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Congratulations to both Royal Niestern Sander & Royal Wagenborg 
for winning the KNVTS Vessel of the Year Award. 

It was a pleasure and honour certifying this innovative vessel.

For further details please contact us: 

Bureau Veritas Marine Nederland B.V. Rotterdam  
Tel.: 010-2822666 

nld_rtd@nl.bureauveritas.com 

Bureau Veritas Marine Nederland B.V. Groningen  
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nld-gng@nl.bureauveritas.com 

Visit us at: www.veristar.com 
www.bureauveritas.com
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17 Damen zet eerste stappen met ERP
Produceren en werken volgens principes als “lean” en “smart” 

wekken ook de interesse van maritieme bedrijven. Tal van hen 

hebben al mensen naar Zwolle gestuurd, waar zij vanuit een 

rondrijdend treintje een blik kunnen werpen op de “leane”  

wereld van vrachtwagenfabrikant Scania. De productieaantallen 

van Scania zijn weliswaar vaak veel groter dan die van de  

bezoekende bedrijven, maar ieder denkt toch een graantje te 

kunnen meepikken van wat daar gebeurt.

22 Het Maritime Awards Gala, 
een terugblik

Op maandag 2 november vierde het Maritime 

Awards Gala zijn tiende verjaardag. Net als  

vorig jaar werden vijf prijzen uitgereikt: de Van 

Hengel-Spengler prijs, de Maritime Innovation 

Award, de Maritime Designer Award, de KVNR 

Shipping Award en de KNVTS Schip van het 

Jaar prijs. 

24 Vooruitkijken met Willem Vos
De reconstructie van het VOC-schip Batavia  

(1985-1995) in Lelystad was voor velen al een mijlpaal. 

Die is nu kracht bijgezet met een biografie van  

scheepsbouwmeester Willem Vos (75) en een apart 

boek, waarin Vos de bouw van het schip en de vele  

archeologische keuzes die daarbij speelden toelicht 

aan de hand van zelfgemaakte tekeningen.

Autonoom maritiem 

transport

Een van de onderwerpen van de zogenaamde 

masterclasses die tijdens de afgelopen Euro-

port werd behandeld betrof het onbemand  

varende schip. Nu is het onderwerp niet 

nieuw; ik kan mij herinneren dat in mijn stu-

dententijd, eind jaren zestig van de vorige 

eeuw, door futurologen al studies in die rich-

ting werden gepubliceerd. 

In de afgelopen vijftig jaar is het bij studies 

gebleven, maar door de snelle ontwikkeling 

van informatie- en communicatietechnologie 

zien bedrijven en instellingen zoals Rolls- 

Royce en DNV-GL autonome of semi-auto- 

nome schepen als een haalbare optie in het 

komend decennium. 

Of dat realiteit wordt, valt natuurlijk nog te be-

zien. Autonome voertuigen op het land zijn al 

ingeburgerd, denk aan metrolijnen in Londen 

en Parijs en de automatic guided vehicles 

(AGV’s) op containerterminals. En zoals u  

dagelijks in de krant kan lezen, zelfsturende 

personenauto’s kunnen we binnenkort ook op 

de weg verwachten. 

Evidente voordelen voor een autonoom schip 

zijn eenvoudig te bedenken. De hotelfunctie 

kan verdwijnen (al zal er ongetwijfeld een 

voorziening voor een noodbemanning aan- 

wezig moeten zijn, zoals dat ook op normaal 

onbemande offshore-platformen het geval is) 

en de “bemanning” van het schip kan aan de 

wal een normaal sociaal leven leiden. Maar 

het opereren van een schip op zee is een  

factor complexer dan het besturen van een 

metrovoertuig of een AGV, dus er zijn nog  

heel wat hobbels te nemen. 

En ook als blijkt dat met de huidige stand van 

techniek en informatica een geheel autonoom 

varend schip nog niet te realiseren valt, kun-

nen de deelstudies bijdragen aan onder- 

steuning van de bemanning aan boord. Zoals 

in de luchtvaart de boordwerktuigkundige al 

lang uit de cockpit is verdwenen, is het mijns 

inziens op korte termijn mogelijk dat  

met name in de short sea shipping-

sector de bemanning aan boord  

alleen voor de navigatie zorg 

draagt en voor de overige taken 

terugvalt op ondersteuning van de 

wal.

Hotze Boonstra,

hoofdredacteur

(swz.rotterdam@knvts.nl)
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Nieuws

Van Oord heeft in een recordtijd van 3,5 maand 

de 150 fundaties voor het Gemini-windpark 

geïnstalleerd. Op 1 juli begon Van Oords in-

stallatieschip de Aeolus samen met de Pacific 

Osprey van Swire Blue Ocean met de installa-

tie en op 17 oktober werd de laatste fundatie 

geïnstalleerd. De installatie is daarmee een 

maand eerder afgerond dan gepland.

Op 1 februari keren beide schepen terug naar 

het project, dan aangepast voor de installatie 

van de 150 windturbines. De schepen varen 

van het Deense Esbjerg, waar de wind- 

turbines bij Siemens worden gemaakt en op-

geslagen, naar het Gemini Windpark.

Fundaties Gemini-windpark in  
recordtijd geplaatst

Ulstein has introduced a dynamically posi-

tioned multipurpose construction vessel de-

sign, the S182. With an operational draught of 

5 m, this 115 m long vessel is suitable for op-

eration in shallow waters. Main design driver 

was to develop a very Capex friendly DP ves-

sel with good capabilities to support various 

offshore operations, such as cable laying, 

offshore construction, shallow water installa-

tion, dive support, rock installation and salva-

ge works. 

The mooring and DP2 (optionally DP3) station 

keeping capability, large endurance and tran-

sit speed, ensure that the vessel can operate 

autonomously in remote shallow water and 

offshore areas. The vessel features a large 

and strong open work deck suitable to ac-

commodate a carousel with a diameter of up 

to 30 m, a large cargo hold below deck and 

approximately 10,000 ton deadweight capa- 

city. 

A main offshore crane of up to 400 t is project-

ed in the side of the vessel, while a passage 

way below main deck is created between aft 

casings and accommodation, a safety feature 

avoiding people having to cross the open 

work deck. 

Ulstein hopes to target South East Asia, the 

Middle East and Africa as well as the North 

Sea with the new design.

New Design for Shallow Water Construction

Laagwater maakt scheepvaart duur voor de bouw
vinden en ervoor te zorgen dat hun klanten 

niet zonder materiaal komen te zitten, de lever- 

De waterstand van de Rijn is al een lange pe-

riode behoorlijk laag en zakt steeds verder. De 

afgelopen weken is de waterstand op de Rijn 

echter extreem laag en dat heeft grote gevol-

gen voor de kosten van het transport van 

bouwgrondstoffen per binnenvaart. Hoewel 

ieder jaar één of meerdere laagwaterperiodes 

van een paar dagen of enkele weken voorko-

men, is dit jaar sprake van de langst aaneen-

gesloten laagwaterperiode sinds veertig jaar. 

De binnenvaartschepen kunnen door de lage 

waterstand de bestemmingen veelal maar 

half afgeladen bereiken. De belangrijkste taak 

van de leveranciers om voldoende schepen te 

zekerheid, staat daarmee sterk onder druk, 

waardoor de vrachttarieven stijgen. 

Dat er momenteel echt sprake is van laag- 

water op de Rijn, blijkt wel uit de gegevens 

van de peilschaal (Pegel) bij Kaub, want die 

stond maandagochtend 26 oktober op 82 cm 

met een vallende tendens. Dit is 98 cm lager 

dan de gemiddelde waterstand van 180 cm. Dit 

houdt in dat schepen van 2000 ton nog maar 

900 tot 1100 ton mee kunnen nemen. Bij een 

dergelijke waterstand zijn er dus bijna twee-

maal zoveel schepen nodig om hetzelfde volu-

me aan bouwgrondstoffen te vervoeren. De 

vooruitzichten geven nog geen verbetering. M.s. La Blanca Sliedrecht (foto Baggermuseum).

The S182 has a passage way below the main deck to avoid 

people having to cross the work deck.

 Offshore-installatieschip Aeolus installeert 

een fundatie bij Gemini.
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Russia’s Gazprom Neft has completed pre- 

construction works for its Arctic terminal in 

the offshore area of the Ob Sea, near Cape 

Kammeny in the Yamal Peninsula. The terminal 

is designed to facilitate the year-round export 

by tankers of oil from the Novoportovskoye oil 

and gas condensate field. Supporting oil 

transportation infrastructure to ensure the ef-

fective operation of the Arctic terminal in-

cludes underwater and overland pipelines 

10.5 km long, storage facilities and pumping 

stations with built-in hydraulic-impact protec-

tion system to minimise the risk of pipeline 

leakage. 

Pre-construction installation works on the 80 

m high terminal have involved one of the larg-

est mono-hull crane vessels in the world, the 

Oleg Strashnov, with a lifting capacity of 5000 

tons.

All pre-construction works are expected to  

be completed in 2015, with full testing of the 

Arctic terminal, which will have capacity for 

handling more than 8.5 million tons of crude 

per year, due to commence in early 2016.

Oil shipments by seagoing tankers will be un-

dertaken under the oversight of emergency 

services and accompanied by icebreaking 

support vessels.

The Novoportovskoye field is an oil and gas 

condensate field currently under development 

in the Yamal Peninsula, within the Arctic Cir-

cle, some distance from pipeline transporta-

tion infrastructure. Shipments by sea from 

Cape Kammeny have been identified as the 

optimum solution for crude transportation. 

Offshore Arctic Oil Terminal 

Unmanned cargo ships could become a reali-

ty on our oceans within the decade, accord-

ing to manufacturer Rolls-Royce. The firm has 

been showing off the designs for its concept 

crewless ships.

The EU is funding a 3.5 m euro project dubbed 

Maritime Unmanned Navigation through Intel-

ligence (Munin), which aims to develop its 

own autonomous ship. Experts remain divided 

over whether such vessels will become a  

reality. Writing about the future of shipping, 

Oskar Levander, Rolls-Royce’s Vice President 

of innovation, engineering and technology 

said: ‘Now it is time to consider a road map to 

unmanned vessels of various types. Some-

times what was unthinkable yesterday is to-

morrow’s reality.’ A remote-controlled ship 

would look quite different to a traditional one, 

he added, largely because there would be no 

need for the facilities and systems currently 

needed for a crew.

For now, Rolls-Royce’s plans for robot ships 

remain at the concept stage, but with its pa-

per designs the company hopes to persuade 

the industry that such change is inevitable. 

And it has precedents from for instance the 

automobile industry. Car manufacturers, from 

Tesla to Nissan and Daimler, have promised 

self-drive cars will be on the roads by 2020 or 

sooner.

Rolls-Royce Imagines a Future of Unmanned Ships

Na een afwezigheid van acht jaar is de  

Koningssloep weer te bewonderen in Het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De Ko-

ningssloep, ook wel “de gouden koets te wa-

ter” genoemd, heeft een grondige onder-

houdsbeurt ondergaan. Mede dankzij een 

extra schenking van de BankGiro Loterij en de 

specialistische inzet van AkzoNobel is dit 

unieke vaartuig opgeknapt en geheel gereed 

om in volle glorie te bewonderen. Hiermee 

keert een publiekslieveling terug naar Het 

Scheepvaartmuseum. Met de nieuwe opstel-

ling in het schiphuis zijn de gouden ornamen-

ten dichterbij dan ooit, waardoor deze goed te 

bewonderen zijn. 

Het unieke vaartuig is een roeisloep die in 

1816 op de toenmalige marinewerf in Rotter-

dam werd gebouwd voor koning Willem I.  

De Koningssloep werd sindsdien door het 

staatshoofd gebruikt voor officiële gelegen- 

heden zoals staatsbezoeken, jubilea, een 

vlootschouw en tewaterlatingen. De sloep 

heeft dienst gedaan tot 1962: het zilveren  

huwelijksfeest van koningin Juliana en prins 

Bernhard was de laatste gelegenheid waarbij 

de sloep gevaren heeft. 

Gouden koets te water terug in Scheepvaartmuseum

De gouden ornamenten van de Koningssloep geprojecteerd 

op Het Scheepvaartmuseum.

The Oleg Strashnov was needed for pre-construction 

installation works.

An unmanned ship could be much simpler in design than a 

traditional one (picture Rolls-Royce).
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Illustratief is wat dat betreft de gang van zaken op het Mare Forum Ship 

Finance dat begin deze maand voor het vijftiende achtereenvolgende 

jaar werd gehouden, sinds twee jaar in het Rotterdamse Hilton. Het is 

een ontmoeting van vooral reders, veel consultants en nog meer ban-

kiers, en de onvermijdelijke maritieme advocaten waar je niet zonder 

kunt om problemen op te lossen. Consultants en bankiers doen hun vi-

sie op de internationale scheepsbouw en scheepvaart uit de doeken.

Vervolgens wordt reders gevraagd wat ze van al die toekomstvoorspel-

lingen vinden en die vermoeien zich in het met een pokerface zo weinig 

mogelijk zeggen. Je grootste concurrenten zitten immers ook in de zaal 

en die moet je natuurlijk niet wijzer maken dan jijzelf denkt te zijn. 

