulation showing position of the seafarer

Modified guardrails
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the presence of the other ship. The OOW 
started to alter his vessel’s heading slowly to 
port; he predicted that this adjustment would 
increase the passing distance of the two 
ships. Shortly afterwards, the lookout shouted 
for the OOW to “do something”. The OOW 
now realised that a collision was imminent. 
He put the steering controls into manual 
mode and turned the helm hard to port. 
Meanwhile, vessel B’s watch keeper first saw 
vessel A very close on his port bow, but was 
unable to take avoiding action in the short 
time now available to him.
Some of the findings of the official report 
were:

Vessel A’s OOW did not establish that ves-•	
sel B was on a steady bearing, and that his 
was the give-way vessel. The inaction of 
vessel A’s OOW showed a total disregard 
for the safety of his vessel and his ship-
mates. Despite his experience and know-
ledge of the Colregs, he made an unfoun-
ded assumption that vessel B would pass 
clear of his vessel.
 Vessel A’s OOW did not assess the situation •	
correctly initially, or reconsider his assess-
ment when the situation did not develop as 
he expected. Even in the scenario that he 
had imagined, he was willing to accept a 

CPA that was much less than specified in 
the master’s night orders.
 It is extremely difficult to determine a ves-•	
sel’s aspect at night and, even if correct, 
aspect is no guarantee of a vessel’s acting 
heading or course.
 The complacent attitude of vessel A’s OOW, •	
his misplaced belief in his ability to assess 
the risk of collision by eye, and his under-
estimation of the chance of encountering 
another vessel at close quarters combined 
to prevent him from taking the necessary 
actions to prevent the collision.
Vessel B’s watch keeper did not post a •	
lookout or set the watch alarm, and instead 
relied on his ability to maintain an effective 
lookout on his own.
Vessel B’s watch keeper allowed himself to •	
be distracted by tasks other than naviga-
ting and keeping a lookout, possibly by pla-
cing himself in a position where he could 
not see out of the bridge windows or look 
at his navigation aids.
 In choosing to take the watch alone and •	
not setting the watch alarm, the watch kee-
per on vessel B demonstrated extremely 
poor judgment, systematically overcoming 
each of the safeguards that should have 
been in place for keeping an effective navi-
gational watch.
 The lack of regard of vessel B’s watch kee-•	
per for his primary roles as lookout and of-
ficer in charge of a navigational watch can 
only be assessed as complacent.

Editor’s note: One would like to think that eve-
ry collision is avoidable. All the more so in un-
congested waters with good visibility/weath-
er and ships manned by experienced watch 

keepers. In the official report, complacency is 
cited as a major contributing factor on both 
vessels.
While this is most certainly true, complacen-
cy, in and of itself, is not a root cause. If the 
experienced watch keepers of both vessels 
were so complacent in this instance, so too 
must they have been at other times. Why was 
not this behaviour picked up and corrected 
earlier?
Often, such unacceptable practices are al-
lowed to persist due to poor management and 
weak leadership; exactly the deficiencies 
ISM is meant to counteract. Ironically, ISM is 
not a silver bullet in this respect; ISM is not a 
substitute for good management and strong 
leadership.
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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.

Vessel A Vessel B
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Inmiddels ligt alweer het derde deel uit een reeks waarin (hoofd)bestuursleden van de KNVTS aan het woord komen voor u. Deze editie is van de 
pen van afdeling Amsterdam en werd geschreven door Karin Schulting-Schrale en Bart Soede, beiden nog “vers” in het bestuurswezen. Zij wer-
den voorafgegaan door de heren Stander en Oomkens, die het spits mochten afbijten.