Een ding gaat in ieder geval niet meer op en dat was de klacht van ja-

ren geleden dat de bankiers 

de reders geen geld wilden 

lenen en er onvoldoende 

geld beschikbaar was voor 

de bouw van nieuwe sche-

pen. De klacht is nu eerder 

dat er te veel geld in de 

markt is van private equity- 

investeerders en Chinese en 

Koreaanse banken. Die laat-

ste blijven met name Griek-

se reders maar verleiden 

schepen te laten bouwen 

voor nu al zwaar overvoerde 

markten van de bulk- en 

containervaart.

Het verhaal dat Europese 

banken onwillig zouden zijn 

reders geld te lenen ging 

overigens ook niet op. Ban-

ken als ING en ABN Amro 

bleven wel degelijk geld  

uitlenen voor de bouw van 

nieuwe schepen. Maar door 

al maar zwaardere eisen aan de vermogenspositie van banken waren 

ze genoodzaakt ook extra kritisch te kijken naar de nieuwbouwplannen 

die reders hun voorschotelden. Allerminst overbodig want hoeveel Ne-

derlandse cv-scheepvaartfondsen en Duitse KG-fondsen zijn er niet 

failliet gegaan?

Opgetuigde offshore-vloot
Wie een langjarig chartercontract of goede vooruitzichten in veelbelo-

vende marktniches kon overleggen, wist bankiers nog steeds te verlei-

den de benodigde kredieten vrij te geven. Zo hebben ook Nederlandse 

reders en vooral scheepsbouwers en ook offshore-dienstverleners tot 

nog toe het tijdperk na de val van Lehman Brothers (15-9-2008) redelijk 

goed kunnen doorstaan. 

Goede ervaringen met de le-

vering van offshore-pijpen-

leggers culmineerden voor 

IHC Merwede nog maar 

twee jaar geleden in een or-

der van ruim een miljard 

euro voor een hele serie van 

dit type schepen.

En nadat Nederlandse wer-

ven hier in de tijden van 

Smit-Lloyd in de jaren zeven-

tig en tachtig groot in waren 

geweest, boekten opnieuw 

scheepswerf De Hoop en 

Damen leuke orders voor de 

bouw van offshore-bevoor-

radingsschepen. Heerema 

bouwde zijn Aegir en Allseas 

zijn Pieter Schelte, pardon 

Pioneering Spirit. En diverse 

andere offshore-dienst- 

verleners vernieuwden en 

breidden hun vloten flink uit. 

Politiek en economie veranderen tegenwoordig zo snel dat dit bijna niet meer is te volgen en 
welhaast onmogelijk hoge eisen stelt aan het aanpassingsvermogen van scheepsbouwers, 
maritieme dienstverleners en reders. Want hoe kun je tegenwoordig nog een (zee-)schip bestellen 
dat gemiddeld 25 jaar meegaat terwijl belangrijke scheepvaartmarkten in een paar jaar tijd van 
absolute hausse in totale malaise veranderen?

Investeren in schepen is pokeren 
zonder knipperende ogen

Door A.A. Oosting
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Zware-ladingspecialisten als Dockwise, Jumbo en Big Lift konden 

dankzij al het werk uit de offshore olie- en gasindustrie hun vloten flink 

optuigen met nieuwe schepen die steeds zwaardere ladingen aankun-

nen. En ook bodemonderzoeker Fugro en offshore-dienstverlener 

Vroon konden hun vloten flink vernieuwen en uitbreiden.

Olieprijs blijft voorlopig laag
Voor bijna alle genoemde nieuwbouwprojecten hadden werven en re-

ders bankkredieten nodig. Dus het argument dat de banken niet wilden 

lenen, gaat niet op. Er zijn schepen vooral in de binnenvaart en contai-

nerfeeders failliet gegaan, maar er is ook opnieuw door banken geld 

uitgeleend. Maar al die bankkredieten voor de bouw van offshore- 

schepen blijken nu ineens ook niet meer zo zeker als ze drie, vier jaar 

geleden nog leken. Want wat een paar jaar geleden nog zo veelbelo-

vend leek, de markt van de olie-en gasindustrie, is nu ook al volledig op 

z’n kop gezet door de vorig jaar ingestorte olieprijs.

Een prijs die medio vorig jaar nog 110 dollar per barrel bedroeg en nu 

al een tijd lang rond de 50 dollar cirkelt. Leo Drollas, voormalig direc-

teur en chef-econoom van het vorig jaar opgeheven Centre for Global 

Energy Studies in Londen, hield zijn gehoor tijdens het Mare Forum 

voor dat we ervan uit moeten gaan dat de olieprijs nog geruime tijd 

laag zal blijven. De verwachting van Drollas is dat de prijs slechts lang-

zaam zal stijgen om eind 2017 rond de 60 dollar per barrel uit te komen. 

Er is zowel in de Noordzee (Noorwegen) als in Afrika, maar vooral in 

het Midden-Oosten nog zoveel redelijk gemakkelijk te winnen olie 

voorhanden die nog steeds met winst op de wereldmarkt is te verko-

pen, zelfs voor 50 dollar per barrel. 

Schonere energie drukt vraag naar olie en transport
Tijdens het Industry Panel op de half oktober in de RAI gehouden jaar-

lijkse Offshore Energy-beurs liet Peter Sanders, directeur offshore van 

Deloitte, weten er zelfs van uit te gaan dat de olieprijs de komende vijf 

jaar niet noemenswaardig zal stijgen. Dat komt niet alleen door het 

aanbod, waar zich binnenkort Iran ook weer bij zal voegen als grote 

producent, maar ook door een langzamere stijging in de vraag. De 

energievoorziening in Europa en de VS schakelt over naar schonere 

brandstoffen als zon, wind en gas. Volgens Sanders zal dan ook eerder 

het gebruik van schaliegas stijgen dan van olie. 

Dit betekent dus ook dat de vraag naar transport van ruwe olie niet 

noemenswaardig zal toenemen en je als reder dus moet uitkijken voor 

het investeren in te veel tankers. Laat staan in bulkcarriers voor ver-

voer van kolen voor de elektriciteitsproductie die straks in veel landen 

niet meer welkom zijn. 

Kapitaalvernietiging en stilstand
Uit de op het Mare Forum gepresenteerde marktgegevens blijkt ook 

wel dat vooral de scheepvaartmarkten van de bulkcarriers en de con-

tainerschepen volstrekt overvoerd zijn. Om de werven in vooral China 

en ook Zuid-Korea aan het werk te houden, strooien Chinese en Ko-

reaanse banken genereus met goedkope kredieten. De schepen die 

hiermee worden gebouwd, dragen alleen maar bij aan een enorme 

overcapaciteit. Dit leidt tot enorme kapitaalvernietiging van schepen 

die lang voor het einde van hun levensduur moeten worden gesloopt. 

Op het Mare Forum opperde iemand al dat de huidige containergigan-

ten de mammoettankers van weleer achterna gaan en binnen een paar 

jaar naar de sloop gaan.

En inmiddels is het dus ook in de offshore olie- en gassector kommer 

en kwel. De offshore is tot stilstand gekomen, stelde een scheepsbou-

wer al vast op de Maritime Tech-conferentie van Management Produc-

ties, 24 september in Dordrecht. In juni had IHC Merwede al ontslag 

aangekondigd voor 1127 werknemers wat natuurlijk alles te maken 

heeft met het uitblijven van vervolgorders uit de offshore olie en gas. 

Twee van de zes fraaie knalgele offshore-bevoorradingsschepen die 

Damen de afgelopen jaren voor het Noorse World Wide Supply bouw-

de, liggen inmiddels al opgelegd. Vroon heeft besloten een dozijn 

offshore-bevoorradingsschepen op te leggen en andere versneld te 

laten slopen. En ook Fugro neemt schepen uit de vaart. Zware-lading- 

rederijen als Big Lift en Jumbo krijgen minder werk uit de olie- en gas-

industrie. Je kon er op wachten na de aankondigingen van de grote 

oliemaatschappijen als Shell dat ze fors gingen korten op hun investe-

ringen in de exploratie van nieuwe olievelden.

Westen pakt economische groei weer op
En toch is niet alles voor niks en hopeloos. Op het Mare Forum wees 

KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos het publiek er ook op dat de OESO 

voor 2050 een verviervoudiging van de wereldhandel verwacht. Ook 

niet echt pessimistisch is Nick Koulos, het hoofd Macro & Financial 

Markets Research van ABN Amro Bank. De grote economische groei 

van de meeste BRIC-landen als vooral Brazilië en Rusland mag dan 

fors zijn teruggevallen, maar de VS/Canada en Europa lijken hun crises 

nu achter zich te laten en pakken de economische groei weer op. En 

ook China zal volgens het hoofd onderzoek van ABN Amro geen harde 

landing maken. Overigens liet de Chinese premier Xi Jinping op het mo-

ment van schrijven van dit artikel weten de economische groei op min-

stens 6,5 procent te willen handhaven. Volgens Nick Koulos heeft Chi-

na ook voldoende middelen om de groei op peil te houden.

Met een voortgaande groei van de wereldhandel zal er altijd behoefte 

zijn aan scheepsruimte. En wat reders daar zelf voor ideeën over heb-

ben, daar komen we pas achter als ze een nieuw schip bestellen en 

zelfs dan proberen vele dat nog stil te houden tot de oplevering om de 

concurrent niet wakker te maken. 

Kansen in offshore-wind
Een markt die in ieder geval wel perspectief lijkt te bieden is die van  

de offshore-wind. Baggeraar en steeds vaker offshore-aannemer Van 

Oord heeft al laten zien hoe dat moet. Door samen met Typhoon Off- 

shore op te trekken bij de ontwikkeling van het Gemini-windpark (600 

MW) ten noorden van Schiermonnikoog, kon Van Oord zijn kraanschip 

de Aeolus en de kabellegger Nexus laten bouwen. 

De komende vijf jaar, te beginnen met komende maand, wordt er door 

de Nederlandse overheid elk jaar een tender uitgeschreven voor de 

aanleg van een nieuw offshore-windpark van 700 MW. Daarop kun- 

nen offshore-bedrijven dus investeren in de bouw van nieuwe sche-

pen.

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.
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Nieuwe opdrachten

Jan van der Heyde IV
Na een Europese aanbesteding hebben de 

Brandweer Amsterdam-Amstelland en Damen 

Shipyards Hardinxveld eind augustus een 

overeenkomst getekend voor de bouw van het 

nieuwe blusvaartuig Jan van der Heyde IV 

(bouwnummer 571736). Er waren twee in-

schrijvingen. De blusboot is ontworpen om 

vanaf het water een brand te bestrijden, maar 

kan ook dienst doen als drijvende pomp- 

eenheid om brandweereenheden aan land 

snel en efficiënt van grote hoeveelheden wa-

ter te voorzien. De bouwsom bedraagt 1,6 mil-

joen euro, exclusief BTW. De Jan van der 

Door G.J. de Boer

Heyde IV moet in het laatste kwartaal van 

2016 worden opgeleverd. Al in 1875 werd de 

eerste drijvende stoomspuit Jan van der Hey-

de in dienst gesteld die was vernoemd naar 

Jan van der Heyde, grondlegger van de huidi-

ge brandbestrijding, organisatie en techniek 

van de brandweer.

RSV 3315
Delta Marine Ltd., Lerwick, heeft Damen 

Shipyards opdracht gegeven voor de bouw 

van een RSV 3315 (Renewables Service Ves-

sel, bouwnummer 571735), een nieuw ontwerp 

dat is afgeleid van de bekende MultiCat. Een 

opvallend verschil is dat het stuurhuis naar de 

bak is verplaatst waardoor een groot vrij 

werkdek is ontstaan waar apparatuur voor 

het leggen van kabels kan worden geïnstal-

leerd of een ROV kan worden geplaatst. Het 

vaartuig wordt voorzien van twee grote dek-

kranen van HS Marine en uitgerust met een 

vierpuntsafmeersysteem. Bovendien wordt de 

RSV 3315 ingericht voor DP2. Het casco wordt 

in Polen gebouwd waarna de afbouw plaats-

vindt in Hardinxveld. De oplevering is gepland

voor begin 2017.

Zwerver II
De Kooiman Groep heeft woensdag 14 okto-

ber tijdens de Offshore Energy-beurs in Am-

sterdam een contract getekend voor de bouw

van een DP2-werkboot voor HvS Dredging 

Support (HvSDS), de derde die de werf in 

Zwijndrecht aan HvSDS gaat leveren. Deze 

drieschroefswerkboot (bouwnummer 206) 

wordt vrijwel identiek aan de op 2 december 

2011 opgeleverde Zwerver III (bouwnummer 

192, imo 9614878). In nauwe samenwerking 

tussen HvSDS en Kooiman is een aantal be-

langrijke innovatieve verbeteringen doorge-

voerd. De afmetingen van de Zwerver II zijn: L 

o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 35,10 (30,00) x 15,00 x 

4,07 (3,00) meter. Aan boord is accommodatie 

voor zes bemanningsleden en acht man ge-

specialiseerd personeel. Dit laatste aantal 

kan zonodig door middel van de aanwezige 

accommodatiecontainers worden verhoogd 

tot twaalf personen. De werkboot krijgt een 

trekkracht van 65 ton en is ontworpen door en 

wordt gebouwd onder klasse Bureau Veritas. 

De oplevering van de Zwerver II is gepland in 

het voorjaar van 2016.

De Jan van der Heyde IV wordt de nieuwe blusboot voor Amsterdam.

De RSV 3315 is een nieuw ontwerp van Damen Shipyards.

De Zwerver II wordt de derde werkboot voor HvS Dredging 

Support.
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ASD 2913
Saam Smit Towage (joint venture tussen de 

Chileense Saam S.A. en Royal Boskalis West-

minster NV) tekende op 13 oktober tijdens Off- 

shore Energy in Amsterdam voor de levering 

van een sleepboot van het type ASD 2913. 

Deze sleepboot (bouwnummer 513103, imo 

9773882) is al in aanbouw bij Damen Shipyards 

Galati en wordt binnen zes maanden opgele-

verd. De gegevens van de ASD 2913 zijn: 442 

bt - L o.a. x B x H (dg) = 28,90 x 13,23 x 5,35 

(5,50) meter. De voortstuwingsinstallatie be-

staat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 

3516C HD+ TA/D, met een totaalvermogen van 

6772 rpk of 5050 kW bij 1800 tpm op twee RR- 

roerpropellers, type US255 FP, met een dia- 

meter van 2800 mm voor een trekkracht van 

80,3 ton en een snelheid van 12,5 knopen. Aan 

boord is accommodatie voor zes personen. 

De nieuwe sleepboot wordt na oplevering in 

Panama gestationeerd. 

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en bekend 

schrijver van maritieme boeken.

Tewaterlatingen
Greenland 
Bij Ferus Smit in Westerbroek is op 31 oktober 

de ijsklasse 1A-cementcarrier Greenland 

(bouwnummer 423, imo 9734264) dwars-

scheeps te water gelaten. Dit 7200 dwt me-

tende schip wordt gebouwd in opdracht van 

JT Cement (samenwerking tussen Kristian 

Gerhard Jebsen, Fyllingsdalen, en Erik Thun, 

Lidköping). De Greenland (109,65 x 14,99 me-

ter) krijgt een dual-fuelvoortstuwingsinstalla-

tie, bestaande uit een Wärtsilä-hoofdmotor, 

type 6L34DF, met een vermogen van 3672 pk 

bij 750 tpm en een Type C tank op dek. De op-

levering is gepland voor januari 2016. JT Ce-

ment bestelde bij Ferus Smit tevens een iden-

tiek tweede schip, de Ireland (bouwnummer 

435, imo 9771468), met oplevering in septem-

ber 2016. 

Esnaad 224
Bij Scheepswerf De Hoop in Foxhol is op 31 

oktober de Esnaad 224 (bouwnummer 473, imo 

9725237) dwarsscheeps te water gelaten. Het 

is het derde van een serie van tien platform 

supply vessels die in opdracht van Esnaad, een 

werkmaatschappij van Adnoc (Abu Dhabi Na-

tional Oil Company) Group, bij de scheeps-

werven van De Hoop in Lobith en Foxhol wordt 

gebouwd voor inzet op de offshore olie- en 

gasvelden van de Verenigde Arabische Emira-

ten om boor- en productieplatforms te voor-

zien van boorvloeistof, brandstof, drinkwater 

en projectlading. De kiel voor de Esnaad 224 

werd gelegd op 10 april. De technische gege-

vens van de Esnaad 224 zijn: 1500 bt, 2000 dwt 

- L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 70,40 (65,26) x 15,77 

x 6,00 (4,85) meter. De energie wordt geleverd 

door vier Wärtsilä-dieselgeneratoren van elk 

Een ASD 2913 wordt binnen zes maanden opgeleverd aan 

Saam Smit.

De Greenland is een cementcarrier met dual-fuelvoortstuwing (foto M. Strojenga).

De Esnaad 224 is de derde van een serie van tien (foto Marius Esman).



SWZ|MARITIME8

Maand Maritiem

1480 kW voor de aandrijving van onder ande-

re de twee Schottel-roerpropellers (2 x 1250 

kW) en de drie boegschroeven in tunnels (3 x 

600 kW). De snelheid is 13,5 knopen. De bun-

kercapaciteit is 660 m³. Het werkdek heeft een 

oppervlak van 475 m². Aan boord is accommo-

datie voor 28 personen.

Opleveringen
Veteran
In St. John’s NF werd op 23 oktober de Veteran 

(bouwnummer 539305, imo 9736901) overge-

dragen aan het provinciebestuur van New-

foundland en Labrador in Lewisporte (GNL). 

Deze veerboot van het type RPA 8017 was op 

27 maart in Galati te water gelaten. Op 16  

augustus vertrok de ropax ferry met een Red- 

wisebemanning op eigen kracht van Constan-

ta naar Canada. De naamgeving van de veer-

boten is een eerbetoon aan de Canadese mili-

tairen die in de Eerste Wereldoorlog zijn om- 

gekomen. Ter hoogte van het Britse oorlogs-

monument bij de Dardanellen werd aan boord 

van de Veteran een herdenkingsceremonie 

gehouden voor de Canadese militairen van 

het Newfoundland/Labrador-regiment die zijn 

gesneuveld tijdens de slag om Gallipoli van 25 

april 1915 tot 9 januari 1916. Na het voorlezen 

van een gedicht door kapitein Jan Klein en 

een minuut stilte werd een krans in zee ge-

worpen en werd de reis voortgezet. Eind no-

vember gaat de Veteran de Capt. Earl W. 

Windsor (1972 – 1772 bt) vervangen op de 

veerdienst tussen Farewell, Change Islands 

en Stag Harbour (Fogo Island). De identieke 

Legionnaire (bouwnummer 539306, imo 

9736913) werd op 15 juli te water gelaten en 

wordt momenteel in Galati afgebouwd. Na op-

levering in het voorjaar van 2016 komt deze 

veerboot in de dienst tussen Portugal Cove en 

Bell Island v.v. ter vervanging van de Beau-

mont Hamel (1985 – 831 bt). Het ontwerp van 

de RPA 8017 is voorbereid door Fleetway Inc., 

St. John’s, in samenwerking met Knud E. Han-

sen A/S, Helsingør. De vloot van GNL vervoert 

jaarlijks meer dan 900.000 passagiers, 400.000 

voertuigen en 20.000 ton vracht. De twee ro-

buuste ropax ferry’s zijn gebouwd onder klas-

se van American Bureau of Shipping en ge-

certificeerd ijsklasse 1A super. De roeren, het 

casco en schroeven zijn extra versterkt en 

geschikt voor zware winterse omstandig- 

heden. De gegevens van de RPA 8017 zijn: 

4459 bt, 938 dwt - L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 

80,90 (71,20) x 17,20 x 12,25 (4,30) meter. De 

dieselelektrische voortstuwingsinstallatie be-

staat uit drie MTU-dieselgeneratoren, type 

16V4000, met een totaalvermogen van 5100 

kW bij 1800 tpm op twee RR-roerpropellers 

met een diameter van 2600 mm (2 x 1600 kW) 

voor een dienstsnelheid van 14 knopen of 4 

knopen in 40 cm dik drijfijs. De bunkercapaci-

teit is 160 m³. Aan boord is accommodatie 

voor 215 passagiers en vijftien bemanningsle-

den en er is capaciteit voor 64 personenauto’s 

en zes twaalfmeter trailers.

Mahury
Bij de Bulgaarse MTG Dolphin PLC in Varna, 

een partnerwerf van Royal IHC, heeft op 29 

oktober de doop van de 1840 m³-sleephopper-

zuiger Mahury (bouwnummer 802/1279, imo De Veteran gaat een veerdienst onderhouden in het Noordpoolgebied.

 De Mahury werd in Varna gedoopt.
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9762027) plaatsgevonden. Deze sleephopper-

zuiger is de vierde die Royal IHC bouwt voor 

SHZ Mahury BV (Baggerbedrijf de Boer-Dutch 

Dredging), Sliedrecht. Eerder werden al opge-

leverd: de Albatros, Lesse en Amazone. Me-

vrouw Gressier, een (klant)relatie van Dutch 

Dredging, verrichtte de doopceremonie. De 

Mahury is vernoemd naar een rivier in Frans 

Guyana, waar Dutch Dredging een langdurig 

onderhoudscontract heeft voor het op diepte 

houden van de vaargeul naar Degrad-Des- 

Cannes. Dit onderhoud werd al vele jaren uit-

gevoerd door de vorige Mahury (1981 – 717 bt) 

die inmiddels is verkocht. De kiel voor de 

nieuwe Mahury werd gelegd op 22 april en 

daarna op 14 augustus te water gelaten. De 

gegevens van de dubbelschroefshopperzuiger 

zijn: 1711 bt, 1875 dwt, L o.a. x B x H = 75,00 x 

13,40 x 4,10 meter. De baggerdiepte wordt 

maximaal 30 meter. De oplevering van de Ma-

hury is volgens planning op 15 januari 2016, 

acht weken voor de contractueel overeenge-

komen datum.

Guardian 2 
Homeland Integrated Offshore Services Ltd. 

(Hiosl), Lagos, nam de Guardian 2 (bouwnum-

mer 544845, imo 9786396), een StanPatrol 3307, 

over van Damen Shipyards in Gorinchem. De 

Guardian 2 wordt na aankomst in Port Har-

court met de op 18 december 2013 opgelever-

de Guardian 1 (bouwnummer 544823, imo 

9689419) ingezet voor maritieme beveiliging in 

nauwe samenwerking met de Nigeriaanse 

marine, voor het aflossen van bemanningen 

en vervoer van materiaal en proviand. De ge-

gevens van de FCS 3307 zijn: 168 bt, 50 nt en 

61 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 33,25 (32,00) 

x 6,50 x 3,30 (1,65) meter. De Guardian I wordt 

voortgestuwd door drie Caterpillar-hoofd- 

motoren, type C32, met een totaalvermogen 

van 7380 kW of 10.026 pk bij 2100 tpm op drie 

schroeven voor een snelheid van 26,5 knopen, 

De bunkercapaciteit is 46,69 m³. Hiosl heeft al 

plannen voor de aanschaf van nog eens twee 

StanPatrols 3307, de Guardian 3 en 4, met op-

levering in de eerste helft van 2016.

Sil-Jeske B
Scheepswerf Gebr. Kooiman, Zwijndrecht, 

bouwde in opdracht van Koedood BV, Hendrik- 

Ido-Ambacht de hybride sleepboot Sil-Jeske 

B (bouwnummer 207, imo 9769245) voor BMS 

Seatowage BV, Zierikzee. Het casco, ex-K. Da-

men, is verbreed en verlengd en voorzien van 

een nieuwe opbouw en aluminium stuurhuis. 

De 130 bt metende sleep/duwboot werd op 14 

september voor de tweede keer te water ge-

laten. De proefvaart vond 28 oktober plaats in 

Europoort. De afmetingen van de Sil-Jeske B 

zijn na de verlenging en verbreding: L o.a. x B 

x H (dg) = 23,95 x 8,00 x 3,10 (2,80) meter. De 

voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Mit- 

subsihi-hoofdmotoren S6R-MPTAW, met een 

vermogen van 1400 pk of 1040 kW bij 1650 tpm 

via een Masson-tandwielkast op twee vaste 

schroeven met een diameter van 1800 mm in 

straalbuizen, twee elektromotoren en drie 

Mitsubishi-dieselgeneratoren (2 x 200 kWe + 1 

x 30 kWe) voor een trekkracht van 24 ton en 

een snelheid van 11 knopen. Via een motor-

managementsysteem kan dieseldirect, diesel- 

elektrisch of elektrisch worden gevaren. Een 

gecombineerde dieseldirecte plus elektrische 

aandrijving levert de maximale trekkracht van 

de sleepboot. Met de elektrische aandrijving 

 De Guardian 2 is de tweede StanPatrol 3307 voor Hiosl.

 De hybride sleep/duwboot Sil-Jeske B werd afgebouwd door Gebr. Kooiman (foto Flying Focus).
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kan de sleepboot tevens bij geringe snelheid 

en stand-by-werkzaamheden met een of twee 

dieselgeneratorsets werken, zonder gebruik 

van de hoofdmotoren. Dit is behalve econo-

misch aantrekkelijk, ook milieutechnisch een 

aanzienlijke verbetering. Tevens is met deze 

aandrijving met de sleepboot veel nauwkeuri-

ger te manoeuvreren dan met de conventio-

nele dieseldirecte voortstuwing het geval is. 

Bovendien is de Sil-Jeske B uitgerust met vier 

roeren en een boegschroef van 150 kW. De 

bunkercapaciteit is 40 m³. Het aluminium 

stuurhuis is hefbaar tot 8,2 meter. Op het ach-

terdek zijn voorzieningen voor de stowage 

van twee 20’-containers. De Heila-knikarm-

dekkraan aan stuurboord heeft een maximum- 

hijsvermogen van 25 ton.