Passie!
Passie. Dat is het woord waarmee de KNVTS het jaar 2014 is begonnen. Eer-
der dit jaar hebben we een bijeenkomst van alle lokale besturen en het 
hoofdbestuur gehad, waarin is gebrainstormd over ‘waar we naartoe willen’ 
met de KNVTS. Dat was een goed begin, maar daarmee zijn we er nog niet. 
Er zullen meerdere soortgelijke bijeenkomsten per jaar nodig zijn, om de 
communicatie nog verder te bevorderen.
Passie voor de maritieme wereld is hetgeen ons bindt en dat willen we, zoals 
Dick Stander in de vorige keer editie al zei, zeker nog 115 jaar hoog in het 
vaandel laten staan. In de bijeenkomst van januari bleek dat veel bestuurs-
leden spannende ideeën en uitdagende plannen hebben voor de vereniging. 
Onze taak is om van deze ideeën en plannen één geheel te maken en deze uit 
te voeren.
Het bestuur van Amsterdam is het afgelopen jaar enorm in samenstelling 
veranderd, vier van de zes bestuursleden zijn nieuw aangetreden en zij heb-
ben intussen niet stil gezeten: er zijn al duidelijke veranderingen met goede 
en merkbare resultaten zichtbaar. De lezingen op de Pollux in Amsterdam en 
vooral ook de “netwerkborrels” aansluitend, worden goed bezocht. Wel be-
schouwd: een van de belangrijkste redenen om lid te zijn van de KNVTS en 
naar de lezingen te komen, is dan ook het netwerken.
Onze fi losofi e is, dat de KNVTS weer volledig open moet staan voor nieuwe 
ideeën. Zo zijn er vergevorderde gedachten om de vereniging meer internati-
onale allure te geven. Hoewel de vereniging in oorsprong natuurlijk “Konink-
lijk” en “Nederlands” moet blijven, telt juist ook de Nederlandse samenle-
ving vele andere nationaliteiten die tot de doelgroep behoren. Immers, deze 
mensen leven en werken allemaal in dezelfde maritieme wereld als de huidi-
ge KNVTS-leden. Daarnaast is het ook een feit, dat wanneer je in de maritie-
me wereld werkzaam bent, zich dat niet alleen maar beperkt tot “werken”, 
maar dat het een levensstijl is. Deze band nodigt uit tot discussie met en 
overleg tussen “vakgenoten”; Nederlanders of anderstaligen.
Niet dat er meteen tientallen grote veranderingen zichtbaar zullen zijn, maar 
de besturen en de leden van de gehele vereniging zijn wel weer met frisse 
moed gezamenlijk een nieuwe weg ingeslagen. Een weg, die vooral in een 
wereld van “sociale media”, iedereen zal aanspreken.

For the English version of the article, KNVTS kindly refers to its website and 
newsletter.
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Voorgesteld en gepasseerd voor het  
GEWOON LIDMAATSCHAP

J.M.E. Goldschmidt
Sales Manager Propulsion – Van Voorden 
Zaltbommel
Plein 1944  95B, 6511 JE Nijmegen
Voorgesteld door E.J. de Jong
Afdeling Rotterdam

J.C. Klein
Manager Contracting & Insurance – SBM Off-
shore Schiedam
Pelmolen 25, 3146 CS Maassluis
Afdeling Rotterdam

R.M. Lutje Schipholt
Schout bij Nacht (T)/Directeur – Koninklijke 
Marine/TNO
Aronskelkweg 70, 2555 GN ‘s-Gravenhage
Afdeling Rotterdam

W. Onvlee
Docent – Hogeschool  
Amsterdam
Albert Hahnstraat 23,  
3817 DM Amersfoort
Voorgesteld door S.A. Cijntje
Afdeling Amsterdam

De algemene ledenvergadering (ALV) vindt dit 
jaar plaats op woensdag 21 mei bij IHC Off-
shore & Marine BV in Krimpen aan den IJssel, 
dat als gastheer optreedt. Onder voorbehoud 
ziet het programma er als volgt uit: vanaf 14.30 
uur is de ontvangst, waarna rond 15.00 uur de 
vergadering aanvangt. Naar verwachting 
duurt deze vergadering 1 á 1,5 uur. Aanslui-
tend volgt een rondleiding over het bedrijfs-
terrein en de bezichtiging van een schip.
De middag wordt afgesloten met een net-
werkborrel, terwijl rond 18.00/18.30 uur de ac-
tiviteiten worden afgerond.  
Diegenen die niet in de gelegenheid zijn de 
vergadering bij te wonen, kunnen zich na de 
vergadering aansluiten bij een van de groe-

pen voor de rondleiding. 
De jaarlijkse ALV is uitsluitend toegankelijk 
voor leden en begunstigers van de KNVTS. In-
dien een en ander tot stemming wordt ge-
bracht, zijn alleen leden statutair gerechtigd 
hun stem uit te brengen. Het programma 

rondom de vergadering is om de uitwisseling 
van kennis en het netwerken te bevorderen, 
respectievelijk te stimuleren. Een partnerpro-
gramma is bij deze gelegenheid niet voorzien. 
Aanmelden via secretariaat@knvts.nl vóór 17 
mei s.v.p.

Nieuwe leden KNVTS april

Algemene ledenvergadering

“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 € 82,40 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 aanmeldingsformulier op de website: www.knvts.nl.

In memoriam
Op 28 februari 2014 is op 90-jarige leeftijd 
overleden de heer Ing. P. Meeusen. Laatst 
woonachtig te Numansdorp. Hij was ruim 
61 jaar lid van de KNVTS.

Op 7 maart 2014 is op 90-jarige leeftijd 
overleden de heer J.S. Roodhof. Laatst 
woonachtig te Joure. Hij was ruim 32 jaar 
lid van de KNVTS.