Royal Bahamas Defence Force
In maart 2013 gaf de Royal Bahamas Defence 

Force opdracht voor de levering van vier 

StanPatrols 4207 (inmiddels opgeleverd), vier 

StanPatrols 3007 en een StanLander 5612. Da-

men Shipyards heeft de eerste van een serie 

van vier speciaal ontworpen en geheel van 

aluminum gebouwde StanPatrols 3007, de 

P301 (bouwnummer 549201, imo 9773686), op-

geleverd aan de autoriteiten van de Bahama’s. 

De proefvaart werd gehouden op 11 juni. Op 

13 juli is het vaartuig naar Zeebrugge gevaren 

en twee dagen later per Saimaagracht naar 

Freeport op de Bahama’s verscheept. De ge-

gevens van de StanPatrol 3007 zijn: 143 bt, L 

o.a. x B x H (dg) = 30,93 x 7,15 x 3,20 (2,20) me-

ter. De voortstuwing wordt geleverd door 

twee Caterpillar-hoofdmotoren, totaal 4890 pk 

of 3600 kW, op twee vaste schroeven voor 

een snelheid van 22,5 tot 31,5 knopen. De 

boegschroef heeft een vermogen van 50 kW. 

De bunkercapaciteit is 14,5 m³ voor een week 

buitengaats. De actieradius is bij een maxi-

mumsnelheid 600 mijl of 2000 mijl bij een 

dienstsnelheid van 10 knopen. Aan boord is 

accommodatie voor twaalf tot dertien perso-

nen. De vaartuigen worden uitgerust met een 

nieuw type RIB. De overige drie StanPatrols 

3007 zijn nog in aanbouw en moeten in de eer-

ste helft van 2016 in dienst worden gesteld. 

De Lawrence Major A 01 (bouwnummer 

541046, imo 9781413), een StanLander 5612, 

werd op 10 juli bij Ha Long Shipbuilding Co te 

water gelaten. De gegevens van de StanLan-

der zijn: 827 bt, 900 dwt, L o.a. x B x H = 57,27 x 

12,13 x 3,90 meter. De voortstuwingsinstallatie 

bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 

type C32 Acert, totaalvermogen 1336 pk of 984 

kW bij 1800 tpm op twee vaste schroeven voor 

een snelheid van 10,4 knopen. De Lawrence 

Major kan 615 ton lading of 36 20’-containers 

vervoeren. Het vaartuig is uitgerust met een 

dekkraan met een hijsvermogen van 25 ton. 

Aan boord is accommodatie voor twaalf be-

manningsleden en tien militairen. 

Al Mounkid A02
Uit voorraad leverde Damen Shipyards Gorin-

chem de StanTug 2208 Al Mounkid A02 (bouw-

nummer 509660, imo 9787900) op aan de Ma-

rokkaanse marine. De proeftocht en trek- 

proeven werden gehouden op 12 en 13 okto-

ber in Europoort. De StanTug 2208 heeft als 

tonnages 140 bt, 36 nt en als afmetingen: L 

o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 22,64 (20,41) x 7,84 x 

3,74 (3,69) meter. De voortstuwing wordt gele-

verd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, 

type 3512C TA/C, totaal 2755 pk of 2028 kW bij 

1600 tpm via WAF 665L (5,95 : 1) op twee vaste 

schroeven in straalbuizen met een diameter 

van 2200 mm voor een trekkracht van 40 ton 

en een snelheid van 12,1 knopen. Op 30 okto-

ber vertrok de Al Mounkid vanuit het Caland-

kanaal naar Casablanca.

Caesar Primo
De eerste van een serie duwboten van het 

type River Pusher 6000 is onder regie van 

Concordia Shipbuilding bij Astillero Tsuneishi 

Paraguay SA, een werf aan de Paraguayrivier 

40 km ten zuidwesten van Asuncion, gebouwd 

en op 23 september opgeleverd aan Agrifirm. 

Het conceptontwerp van de RP6000 is voor- 

bereid door Chris Kornet en Bert Duijzer van 

Concordia en uitvoerig getest bij Marin in  

Wageningen. De detailengineering werd uit-

 De P301 is de eerste StanPatrol 3007 voor de Bahama’s (foto R. van der Kloet).

De Lawrence Major A01 is een StanLander 5612.

De Al Mounkid A02 is de laatste StanTug 2208 (foto R. & F. van 

der Hoek).
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gevoerd door de Tsuneishi Group in Japan.  

De 1097 bt metende River Pusher 6000 heeft 

als afmetingen: L o.a. x B x H (dg) = 43,00 x 

18,00 x 3,00 (2,28) meter. De voortstuwing 

wordt geleverd door vier Cummins-hoofd- 

motoren, type KTA50-M2, met een totaal- 

vermogen van 6500 pk of 4772 kW bij 1800 tpm 

op vier schroeven in straalbuizen met een dia-

meter van 1870 mm voor een duwkracht van 

60,2 ton en een snelheid van 13,5 knopen. De 

bunkercapaciteit is 350 m³ MGO. De Caesar 

Primo is uitgerust met twaalf roeren en vier 

flankroeren. Aan boord is accommodatie voor 

maximaal zestien personen. De Cesar Prima 

wordt ingezet voor het vervoer van erts of 

graan in duwbakken op de Rio Paraná en Pa-

raguayrivier in Paraguay.

 

YE 118 Noordland 
Damen Maaskant Shipyards, Stellendam, le-

verde de viskotter Noordland YE 118 (bouw-

nummer BA-617, imo 9775995) op aan YE-118 

Noordland BV (Peter Bol, Peter Blok en Peter 

Pekaar), Bruinisse. Het standaardcasco, ge-

bouwd bij Christ S.A., Gdynia, werd op 2 mei 

te water gelaten en op 3 mei weggesleept door 

de mslb Taucher O’Wulf-5. Vijf dagen later 

kwam het in Stellendam aan om door Maas-

kant te worden afgebouwd tot een innovatie-

ve mesheftvisser. Het is de eerste mesheft- 

visser die tot 20 meter diep op mesheften kan 

vissen dankzij een geavanceerd pomp- 

systeem. De pomp is aangesloten op een 30 

meter lange zuigbuis, waaraan aan één kant 

een 1 meter brede korf is bevestigd, die door 

het vaartuig over de vislocatie wordt gelegd. 

Het mesheft, ook wel een scheermes ge-

noemd, is een schelpdier dat in de zeebodem 

van de west- en zuidkust van Europa leeft. Het 

merendeel van de vangst wordt verkocht in 

Zuid-Europese landen: in Nederland is deze 

delicatesse relatief onbekend. De technische 

proefvaart werd op 20 oktober gehouden en 

twee dagen later is men gaan proefvissen. Na 

de overdracht gaat de Noordland binnen de 

twaalfmijlszone vissen in daarvoor aangewe-

zen gebieden. De gegevens van de Noordland 

zijn: 290 bt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 43,19 

(39,94) x 9,00 x 3,30 (1,20) meter. Het vaartuig 

wordt voortgestuwd door twee Caterpillar- 

hoofdmotoren, type C18, totaalvermogen 1216 

pk of 895 kW bij 1800 tpm via WAF-344L (3,571 

: 1) op twee Promarin-schroeven met een dia-

meter van 1100 mm voor een snelheid van 10 

knopen. De bunkercapaciteit is 19,4 m³.

Rectificatie
In Maand Maritiem van het oktobernummer is 

abusievelijk vermeld dat de Arklow Vale de 

eerste is van een serie van tien minibulkers 

die Ferus Smit voor Arklow Shipping bouwt. 

Dit moet natuurlijk zijn Royal Bodewes. 

De innovatieve mesheftvisser YE-118 Noordland (foto Flying Focus).

 De River Pusher Caesar Primo.
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LNG-Powered Dry Bulk Carriers
Ship designer Deltamarin, owner Arista Shipping, classification soci-

ety ABS and LNG containment system designer GTT have teamed up 

to equip dry bulk carriers of the future with LNG propulsion. The aim 

of the project is to develop a commercially feasible LNG powered 

bulk carrier capable of complying with IMO’s Energy Efficiency Design 

Index 2025 standards, NOX Tier III and Marpol Annex VI SOX emission 

levels. The concept will be based on the highly optimised Deltamarin 

B Delta design suitable for ships between 82,000 and 210,000 dwt. It 

will employ GTT’s membrane type LNG tanks for fuel containment. 

The project will also develop a modularised LNG fuel retrofit solution 

for existing ships of various sizes. (World Maritime News) 

China Plans World’s First Nuclear Power 
Generation Vessel
The Nuclear Power Institute of China has signed an agreement with 

class society Lloyd’s Register to assist work on the development of a 

suitable design for such a vessel and to help achieve the required 

safety standards and technology. The project will start with develop-

ing regulations, guidelines, codes and standards for a floating off-

shore vessel that are in line with regulations of the International 

Atomic Energy Agency and the IMO. The proposed floating and self- 

propelled power station is being designed to use a small modular re-

actor and to be a source of electricity for offshore installations. The 

development mirrors Russia’s intentions to build floating nuclear 

power reactors to be used in ongoing arctic developments. These 

plans are not for self-propelled units, but for nuclear plants installed 

on barges to be towed to required locations of heavy power de-

mands. These barges were planned to be equipped with two 35 MW 

reactors and it was intended a whole series would be built. The hull 

of the first barge was launched in 2010, but it is still under construc-

tion at a Russian shipyard. (Lloyd’s List) 

Coating Efficiency Tool from AkzoNobel
AkzoNobel’s Marine Coatings brand, International, will launch Inter-

trac Vision, a tool that claims to provide the shipping industry with 

accurate and transparent predictions on the fuel and CO2 savings po-

tential of fouling control coatings, prior to application. Intertrac Vi-

sion combines an understanding of total hull roughness (micro and 

macro) and roughness associated with biofouling and uses studies 

carried out by computational fluid analysis (CFD) on different hull 

forms to make accurate predictions on the impact of fouling control 

coatings on a vessel’s comparative powering requirements. Collec-

tively, Intertrac Vision comprises hundreds of thousands of datasets, 

making it the first shipping industry’s Big Data solution to accurately 

predict the performance of a coating technology prior to application. 

The tool will be available as a free service. Outputs from the tool in-

clude ship powering requirements, fuel oil consumption, CO2 emis-

sion predictions and a full cost benefit analysis when comparing dif-

ferent coatings and surface preparation options. (AkzoNobel)

EP Wants to Cut Emissions from Ships 
and Planes
With the U.N.’s climate talks set for December, the European Parlia-

ment (EP) is voting for more cuts in shipping and aviation emissions. 

The Parliament wants the E.U. and its member states to reduce 

greenhouse gas emissions by forty per cent over fifteen years. Ac-

cording to the statement of the EP: ‘transport is the second largest 

sector generating greenhouse gas emissions’. Prior to this position 

taking from the EP, the International Transportation Forum (ITF) stat-

ed that it favoured a carbon tax for shipping in order to cut emis-

sions. ITF is connected to the OECD, the Organisation of Economic 

Cooperation and Development. ITF added that the impact on mari-

time trade would be marginal if the tax were set at around $ 25 per 

ton of CO2. The receipts from the carbon tax could provide resources 

for the Green Climate Fund. (Maritime Executive)

Royal Navy Ready for Unmanned Boat 
Operations
Unmanned boat technology has been successfully demonstrated by 

BAE Systems and ASV at a site near Portsmouth Naval Base in the 

UK. The new system will allow naval crews to carry out vital tasks 

such as high speed reconnaissance and remote surveillance while 

keeping sailors out of harm’s way. The boat is capable of operating 

autonomously for up to twelve hours at a time on a pre-planned route 

or via remote control. It can reach speeds in excess of 38 knots, pro-

viding ship-launched manoeuvrability and situational awareness to 

support decision making. It possesses a complex array of sensors, 

including a navigation radar, 360 degree panoramic infrared camera 

array and laser range finder, which offer operators a detailed picture 

within a significant range of the vessel. The boat will be able to oper-

ate up to 40 km away from its parent ship. (Royal Navy) 

Door ir. W. de Jong

Advanced Container Monitoring System
The shipping company CMA CGM has outfitted the M/V Bougainville, 

its flagship vessel, with next generation technology, which makes it 

the world’s first containership with built-in container connectivity. 

The 18,000 teu vessel is equipped with Traxens technology, part of 

the digital transformation occurring in the industry to transform 

standard box ships into smart, connected vessels. The Traxens 

equipped containers on board the Bougainville will be able to com-

municate among themselves and to the ship’s communication infra-

structure by using built-in relay antennas, allowing even the most 

deeply hidden container to be connected. The system collects data 

such as location, temperature, humidity level, vibrations, impacts, 

attempted burglary, and custom clearance status in real time. The 

system also provides value in the refrigerated transport of perishable 

cargoes. It can remotely control and adjust the temperature of refrig-

erated containers. (CMA CGM) 
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Door T. Valk

Megazeiljacht White Pearl
komt medio 2016 in de vaart
Het 142,81 meter lange megazeiljacht White Pearl (eigenlijk een motorsailer) is 
eind september begonnen aan een serie proefvaarten vanaf de German Naval 
Yards in Kiel. Opdrachtgever is de Russische oligarch Andrey Melnichenko, die 
eerder in Kiel het futuristische motorjacht A, een ontwerp van Philippe Starck, 
liet bouwen.

Jachten

De romp heeft 

een sterk 

negatieve zeeg 

en doet daardoor 

enigszins aan 

een galjoen 

denken. 

Ton Valk is in de scheepvaartbranche opgegroeid en 

de afgelopen twintig jaar als maritiem journalist 

actief. Hij is gespecialiseerd in maritiem toerisme.

Dit zeiljacht van Philippe Starck is even wennen. Sommigen zien er 

een ijsberg in. De romp heeft een sterk negatieve zeeg en doet 

daardoor enigszins aan een galjoen denken. Van boven naar bene-

den wordt de romp ook breder. Meest opvallend zijn de drie bijna 

honderd meter hoge masten.

Top van 21 knopen
De White Pearl heeft een maximale holte van 24,88 meter, steekt acht 

meter en meet 12.700 gt. In de machinekamer zorgen twee hybride 

dieselelektrische MTU-motoren van samen 7200 kW voor de voort-

stuwing. In combinatie met twee vijfblads verstelbare Andritz-

propellers is een dienstsnelheid van zestien knopen gegarandeerd. 

De topsnelheid moet 21 knopen worden. De actieradius bedraagt 5300 

mijl. In de machinekamer staan ook nog twee 4300 kW sterke genera-

toren. 

Weer een Starck
Het megajacht werd besteld bij Nobiskrug in Rendsburg, maar de 

bouw had wegens de afmetingen plaats bij de tot hetzelfde concern 

behorende German Naval Yards in Kiel. In 2008 werden acht top-

ontwerpers uitgenodigd hun ideeën voor dit project te presenteren. 

In eerste instantie won het ontwerp van de Fransman Jacques Gar-

cia, maar later viel de keus toch op Philippe Starck. 

De feitelijke bouw begon in 2012. Eind augustus werden de bij Mag-

ma Structures UK gebouwde koolstof masten aangevoerd. Zij zijn 

ongestaagd en wegen elk ongeveer vijftig ton. De gieken komen van 

Future Fibres in Valencia en de zeilen van het Amerikaanse Doyle 

Sails. Zeilplan, tuigage en kiel zijn ontworpen en geleverd door Dyk-

stra Naval Architects in Amsterdam. 

Tender van Damen
De White Pearl heeft acht dekken. De brug bevindt zich op het ze-

vende dek, het zesde fungeert als helikopterdek. Omdat het jacht 

niet alle gewenste havens kan aanlopen, bouwt Damen in Gorin-

chem een tender van circa zeventig meter lang, die ook beschikt 

over een helidek. Volgens insiders kosten jacht en tender samen bij-

na een half miljard euro.

Toppertje
De White Pearl staat met zijn afmetingen nummer één op de wereld-

ranglijst van zeiljachten, gevolgd door het zeilende cruiseschip 

Royal Clipper. Op de recordlijst van megajachten staat hij tiende. 

Nummer één is daar de 180 meter lange, bij Lürssen in Bremen 

Vegesack gebouwde Azzam van prins Walid Ibn Talal uit Saoedi-

Arabië. Tweede is de 162 meter lange Eclipse van Roman Abramo-

witsch. 

Als alles volgens plan verloopt, wordt het jacht medio volgend jaar 

opgeleverd. Dan zijn dringend nieuwe opdrachten nodig, want de 

werfgroep met vestigingen in Rendsburg (Nobiskrug) en Kiel (HDW 

en Lindenau) heeft nog maar werk voor twaalf maanden.

De White Pearl staat met zijn afmetingen nummer één op de 

wereldranglijst van zeiljachten.
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Door H.S. Klos

Lourdes voor lean pelgrims
Voor truckbouwer Scania telt elke seconde… letterlijk

De vrachtwagenfabriek van Scania in Zwolle is een bedevaartsoord, waar 
jaarlijks 13.000 pelgrims op afkomen. Niet uit religieuze overwegingen, maar 
omdat ze wat willen opsteken van de “lean”-werkwijze, die Scania nu 
negentien jaar hanteert. Daarbij nog jaarlijks lerend van Toyota, waar het 
kaizen-principe (“verbetering”) van bedrijfsgoeroe Taiichi Ohno al veertig jaar 
wordt toegepast.

Interview

Bij Scania in 

Zwolle worden 

de onderdelen 

per werkstation 

precies op tijd 

aangevoerd en in 

positie gezet. 

Gebeurt dat niet, 

dan wordt 

dat een 

verbeterpunt. Let 

ook op de klok op 

de achtergrond 

(foto Sander 

Klos).
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Sander Klos is hoofdredacteur van Het Magazine, 

freelance maritiem journalist en redactielid van SWZ 

Maritime.

Rondleider Matthieu van der Haar houdt zijn bezoekers (vandaag 

personeel van een Friese snoepjesfabriek en vertegenwoordigers 

van Vripack en Nederlandse Jachtbouw Industrie) voor, dat ze voor-

al moeten kijken naar de overeenkomsten en niet naar de verschil-

len met hun eigen werkomgeving. ‘Het gaat tenslotte gewoon om 

een materiaalstroom.’ En: ‘Je zult hier niemand hard zien werken, 

maar wel efficiënt.’

Veel met weinig
Het kaizen-principe steunt op zeer precies omschreven standaar-

den. Zonder standaard geen - meetbare - verbetering. Dat dat 

werkt, bewijst de historie van Scania. Het bedrijf begon 123 jaar ge-

leden in Malmö fietsen te fabriceren, werd in 1930 na een faillisse-

ment bussenbouwer en maakt sinds 1935 onafgebroken winst. 

‘Uniek en vergelijkbaar met de resultaten van Toyota,’ stelt Van der 

Haar. ‘Wij danken ons succes aan het gebruik van modules, Toyota 

vooral aan de inrichting van het proces.’

Die modulaire werkwijze maakt het mogelijk met een beperkte hoe-

veelheid onderdelen (15.000 onderdeelnummers) veel uiteenlopende 

trucks te bouwen. ‘We kunnen met onze modules 20.000 technische 

varianten maken, nog afgezien van de kleuren. Alleen aan banden 

hebben we al 1200 opties. We bouwen motoren met vijf, zes en acht 

cilinders en al die cilinders zijn gelijk. Ook bij het latere onderhoud 

scheelt dat enorm.’

In 1964 kwam Scania naar Nederland, beëindigde in 1995 de samen-

werking met het verliesgevende Saab, ging in 1996 naar de beurs en 

behoort sinds vorig jaar tot het Volkswagenconcern. De hoofdvesti-

ging in Zwolle bouwt op klantorder de drie zwaarste vrachtwagen-

types. Speciale uitvoeringen (zoals brandweerwagens) worden el-

ders gebouwd.

Crisis benutten
De leane werkwijze bewees zichzelf volgens Van der Haar in de af-

gelopen crisis. ‘Elke zeven jaar kenden we conjunctuurgolven van 

maximaal 25 procent, maar in 2009 kregen we een dip van 64 pro-

cent; ofwel van 145 naar 25 trucks per dag. We hebben toen af-

scheid genomen van onze flexibele medewerkers (dertig procent 

van het totaal). De productietijd werd teruggebracht tot één dag en 

de resterende vier dagen (Scania werkt vijf dagen per week van 6 

tot 22.30 uur in tweeploegendienst) gebruikten we voor trainingen 

en grote procesverbeteringen. Zodoende kunnen we de 145 trucks, 

die we voorheen op twee productielijnen bouwden, nu op één lijn 

doen. Dat was niet mogelijk geweest zonder de kennis en inbreng 

van onze vaste medewerkers. En in het eerste kwartaal van 2010 

hadden we weer 400 uitzendkrachten nodig.’

Monteur centraal
Er bestaat geen twijfel over wie de “most important person” in de 

fabriek is: de monteur. ‘De leidinggevende moet dagelijks dertig pro-

cent van zijn tijd op de werkvloer doorbrengen en bij problemen 

hulp bieden. Heeft een monteur een goed idee, dan wordt hij vrijge-

steld om dat uit te werken en krijgt daar zo nodig hulp bij. Ook de 

bonussen (maximaal 500 euro per kwartaal) van kader en mede- 

werkers zijn gelijk. Aanwezigheid en kwaliteit van het werk zijn van 

grote invloed op de bonus. Zo scheelt ziekte een tientje per dag.’ 

Ruim vijf minuten
Een ander belangrijk kenmerk van de werkwijze is het “pullsysteem”. 

Eenvoudig gezegd: de klant bestelt een truck (pull) en vervolgens 

plant die “trekkracht” zich voort door de hele productielijn van Sca-

nia. Die is ingedeeld in stations, waar een aantal monteurs in wisse-

lende rollen een aantal precies omschreven handelingen verricht. 

Boven het station hangt een klok, die na elke doorschuifoperatie 

weer vanaf 5,21 minuten aftelt (‘de invoering van die klok leverde in 

1995 wel de nodige spanningen op,’ meldt Van der Haar). Elk werk- 

station “trekt” dus aan het voorgaande en iedere monteur heeft 

voor zijn deeltaak 5,21 minuten de tijd. Het bord levert ook andere 

informatie, bijvoorbeeld over hoe vaak de productie is stilgelegd 

vanwege een probleem.

Want dat is anders dan voorheen of in andere bedrijven: gaat in een 

werkstation iets fout, of krijgt het volgende station een afwijkend 

product, dan trekt iemand “aan de bel”. Het probleem wordt niet 

even “gefikst”, maar er wordt bij stilgestaan. ‘Een fout is geen re-

den iemand erop aan te kijken, maar een kans voor verbetering,’ 

schetst Van der Haar. ‘Het gaat om een streven naar perfectie en 

daar zijn we elke dag naar op zoek. Centrale vraag is daarbij: wil de 

klant betalen voor wat je doet? Die instelling moet voor ieder perso-

neelslid een gewoonte worden en na negentien jaar zijn we langza-

merhand zover. Het vergt kleine stapjes om iedereen mee te krijgen.’

Per dag worden 140 trucks gebouwd met een marge van twaalf 

meer of minder. ‘Lopen we voor, dan stoppen we een uur eerder en 

besteden dat laatste uur aan verbeteringen. Lopen we achter, dan 

werken we de volgende dag een uur langer.’

De graad van perfectie is ook meetbaar via de foutenmarge. ‘Vroe-

ger waren 250 mensen dagelijks bezig met de laatste tekortkomin-

gen. Nu is tachtig procent van de trucks in één keer goed en heb-

ben we nog maar dertig man nodig.’

Bouten en moeren
Scania concentreert zich daarbij sterk. ‘We willen excelleren in as-

semblage, zijn in feite een moeren- en boutenfabriek. Dus huren we 

zaken als een technische dienst, levering van machineonderdelen 

en de verzorging van onze 98 koffieautomaten in. Onze koffieman 

Theo is, wanneer ’s morgens om zes uur geen koffie te krijgen is, de 

belangrijkste man van het bedrijf.’

Uiteraard steunt ook dat streven weer op cijfers. Wanneer een or-

der binnenkomt via het Zweedse hoofdkantoor, geldt een levertijd 

van zes tot acht weken. ‘Sneller dan een gemiddeld bankstel. Voor 

de crisis bedroeg de levertijd negen tot twaalf maanden.’

Daarbij worden alle onderdelen - weer volgens het pull-principe - 

precies op tijd in Zwolle afgeleverd. En niet alleen precies op tijd. 

De vrachtwagenbanden liggen op ordernummer en op volgorde van 

montage - linker voorband eerst - in de vrachtwagen van de toe- 

leverancier. Dagelijks komen ruim 110 trucks met onderdelen in 
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ren dus best blij, toen een uitzendkracht bij de accumontage een 

manier vond om binnen dat ene station per product zestig meter 

minder te lopen.’

Bij de nabespreking komt dan toch de te verwachten vraag: alle-

maal erg efficiënt, maar is het werk zo niet erg saai? Van der Haar 

weerspreekt dat. ‘De monteurs kunnen stappen maken in het type 

werk en ons personeelsverloop is erg klein.’

Interview

Zwolle voorrijden en fungeren deels als ‘rijdende voorraad’. 

Bij die 650 toeleveranciers kiest Scania niet voor de goedkoopste, 

maar de ‘goedkoopst mogelijke’. Want een toeleverancier speelt 

een grote rol in de haalbaarheid van wat de fabriek bedenkt aan 

procesverbeteringen. Maar komt hij zijn afspraken niet na, dan aar-

zelt Scania na waarschuwen niet om eventueel verlies aan produc-

tietijd door te berekenen. ‘Eén minuut stoppen van onze productie-

lijn kost 700 euro,’ weet Van der Haar uiteraard precies.

Treintje
Uiteraard is het bedrijfsbezoek keurig geïntegreerd in het proces. 

Een treintje voert het bezoek als een rijdende tribune langs de pro-

ductielijn, terwijl Van der Haar vanaf de “locomotief” zaken toelicht.

Zo kom je te weten, dat de motor in vijf minuten (5,21) wordt inge-

bouwd, je in een continu proces niet zomaar even naar de wc kunt 

en dat elke meter telt. ‘Voor elke truck leggen onze monteurs één 

kilometer af. In totaal dus 140 kilometer per dag en dat is best veel 

tijd als je bedenkt dat twee meter lopen één seconde vergt. We wa-

Kaizen, ofwel de 

uitgangspunten 

van lean-

produceren.