Na de vergadering volgt een rondleiding over het terrein van IHC Offshore & Marine en de bezichtiging van een schip.
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Afdeling Noord
Onderwerp: Dockwise Vanguard
Dinsdag 6 mei
Spreker: de heer Ing. R. (Rob) Strijland, mede-
ontwerper van het schip
Locatie: Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwe 
kade 1, Grou, 0566-621309, www.oostergoo.nl 
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur
Deze avond zijn de partners ook uitgenodigd.
De Dockwise Vanguard, ‘s werelds grootste 
zware-ladingschip, is op 30 november 2012 bij 
Hyundai Heavy Industries (HHI) in het Zuid-
Koreaanse Ulsan gedoopt en op 30 januari 
2013 door Dockwise in de vaart genomen.
Het circa $ 240 miljoen kostende schip is in 
november te water gelaten door het bouwdok 
vol te laten lopen. De recordbreker kan na een 
serie afrondende tests, beginnen aan zijn eer-

Lezingenprogramma mei
ste project, het transport van een productie-
platform van Korea naar de Golf van Mexico.
Het halfafzinkbare schip heeft een hefvermo-
gen van 113.000 ton, bijna 36.000 ton meer dan 
de huidige recordhouder Blue Marlin, welke 
eveneens voor Dockwise vaart. De Dockwise 
Vanguard heeft een dekoppervlakte van 275 
bij 70 meter, vergelijkbaar met drie voetbal-
velden. Omdat het schip boegloos is, kan het 
lange objecten vervoeren. Naast het ontwerp 
komt ook het bouwproces aan bod.

Afdeling Amsterdam 
Woensdag 14 mei
Op het moment van drukken van dit blad was 
de afdeling er nog niet in geslaagd een pro-
gramma te organiseren. Houd de website 
www.knvts.nl en de nieuwsbrief in de gaten 
voor meer informatie.

Afdeling Zeeland
Excursie
Eind mei/begin juli wordt als afsluiting van het 
seizoen een excursie georganiseerd waarvan 
de nadere details nog niet voorhanden zijn. 
We houden u via de website www.knvts.nl en 
de nieuwsbrief op de hoogte.

Afdeling Rotterdam 
Het lezingenprogramma voor het eerste half-
jaar 2014 is met de lezing van 24 april “Bouw 
van baggerschepen in het buitenland” afge-
rond. De eerstvolgende lezing staat gepland 
op 18 september.  

De Dockwise Vanguard is met 113.000 ton hefvermogen goed voor een wereldrecord.
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Lancering Netherlands Maritime  
Technology tijdens Ledenvergadering
Op donderdag 8 mei wordt Netherlands Mari-
time Technology nationaal gelanceerd. Om 
duidelijkheid te creëren en een sterkere profi-
lering van leden in het buitenland mogelijk te 
maken, dragen de verschillende entiteiten 
vanaf dan dezelfde naam. De internationale 
lancering van Netherlands Maritime Techno-
logy vindt plaats tijdens SMM in Hamburg. 
Voorafgaand aan de lancering bij Damen  
Shipyards in Gorinchem vinden de Algemene 
Ledenvergaderingen van Vereniging Holland 
Marine Equipment en VNSI en de Openbare 
Ledenvergadering in het teken van “Marktin-
troductie & innovatie” plaats. Tijdens dit pro-
gramma licht gastspreker Commandant Zee-
strijdkrachten Vice-admiraal M.J.M. Bors- 
boom de ontwikkelingen bij de Koninklijke 
Marine en hun rol als launching customer toe. 
Marnix Krikke (director Innovation) gaat daar-
na in op de vraag hoe het innovatieve vermo-
gen van de branche kan worden versterkt. Tot 
slot wordt het Jaarverslag 2013 gepresen-
teerd. Aanmelden kan via  
www.scheepsbouw.nl/agenda. 
Contact: Gert-Jan Huisink (gh@hme.nl) 

Inschrijving VNSI Wim Timmersprijs  
geopend
Maritieme ontwerpers en ontwerpteams met 
een aansprekende en vernieuwende aanpak 
op maritiem gebied kunnen zich voor 16 mei 
inschrijven om mee te dingen naar de VNSI 
Wim Timmersprijs 2014. Met de VNSI Wim 
Timmersprijs wordt de kracht en creativiteit 
van Nederlandse maritieme ontwerpers onder 
de aandacht gebracht bij een breed publiek. 
De winnaar wordt op 6 november bekendge-
maakt tijdens het Maritime Awards Gala 2014.
 