Vijfmaal S

Voor een optimaal productieproces hanteert Scania vijf S’en: 

sorteren, systematiseren, juiste staat, standaardiseren en goede 

gewoontes scheppen.

Dat leidde onder meer tot een hogere productiviteit. ‘Begin jaren 

tachtig maakten we drie producten per jaar per medewerker, nu 

7,2. En we vermoeden, dat dat kan groeien tot vijftien.’

Scania productiesysteem
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Door H.S. Klos

Damen zet eerste stappen met
enterprise resource planning
Gelling: ‘Onderdelencatalogus vergde veel discussie’

Produceren en werken volgens principes als “lean” en “smart” wekken 
ook de interesse van maritieme bedrijven. Tal van hen hebben al mensen 
naar Zwolle gestuurd, waar zij vanuit een rondrijdend treintje een blik 
kunnen werpen op de “leane” wereld van vrachtwagenfabrikant Scania. 
De productieaantallen van Scania zijn weliswaar vaak veel groter dan die 
van de bezoekende bedrijven, maar ieder denkt toch een graantje te 
kunnen meepikken van wat daar gebeurt.

Interview Sander Klos is hoofdredacteur van Het Magazine, 

freelance maritiem journalist en redactielid van 

SWZ Maritime.

Onder die bezoekers waren ook medewerkers van scheepswerf 

Damen. Daar hebben ze de term “lean” vertaald in “smart customi-

sation” en dat werkt door in de enterprise resource planning, ofwel 

het nieuwe ERP-systeem. Productdirecteur Jaap Gelling van de af-

deling Snelle vaartuigen zit er middenin.

Soort Golf
‘In onze branche is de bouw van tien tot twintig stuks van één 

scheepstype al best veel en zijn honderdtallen echt een uitzonde-

ring. Daardoor is de scheepsbouw ook minder ver in standaardise-

ring dan de auto-industrie. Kommer Damen heeft in 1969 het roer 

omgegooid richting standaardisering en ons huidige project Smart 

Axe gaat nog een stap verder via ”smart customisation”. We bouw-

den eigenlijk altijd te complete schepen in serie, die overal ter we-

reld voldoen aan de eisen en die meer functies hebben dan de 

meeste klanten zullen vragen. Daardoor zijn ze dus voor klanten die 

niet alle functies gebruiken aan de dure kant. Vergelijk het met een 

Golf. Als je die zo goedkoop mogelijk wilt hebben, dan voldoet hij 

aan de minimale wettelijke eisen en rijdt je overal naar toe. Maar 

wil je alle opties, dan is hij tweemaal zo duur.’ 

Voorraadcasco’s

Wie vroeger vanaf de brug naar de Damenwerf keek, zag altijd 

een voorraad grijze casco’s liggen. ‘Dat was vanwege de korte 

levertijden, maar wordt steeds minder. De levertijden van 

motoren lopen op, dus kun je in diezelfde tijd een casco bouwen. 

We hebben er nu nog maar een paar liggen.’

Standaard 45 opties
‘Wij gaan in het proefproject Smart Axe voor die “kale” uitvoering, 

waarop we 45 opties standaard heel makkelijk kunnen toevoegen. 

Doe je dat niet en de klant wil een kraan, dan moet je dat apart en-

gineeren en wordt het belachelijk duur. Nu bouwen wij op basis van 

klantervaring alvast fundaties en leidingen in op de plek waar onze 

meeste klanten hun kraan willen. Aan bakboord dus. Ook wil bijna 

iedereen een tweede generatorset. Die zit niet in het basismodel, 

maar het hoofdbord is er wel op voorbereid en de fundatie staat al 

in het schip.’

‘Sommige klanten willen daar niet aan en kiezen dus voor een ande-

re werf. Maar voor ons zit de winst in de ongestoorde productie-

doorloop. Wijzigingen verstoren het bouwproces, vergen “terug-

werken”, waardoor alles opstroopt. Dat wordt nu veel minder, 

verwachten wij.’ 

‘Stevige bevalling’
Damen heeft nu een ERP-systeem (IFS). ‘SAP, maar dan anders. Dat 

was een stevige bevalling en vergde een forse investering. Want in 

dat systeem moeten alle tekeningen, bestanden en certifi caten in 

orde zijn om er de vruchten van te plukken. Onze Twin Axe, een ca-

tamaran met bijlboeg, is het eerste type dat wij helemaal met dit 

systeem bouwen. Onze vestigingen in Singapore en Vietnam zijn op 

het systeem aangesloten. Best spannend, want de uitgebreidheid 

van zo’n ERP-systeem biedt bijna te veel mogelijkheden.’

In Smart Axe werkt de verkoper met een app, waarmee hij in over-

leg met de klant het vaartuig kan confi gureren. ‘Zoiets doet BMW 

ook en daarbij is allereerst bepalend wat je wilt: een sedan, een 

stationwagen of een cabrio. Dat hebben wij met de keus van de 
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Interview

vlag. Landen als Denemarken en Duitsland hanteren zeer strenge 

eisen. Zo zijn de brandvoorschriften anders en mogen zeewater- 

leidingen - hoewel superieur - niet in kunststof worden uitgevoerd. 

Reden waarom schepen onder Britse vlag niet in die landen mogen 

werken. De rest van de wereld volgt grotendeels de eisen van Bu-

reau Veritas.’

‘Is de vlag gekozen, dan vult de verkoper de opties in en blijkt ook 

direct welke keuzes elkaar uitsluiten. Die bestelling gaat per mail 

het bedrijf in, wordt in het ERP-systeem gebracht en daarna rollen 

alle goede tekeningen, bestellingen en levermomenten eruit.’

‘Logistieke maalstroom’
Voor de duidelijkheid: dat is het ideaal, want de werkelijkheid is 

soms nog weerbarstig. Gelling: ‘Je hebt het over een ongekende lo-

gistieke maalstroom, waarin dingen ook ernstig kunnen misgaan en 

je om de planning overeind te houden een te laat geleverde of be-

stelde davit per vliegtuig moet vervoeren.’

De keus voor ERP betekent in het geval van Damen ook, dat de 

mens zich aanpast aan het systeem. ‘Dat vroeg hier en daar om 

aanpassingen in de werkwijze. We zijn begonnen met de afdeling 

finance, dat was het makkelijkst en verliep soepel. Maar de aanslui-

ting van de afdeling engineering was heel zwaar; we waren wat te 

optimistisch over de invoering van de onderdelencatalogus, want 

bijna elk onderdeel vergde wel afweging en discussie. Om met de 

woorden van een bekende wetenschapper te spreken: het is onge-

lofelijk moeilijk iets simpels te bedenken. Dat vond ik mooi bij Sca-

nia: ze gebruiken simpele, maar slimme U-balken voor het chassis, 

die zowel apart als in combinaties te gebruiken zijn.’

Jaap Gelling: ...

We bouwden 

eigenlijk altijd te 

complete 

serieschepen... 

(foto Sander 

Klos).
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Interview

perkten we ons tot toezicht en het uitvoeren van een paar belangrij-

ke dingen. Daarom was verkoop lange tijd waar het om ging, maar 

nu komt meer nadruk te liggen op werfondersteuning en operations.’

Ook tegen toeleveranciers kijkt Damen anders aan. Waar Scania 

kiest voor de goedkoopst mogelijke, daar werkt de werf met “co- 

makers”. ‘Scheepsbouw is cyclisch, dus we willen zo min mogelijk 

van dat soort werk zelf doen. Zo verft Den Breejen al jaren onze 

vaartuigen, werken we voor elektro samen met Alewijnse en Geb-

hard en voor automatisering meestal met Alphatron.’

Heeft het gemiddelde maritieme mkb-bedrijf iets aan Scania? ‘Dat 

hangt sterk van je product af en series zijn natuurlijk van belang. 

Maar van de manier van denken kan elk bedrijf veel leren.’

Scania trekt per werkstation een aantal minuten uit. Hangen er ook 

klokken bij Damen? ‘Nee, tijdmeting is bij ons niet op zijn plaats. De 

doorlooptijd van een 26 meter-type bedraagt ongeveer acht maan-

den. Vooral de inbouw vergt ongelooflijk veel handwerk. Voor ons 

valt winst te behalen in voorkoming van logistieke fuck ups en just 

in time toelevering. Maar de meeste invloed op de uren heeft de 

klant. Sommige klanten zitten er bovenop, dat vergt extra tijd, maar 

het schip wordt er eerlijk gezegd vaak ook beter van. Maar ik ken 

ook voorbeelden van werven, die vijf procent korting geven als er 

geen bouwtoezicht plaatsheeft.’

Neiging tot complex
Bij Damen bepaalt de productgroep de hoofdonderdelen van een 

vaartuig. ‘Engineering bepaalt de detaillering van de constructie en 

de systemen. Engineering staat altijd onder druk en heeft daardoor 

de neiging meteen hard aan het werk te gaan, maar door wat langer 

over iets na te denken en te overleggen met de juiste mensen, werk 

je uiteindelijk sneller. Technische mensen zijn geneigd iets complex 

te maken, maar voor mij zit de lol juist in het uitkleden van construc-

ties en systemen met behoud van precies de juiste functionaliteit, 

alles zo simpel mogelijk. En dan hoor je later: “Dat had mijn dochter 

ook gekund.” Maar dat is dus niet waar! Voor mij is keep it simple, 

stupid (KISS) een uitgangspunt.’ 

Hij wijst op een kleine sticker op zijn laptop met daarop een bijlboeg 

en twee kussende lippen. ‘Opvallend, hoeveel medewerkers die op 

hun laptop hebben geplakt.’

Hij is ook overtuigd van het belang van de combinatie van theorie en 

praktijk. ‘Daarom hebben we hier in Gorinchem altijd een werf ge-

houden. Want de geluiden van praktijkmensen maken de enginee-

ring beter. Zodat je geen tekening krijgt van een constructie, die in 

de praktijk simpelweg niet te bouwen is.’

Op bedevaart
Alle betrokkenen bij de ERP-implementatie maakten enkele jaren 

geleden de “bedevaart” naar Zwolle. Daar speelt “kaizen” (stan-

daardisering en gebruik van modules) een grote rol. ‘Ook bij ons kan 

die standaardisering een stuk beter, maar dan denk ik eerder aan 

hoe iemand in zijn werk zit dan aan scheepsonderdelen. In het ver-

leden werkten wij met onze operationele afdelingen in splendid iso-

lation en daarom organiseren we nu elk jaar een “nuttige vrijdag-

middag” met aansluitend eten en de volgende dag wedstrijdzeilen.’

Met zijn “snelle” afdeling bezocht hij ook jachtbouwer Jos Linssen. 

‘Die betoonde zich onder de indruk van ons bedrijf. Maar ik zei: jij 

doet wat wij zeggen en hebt het veel beter voor elkaar. En toen we 

op werkbezoek gingen bij Damen Dredging (het vroegere De Groot 

Nijkerk), vroegen sommigen zich af wat we daar met de “snelle- 

botenclub” moesten. Maar ik vond het een goede leerschool qua 

standaardisering en gebruik van modules.’ 

Denken over kaizen
Damen heeft het Scania-principe van “kaizen” niet volledig doorge-

voerd. ‘Maar we denken er wel over na. Het bedrijf groeit de laatste 

jaren hard en dat vraagt om betere interne samenwerking. En we 

hebben eigenlijk pas sinds tien jaar eigen werven. Voor die tijd be-

Wikipedia over ERP

‘Een succesvol ERP-project (alle bedrijfsgegevens gekoppeld in 
één ICT-systeem) kan de productiekosten drukken, productie-
tijd verkorten, klantenservice verbeteren en voorraden verla-
gen. Maar dan moet het ERP-pakket eerst goed worden geïm-
plementeerd. Dat is een moeilijk project, omdat ERP-pakketten 
zo omvangrijk zijn en grote veranderingen van de bedrijfs- 
processen met zich meebrengen. Organisaties onderschatten 
dat vaak. Uit onderzoek blijkt dat veertig tot vijftig procent van 
de implementaties mislukt. Ander onderzoek gaat nog wat ver-
der door te stellen dat een project mislukt is, als de implemen-
tatie de beoogde ‘return on investment’ niet haalt. Zo bekeken, 
mislukt zestig tot tachtig procent. Oorzaken van mislukking zijn 
onder meer: slechte of onduidelijke strategische doelstellingen, 
te weinig steun van het topmanagement, slecht project- 
management, slecht of niet opgeleide eindgebruikers en onjuis-
te import van data vanuit het oude ICT-systeem.’

‘Voor mij is keep it simple, 
stupid (KISS) een 

uitgangspunt’
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Door ir. W. de Jong

IEC-normen en elektrische 
installaties in ontwikkeling
Hoe ontstaan normen, zoals die voor elektrische installaties voor schepen en 
offshore-installaties? Dit werd uitvoerig uit de doeken gedaan tijdens het 
seminar Elektrische installaties op schepen en offshore-platformen. Ook 
werden er interessante voordrachten gehouden over de ontwikkelingen op het 
gebied van het ontwerpen en installeren van deze installaties en de rol van 
normen en voorschriften daarbij. 

Verslag

In een 

normcommissie 

zijn de 

verschillende 

belanghebbenden 

vertegenwoordigd 

zodat er een 

breed draagvlak 

voor het resultaat 

ontstaat.

Het seminar vond plaats op 23 september in Rotterdam en was ge-

organiseerd door Netherlands Maritime Technology (NMT) in sa-

menwerking met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Het 

bleek een gewild onderwerp gezien het grote aantal bezoekers. Een 

samenvatting van een aantal van de presentaties.

Medewerking en inbreng
Na de openingswoorden van Paul Bracké, dagvoorzitter van het se-

minar, volgde een voordracht van Johan van Velthoven van het 

NEN. Een voordracht waarin hij uiteenzette hoe normen tot stand 

komen, wie daarbij een rol spelen, de relaties tussen verschillende 

norminstellingen zoals IEC, ISO, CEN, Cenelec en andere nationale 

en internationale organisaties op dit gebied. Hij legde in zijn presen-

tatie de nadruk op het feit dat een internationale norm niet van bui-

ten wordt opgelegd aan een industrie, zoals onze maritieme indus-

trie, maar ontstaat door medewerking en inbreng van alle betrokken 

partijen. In een normcommissie, verantwoordelijk voor bijvoorbeeld 

een IEC-norm, zijn de verschillende belanghebbenden vertegen-

woordigd zodat er een breed draagvlak voor het resultaat ontstaat, 

zie de fi guur op deze pagina. 

Ontwikkelingen in energiesystemen
Actuele ontwikkelingen in TC 18, de internationale commissie voor 

de elektrische installaties aan boord van schepen en offshore-

platformen, werden uitgebreid toegelicht door Ad Blokland van de 

Koninklijke Marine en actief in deze commissie. Aan de hand van 

voorbeelden sprak hij over geïntegreerde energiesystemen, ver-

schillende elektrische voortstuwingsystemen, energy storage, DC 

Grids (zie de fi guur) en hoog- en laagspanningswalvoedingen. TC 18 

speelt op al deze gebieden een rol en spant zich bijvoorbeeld in om 

via een breed samengestelde werkgroep adequate regels op te 

stellen voor de nieuwe gelijkstroomsystemen die nu worden ontwik-

keld. In de komende jaren zullen onderwerpen als Fuel Cells, High 

Voltage DC, nieuwe energiesystemen, wireless control & monitoring 

en HTS (High Temperature Superconductivity) aan de orde komen. 

Bridge Alert Management
Steven Kransse van Imtech Marine Netherlands sprak over ontwik-

kelingen ten aanzien van Bridge Alert Management, op basis van 

resolutie MSC 302(87) van de IMO gedefi nieerd als: ‘Overall concept 

for management, handling and harmonized presentation of alerts on 

the bridge’. Zo’n concept dient voor het voorkomen van onnodige 

afl eiding door dubbele/overbodige alarmen, verlagen cognitieve be-

lasting om de situatie te kunnen beoordelen en het geven van on-

dersteuning voor het nemen van beslissingen. Het moet alerts prio-

riteren, classifi ceren en harmoniseren. Geeft aan wie waar een 

alert moet afhandelen en geeft waar mogelijk advies hoe er gehan-

deld moet worden. Aan de hand van voorbeelden gaf hij aan hoe 

deze principes in praktijk kunnen worden gebracht en welke syste-

men en installaties daarin een rol spelen en wees daarbij op het 

concept document IEC 60092-504 Ed. 4.0 “Electrical Installations in 

Ships: Automation, Control and Instrumentation”, waarin deze prin-
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cipes reeds zijn verwerkt. Zie ook www.imtechmarine.com, Blog-

Bridge Alert Management.

 

Nieuwe wegen
“Energiemanagementsystemen: Find the Optimum”, met als subtitel 

“From Concept Design until Operation” was de presentatie van 

Walther van der Pennen, eveneens van Imtech Marine. Gezien de 

veranderende omstandigheden als gevolg van hoge brandstof- 

prijzen en huidige en verwachte milieueisen worden volgens hem 

ontwerpers gedwongen nieuwe wegen in te slaan. Waarbij men in-

stallaties niet moet ontwerpen op basis van één enkel operationeel 

profiel maar het complete plaatje van “cost of ownership” in ogen-

schouw moet nemen. Bepaal op basis van de verwachte vaar- 

profielen een optimaal systeem daarbij rekening houdend met 

brandstofgebruik, emissies, betrouwbaarheid en performance. 

Als voorbeeld besprak hij een hybride elektrische installatie voor 

voortstuwing en hulpbedrijf van een veerboot, bestaande uit diesel-

generatoren, een draaistroom- en een gelijkstroomsysteem, batte-

rijen en een walaansluiting. Een “smart load control”-systeem be-

stuurt het geheel zodat afhankelijk van de omstandigheden, wind, 

stroom, gewenste snelheid, enzovoort, steeds een optimale ener-

gievoorziening wordt gekozen. De batterijen kunnen daarbij als 

energieleverancier of als energiegebruiker werken en desgewenst 

via de walvoeding worden opgeladen. De figuur rechts laat zien wat 

met zo’n installatie kan worden bereikt aan verbetering van het 

brandstofgebruik. Drie situaties worden daarbij vergeleken: varen 

met één dieselgenerator, met twee dieselgeneratoren en het gehele 

systeem, inclusief de batterijen, geregeld door “smart load control”. 

Het zal duidelijk zijn dat zo’n systeem vooral aantrekkelijk kan zijn 

voor een schip met verschillende vaarpatronen zoals een veerboot 

in gebieden met sterk wisselende stroom en wind en een dienst- 

regeling welke wisselt per seizoen of dag in de week. Dan kunnen 

de extra investeringskosten worden terugverdiend en milieutech-

nisch voordelen worden behaald.

Hybrid 111
Michiel Katgert van TNO behandelde in zijn presentatie de ontwik-

keling van de Hybrid 111-tool. Hybrid 111 is een samenwerkings- 

project van maritieme toeleveranciers, werven en kennisinstituten: 

Bakker Sliedrecht, Croon TBI, Damen Shipyards, de Defensie Mate-

rieel Organisatie (DMO), Hybrid Power Systems (HyPS), Imtech, 

NMT, NPS Diesel, TNO en TU Delft. Het doel van het project is:

• het vastleggen van simulatiemodellen van componenten uit het 

voortstuwingssysteem, 

• keuze van zes veel voorkomende voortstuwingsconfiguraties,

• opstellen van integrale scheepssimulatiemodellen van deze 

configuraties en 

• ontwikkelen van een softwaretool voor invoer, simulatie en re-

sultaatanalyse. 

Hij besprak verschillende simulatiemodellen welke hierbij aan de 

orde komen zoals van elektrische machines, inverters en conver-

ters, accu’s, scheepsrompen en schroeven, dieselmotoren en tand-

wielkasten. De projectdeelnemers hebben zes veel voorkomende 

voortstuwingsconfiguraties geselecteerd waarvan simulatiemodel-

len werden gebouwd, gebruikmakend van GES-software voor ener-

gieanalyse ontwikkeld door TNO. Met de resultaten van het voor-

gaande en het operationeel profiel van een schip kunnen dan de 

performance van de verschillende configuraties worden bepaald en 

vergeleken, zoals betreffende brandstofgebruik over tijd, accu- 

lading, brandstofgebruik versus scheepssnelheid, enzovoort. 

Het resultaat is een database aan componentmodellen, beschikbaar 

voor de projectdeelnemers, en een tool waarmee complexe analyse 

van efficiency van voortstuwingssystemen mogelijk is en welke be-

schikbaar is voor ontwerpers en andere geïnteresseerden.  

Wellicht krijgt dit project een vervolg: Hybrid 222 waarin meer voort-

stuwingsconfiguraties worden behandeld, regelstrategieën worden 

toegevoegd en componentmodellen worden verfijnd of uitgebreid. 

Ad Blokland van de Koninklijke Marine sprak over ontwikkelingen in DC Grids. 

Een “smart load control”-systeem bestuurt het geheel zodat afhankelijk van de 

omstandigheden, wind, stroom, gewenste snelheid, enzovoort, steeds een optimale 

energievoorziening wordt gekozen. 



Het Maritime Awards Gala, 
Op maandag 2 november vierde het Maritime Awards Gala zijn tiende verjaardag. Net als vorig jaar werden 
vijf prijzen uitgereikt: de Van Hengel-Spengler prijs, de Maritime Innovation Award, de Maritime Designer 
Award, de KVNR Shipping Award en de KNVTS Schip van het Jaar prijs. Uitgebreide informatie over de 
winnaars en genomineerden vindt u in de SWZ Galakrant, de bijlage bij dit blad. Op deze twee pagina’s een 
impressie van het gala. Kijk ook op www.swzonline.nl voor nog meer foto’s.

De winnaars van 

2015 met 

gastvrouw 

Froukje de Both.

Kevin Stouten mocht de Van Hengel-Spengler 

prijs mee naar huis nemen (foto’s RogierBos).

Wat waren ze blij, Hull Vane won de Maritime 

Innovation Award 2015.

Het ontwerp van een onderwaterlounge van 

Victor Verhulst werd beloond met de 

Maritime Designer Award.



een terugblik

Kotug bracht twee nieuwe hybride sleepboten in 

de vaart en wist daarmee de KVNR Shipping Award 

in de wacht te slepen.

Voorzitter van de Stichting Maritieme Prijzen, Willem Laros, heette iedereen 

welkom op de tiende editie van het Maritime Awards Gala.

Wim van Sluis, voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land, 

verklaarde de Maritime Week officieel voor geopend.

De Onderzeebootloods van 

de RDM vormde de setting 

voor de tiende editie van 

het gala.

Flight of Passion, een spectaculaire act van het Cirque du Soleil-duo Nadya 

Iluina en Dmitriy Grygorov.

Zowel aan het begin, tussen de 

uitreikingen door als afsluitend 

was er live muziek.

De drums van Rhythm Nation en confetti kondigden de start van de afterparty aan.

Voorgaande jaren was ze steeds verhinderd, 

maar dit jaar was ze er wel, minister Schultz 

van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Winnaar Koninklijke Niestern Sander 

(Kroonborg) en genomineerden De Hoop 

Shipyard (Karina) en Oceanco (Equanimity) 

van de KNVTS Schip van het Jaar prijs met 

juryvoorzitter Arie Peterse en gastvrouw 

Froukje de Both.
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Door H.S. Klos

Vooruitkijken met Willem Vos
Biografi e en tekeningenboek leggen reconstructie 
Batavia vast

De reconstructie van het VOC-schip Batavia (1985-1995) in Lelystad was voor 
velen al een mijlpaal. Die is nu kracht bijgezet met een biografi e van 
scheepsbouwmeester Willem Vos (75) en een apart boek, waarin Vos de bouw 
van het schip en de vele archeologische keuzes die daarbij speelden toelicht 
aan de hand van zelfgemaakte tekeningen.

Interview

De Batavia voor 

het eerst onder 

zeil bij het 

bezoek aan 

Australië in 2000 

(archieffoto 

Willem Vos).

Het komt niet vaak voor, dat je iemand interviewt en daarna bij 

thuiskomst zijn biografi e op de deurmat vindt. Dus spitst ons ge-

sprek zich toe op zaken rond die nieuwe publicaties en op wat Vos 

van de toekomst van museale schepen denkt.

Hij is al jaren niet meer betrokken bij de Bataviawerf en komt er ei-

genlijk ook niet meer. ‘Voelt van beiden kanten ongemakkelijk en 

doet me een beetje denken aan de rol van Cruijff bij Ajax. Je moet je 

afvragen of je nog wel een positieve bijdrage levert aan het project.’ 

Maar hij ging wel naar de grote reünie voor de ruim 1200 leden van 

de “monsterrol” op 3 oktober. ‘Ik gaf een korte terugblik op hoe de 
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bouwploeg de motor was van het project en hoe werkbaar de ze-

ventiende eeuwse praktijk bleek. Ieder had zijn verantwoordelijk-

heid, onderhield zijn eigen gereedschap en samen hield je het wer-

ken veilig. Ik moest veel delegeren in die jaren en daarbij bleek over 

het algemeen, dat je niet wordt beschaamd als je vertrouwen geeft.’

Batavia onder dak
Na twintig jaar in zoet water acht hij de Batavia zonder ingrijpend 

onderhoud niet meer geschikt om te varen. Hij beijvert zich vanaf de 

zijlijn voor een overdekte expositie naar het voorbeeld van de Vasa 

in Stockholm. ‘Daar kan hij - met alle 83 spanten in de lengte onder-

steund - nog 300 jaar mee. En nergens ter wereld is nog een VOC- 

centrum.’

Hij bundelde zijn ideeën in 2012 in de brochure “Red de Batavia” en 

becijferde de kosten van het “kale complex” op veertig miljoen euro. 

De jaarlijkse kosten van naar schatting 3,6 miljoen euro zouden bij 

300.000 bezoekers per jaar ongeveer worden afgedekt. Hij ontleent 

die gegevens aan ervaringen in Stockholm, waar de Vasa circa 

800.000 mensen per jaar trekt. Die bezoekers geven direct en indi-

rect ongeveer 200 miljoen euro per jaar uit in en rond Stockholm.