Handelsmissie rederijen Turkije in mei
Van 14 tot en met 16 mei aanstaande organi-
seert HME een handelsmissie naar Istanbul. 
Deze korte handelsreis is specifiek gericht op 
de grotere Turkse rederijen. Ondanks de crisis 
blijven de Turkse scheepseigenaren nieuwe 
schepen bestellen. Ook de zeehavenfacilitei-
ten breiden zich snel uit onder invloed van 

een expanderende economie en goederen-
stromen. Tijdens de handelsreis wordt u in 
contact gebracht met de meest invloedrijke 
reders.
Contact: Michaël Roerade (mr@hme.nl)

Seminar: Inspectie Wet arbeid  
vreemdelingen; wat kunt u verwachten?
De Inspectie SZW start met een inspectieron-
de langs de werven op de Wet arbeid vreem-
delingen (Wav). De inspectie richt zich in 
hoofdlijnen op twee thema’s: illegale arbeid 
en onderbetaling. Scheepsbouw Nederland 
organiseert op dinsdag 22 april in Zoetermeer 
een seminar om u te informeren over wat van 
u als werkgever wordt verwacht aangaande 
de Wav en hoe u zich kunt voorbereiden. Het 
seminar is alleen toegankelijk voor leden van 
VNSI en Vereniging Holland Marine Equip-
ment, deelname is kosteloos.
Contact: David Anink (dan@scheepsbouw.nl) 

Onboard Noise and Vibration
During this course (17-18 June) you will learn 
more about the principles of noise and vibra-
tion and how to attenuate their effects. Con-
trol of noise and vibration on board ships is a 
topic of increasing importance to the interna-
tional shipbuilding industry. Noise and vibra-
tion have a major impact on ships, ship sys-
tems and the environment. The need for more 
expertise to reduce or avoid altogether the ef-
fects of noise and vibration is a growing inter-

national trend. Priorities are the fast develop-
ment and implementation of electronics in 
ship’s equipment, the need for more comfort 
on board (especially on cruise vessels and 
superyachts), increasing environmental  
awareness and structural damage to ships. 
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  
Nederland zet zich op daadkrachtige 
wijze in voor de branche en maakt 
zich sterk voor een positief  
maatschappelijk imago van de  
Nederlandse maritieme industrie. 

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 Symposium 2014 (22 april)•	
Maritieme Introductie (1 en 2 mei)•	
Design of Marine Auxiliary Systems module 2: Fundamentals Pumps, Compressors and •	
Heat Exchangers (6 en 7 mei)
Algemene Ledenvergadering, thema ‘Marktintroductie & Innovatie’ (8 mei)•	
Sluiting inzendingen HME Maritime Innovation Award 2014 (16 mei)•	
Training Technical Superintendent Module 3 (20 en 21 mei•	
Holland Paviljoen op Posidonia (2 t/m 6 juni)•	
Ontwerperscongres VNSI Wim Timmersprijs (4 juni)•	

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 

Dredging & Waterbouw

 
Van Oord Dredging and Marine 
Contractors
Schaardijk 211
3063 NH
Rotterdam
Telefoon Fleet Recruitment:  
+31 (0)88 8268532
Telefoon algemeen Recruitment:  
+ 31 (0)88 8268756
E-mail: recruitment@vanoord.com
Website (URL): www.vanoord.com

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
 
 

• Crankshaft Repair (max. length 
12000mm)
• Repair of Engine- and Industrial Parts
• Connectingrod Repair
• Lineboring
• Technical Consultants
• Marine and Industrial Spare Parts
• Whitemetal Bearings
• Hardchromeplating
• In Situ Machining
• Camshaft Repair
• Laser Cladding
 
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 

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
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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.

 

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
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Colofon
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 € 3,95 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 Roelofs, Enschede

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. 

ISSN 1876 - 0236

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

Veiligheid
 

UNISAFE Belgium 
Emdenweg 23
(Port 217)
2030 Antwerp
Tel.: +32 (0) 3 569 00 19
Fax: +32 (0) 3 569 00 21
Email: info@unisafe.be
Website: www.unisafe.be

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
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IT’S IN 
YOUR

HANDS
HUISMAN 

JOB EVENT 
VRIJDAG 

9 MEI 2014

HUISMAN IS OP ZOEK NAAR NIEUW TALENT
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
Ga naar de website en schrijf je in! www.huismanjobevent.nl
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Closer relationships
for a safer world
We have an international network of more than 8,000 people across 
246 offi ces. This global reach gives us an unrivalled view of the 
marketplace and the technical developments shaping today’s marine 
industry. It also ensures that, wherever you are, we will be nearby and
able to apply a genuine understanding of local issues and help you 
operate more safely and sustainably.

For more information visit our 
stand no. 411 at Maritime Industry, 
Evenementenhal Gorinchem, 
on 13, 14 & 15 May 2014. 
www.lr.org/marine

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 affi liates. 
Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. [2013] A member of the Lloyd’s Register group.
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