Aan dergelijke bezoekersaantallen kan de Bataviawerf (2014: 

77.000) niet tippen, maar cultuurtoerisme kan geld opleveren, wil 

Vos maar zeggen. De plannen voor Batavialand (zie kader) lijken dat 

te onderstrepen.

Vos kreeg overigens geen reactie vanuit de werf op zijn brochure, 

maar vermoedt wel dat zijn ideeën een rol spelen in de afwegingen 

rond het behoud van het schip.

Ambachtsschool
Haast nog belangrijker vindt hij het voortbestaan van de “mooiste 

ambachtsschool van Nederland”. ‘In twee jaar leren jongeren alle 

aspecten van houtbewerking en scheepsbouw en daar kunnen ze 

mee verder, ook in andere beroepen. Daarom ben ik blij dat het 

werfbestuur heeft besloten de bouw van de Zeven Provinciën stop 

te zetten. Ze willen nu een reconstructie van een waterschip bou-

wen en dat is een keus in het belang van de leerlingen. Over dat 

schip zijn goede gegevens beschikbaar en kosten en bouwtijd zijn 

beter te overzien. Ik denk dat grote projecten als de Batavia of de 

Amsterdam tot het verleden behoren.’

Gevraagd naar het type schip dat hij zou kiezen na afbouw van het 

waterschip, flitst de laptop aan en toont hij twee schilderijen. ‘Dit is 

een kof op een schilderij uit 1735. Met een vierkante reet, maar heel 

slank gebouwd. Maar mijn favoriet is een Vlaamse pleyt.’ Hij kijkt 

bewonderend naar een gedetailleerd zijaanzicht van een pleyt, ge-

schilderd door Jan Arends (1738-1805) en onderdeel van de collec-

tie van het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum in Amster-

dam.

Zeilende business
Ook over de toekomst van het houten schip en vrachtvaart met der-

gelijke schepen heeft Vos zijn ideeën. ‘Toen de Batavia in 1995 ge-

reed was, heb ik het bestuur voorgesteld te kijken naar de bouw van 

Batavialand en conservering kogge

Bataviawerfdirecteur Hans Maris is in mei ook benoemd tot di-

recteur van Batavialand. In dit maritieme erfgoedpark gaan mu-

seum Nieuw Land, de Bataviawerf en de taken van de afdeling 

scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed op. Op 1 januari 2016 moet die samenwerking een feit zijn. 

In reactie op Willem Vos meldt Maris, dat het inderdaad de be-

doeling is de Batavia op het droge te exposeren. ‘Binnen twee 

jaar gaat dat gebeuren, maar het is nog niet duidelijk of we dat 

blijvend doen of dat hij in een dok komt te liggen. Op de wal is 

het schip beter te conserveren. Of vanuit een dok toch nog re-

gelmatig kan worden gevaren is maar helemaal de vraag. Het 

vergt een dure doorgraving van de dijk en de Britse Victory ligt 

ook in een dok, maar is daar al vijftig jaar niet uit geweest.’

De Batavia wordt nu al zo goed mogelijk beschermd tegen  

hemelwater en er wordt nog bekeken of hij op de wal overdekt 

kan worden geëxposeerd. ‘De veertig miljoen, die Willem Vos 

voor een overdekte expositieruimte raamde, is er gewoon niet.’

Maris meldt ook, dat de bij Kampen gevonden kogge, aak en pun-

ter rond eind dit jaar naar Lelystad worden gebracht voor onder-

zoek en conservering. Dat gebeurt in een speciaal gebouw op het 

plein voor Nieuwland Erfgoedcentrum. ‘Is de kogge te conserve-

ren, dan zal dat maximaal drie jaar in beslag nemen. Daarna gaat 

hij terug naar Kampen. De eigenaar beslist daar verder over.’

houten charterschepen. De schipper-eigenaar zou dan de materi-

aalkosten moeten betalen en de overheid zou het leerlingenproject 

kunnen bekostigen. Maar dat paste niet in combinatie met het plan 

voor de reconstructie van de Zeven Provinciën, die in 2010 te water 

moest gaan.’

En wat vindt hij van het initiatief van Fairtransport in Den Helder, dat 

duurzame zeilende vrachtvaart voorstaat en met onder meer de Tres 

Hombres al regelmatig op en neer vaart naar de Carib?

‘In dat geval is een stalen schip verstandiger dan een houten. Maar 

ik zie meer in business dan in pure vrachtvaart. Ook een schip als 

de Kamper kogge zou op die manier geld kunnen verdienen. Je 

vaart naar de Oostzee en volgens mij zijn ze daar gek op Hollandse 

kaas. En als retourvracht zou je goedkoop Scandinavisch hout kun-

nen overwegen. Een soort Hanze 2.0.’

Biografie
Het idee voor een biografie kwam niet van hem, maar van journalist 

Wilfried Vonk. ‘Ik dacht: waarom ook niet? In die zes jaar heeft Vonk 

ook veel andere betrokkenen geïnterviewd en het is niet erg dat niet 

iedereen positief is. Je kunt met een monsterrol van ruim 1200 men-

sen niet iedereen tevreden stellen. Ik ben door die terugblik de 

bouwtijd van de Batavia extra gaan koesteren en zeker ook de reis 

naar Australië, waar de Batavia een goede zeiler bleek.’

Ook zijn vertrek van de werf in 2003 werd herbeleefd. ‘Je had het 

idee dat het de mensen op de werf niks deed, dat ze met de rug naar 
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Voortdurende beweging
Innovatie is het huidige toverwoord in de techniek. Bevatte de  

Batavia ook vernieuwingen ten opzichte van eerdere schepen?

‘In die periode zag je, mede door de vaart op langere zeegang, de 

lengte-breedteverhouding veranderen. Normaal was dat 1:4, maar 

de Batavia was 36 voet breed en 160 voet lang. Later werden de 

schepen weer breder om meer lading te kunnen meenemen.’

‘Op de lange tochten kwamen ze in 

gebieden met relatief weinig wind 

en daarom werden de masten ver-

hoogd door langere stengen te ge-

bruiken. Ook werden bij een vrijwel 

gelijkblijvende scheepslengte meer 

masten geplaatst. Om voldoende 

windvang te houden, werd daarom 

bijvoorbeeld de fokkemast naar vo-

ren hellend geplaatst. Later in de 

zeventiende eeuw zag je echter 

steeds meer schepen met rechtop-

staande masten. Kortom, de 

scheepsbouw was voortdurend 

in beweging.’

Interview

je toe stonden, maar zij moesten natuurlijk keuzes maken. Ik ben blij 

dat ze door een stellingname hun werk niet hebben verspeeld. Ik heb 

geleerd meer door andermans bril naar zaken te kijken. Mijn focus 

was indertijd het bouwen van de Batavia en de rest was secundair. 

Zonder die insteek had ik het geen vijftien jaar volgehouden.’

Zijn initiatief kreeg navolging in andere bouwprojecten, museum-

werven en museumhavens. ‘Maar zo’n werf is nog niet zo eenvou-

dig, want de scheepsbouw zat in de zeventiende eeuw op een hoog 

peil. Het is ook onvermijdelijk dat gemeenten zulke initiatieven in 

eigen gebied willen houden, maar dat werkt ook versnippering in de 

hand. En dan de financiering nog.’

Lastige replica’s

Half mei werd duidelijk, dat de bouw van de replica van het oor-

logsschip De Delft in Rotterdam na vijf jaar weer op gang komt. 

Het project omvat ook een leer-werkbedrijf en een museum.

Volgens een woordvoerder leveren subsidies voor het leerbedrijf 

en giften van de 2000 donateurs een stabielere basis voor de 

voortgang. Maar om het schip over tien jaar gereed te hebben, is 

nog wel extra steun van donateurs en sponsors nodig.

Overigens gaat De Delft niet varen, want dat is volgens de stich-

ting te kostbaar. Hij komt op de wal te liggen. 

Met de replica van de Willem Barentsz in Harlingen lijkt het be-

ter te gaan. De romp is, naar eigen zeggen, voor zeventig procent 

klaar en voor speciale onderdelen als de knieën lopen crowd- 

fundingacties.

De twee besproken boeken zijn verschenen bij Walburg Pers in 

Zutphen. De Biografie van een Scheepsbouwmeester kost 19,95 

euro, het tekeningenboek De bouw van een Oostindiëvaarder 

39,95. Meer informatie geeft de site www.walburgpers.nl.  

Het eerste wrakdeel van de 

kogge bij Kampen kwam 23 

september boven water. Het is 

een constructiedeel, waaraan 

de zijstagen waren bevestigd.

 …Met bouw waterschip kiest Bataviawerf 

voor de leerlingen… (foto’s Sander Klos).
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Sponsor een dekplank
Hulp gezocht voor restauratie ss Furie

De Furie is de laatste door stoom aangedreven zeesleepboot in Nederland. 
Volgend jaar is de Furie honderd jaar oud, een gebeurtenis die gevierd moet 
worden. Uiteraard moet de jarige dan wel tip top in orde zijn. Voordat het 
echter zover is, moet er nog een fl inke restauratie worden uitgevoerd.

Oproep

De ss Furie op 

Koningsdag 

tijdens de grande 

parade.

Gebouwd in 1916 bij Bodewes Scheepswerven in Groningen, diende 

de Furie tot ver in de jaren zeventig voor de papierindustrie in Zwe-

den. Vervolgens werd hij aangekocht voor een rol in de legendari-

sche tv-serie Hollands Glorie, naar het gelijknamige boek van Jan 

de Hartog. In 1978 werd de daarvoor speciaal opgerichte Stichting 

Hollands Glorie te Maassluis de eigenaar. In de afgelopen 37 jaar is 

er veel werk verzet door de vrijwilligers met als doel de sleper zo-

veel mogelijk in originele staat terug te brengen en varend te hou-

den. Dat dit gelukt is blijkt uit de status van Varend Museum en op-

name in het Nationaal Register Varende Monumenten. De Furie, in 

het bezit van een Certifi caat van Onderzoek voor het varen met 

maximaal veertig passagiers, is dan ook uniek.

Vervanging houten brugdek
Gezien de vele lekkages is het houten brugdek rond het stuurhuis 

hard aan vervanging toe. Een hele operatie, want niet alleen het 

houten dek, maar ook het staal onder het dek moet worden vervan-

gen. Offertes voor het brugdek van Scheepstimmerwerf De Hoop in 

Workum en voor het ijzerwerk van De Haas Maassluis zijn binnen. 

De totale kosten bedragen rond de € 90.000. Een kostbaar karwei 

Sponsor worden?

Stuur een e-mail naar info@furie.nl met als onderwerp: Sponsor-

actie. Vermeld in de mail: sponsornaam en adres + indien nodig 

naam indiener, factuuradres en aantal te sponsoren dekplanken. 

De penningmeester van de stichting stuurt u een factuur.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Zie ook http://furie.nl.

dat de stichting niet zelf kan bekostigen. Vandaar een bijzondere 

sponsoractie. 

Sponsoractie
De stichting is op zoek naar particulieren of bedrijven die één of 

meer stukken dekplank willen sponsoren voor € 250 per deel. Spon-

soren worden vermeld als “dekplank sponsor” op de Furie-website 

en na de reparatie krijgen zij een stukje dekplank. Na loting worden 

vijftien gulle gevers geselecteerd voor een vaartocht voor twee per-

sonen met de Furie. 

Leo Vermaas is secretaris van de Stichting 

Hollands Glorie te Maassluis.
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Door G.J. de Boer

150 jaar DMC

Damen Marine Components (DMC), het oudste bedrijf binnen de Damen 
Shipyards Group, vierde op 7 oktober het 150-jarig bestaan. DMC is uitgegroeid 
van een kleine, in 1865 in Gorinchem opgerichte scheepswerf, tot de grootste 
fabrikant van straalbuizen ter wereld.

Verslag

DMC heeft drie speciale forceermachines, waarmee straalbuizen met een diameter tot 7,5 meter kunnen worden vervaardigd met slechts één lasnaad aan de binnenkant.

Hoewel de feitelijke wortels van DMC stammen uit 1865, toen de 

jonge Jan van de Giessen de kleine werf in de Kalkhaven van zijn 

vader Hendrik van de Giessen overnam of erfde, gaat de geschiede-

nis van de scheepsbouw in dat gebied zelfs terug tot de veertiende 

eeuw. De Kalkhaven werd in 1870 gedempt en het werfje verhuisde 

noodgedwongen naar Giessendam aan het riviertje de Giessen. He-

laas zijn er (voor zover bekend) vrijwel geen tekeningen, schilderij-

en of foto’s van de Kalkhaven van voor de demping. Het enige aan-

knopingspunt is een schilderij dat vermoedelijk tussen 1830 en 1850 

is gemaakt door een onbekende schilder, voorstellende “Cromhout, 

haven met de scheepswerf van Hendrik van de Giessen en daar-

achter molen De Eendracht”. Hendrik had de helling aan het Crom-

hout waar hij kleinere vaartuigen en vissersboten bouwde en repa-

reerde. Herkenbaar is de in 1916 afgebroken oliemolen De Eendracht. 

Het originele schilderij bevindt zich in het bezit van een van de 

leden van de familie Van de Giessen. Het werfje lag dus aan de 

zuidpunt van de vroegere Kalkhaven bij of in het straatje dat Krom-

menhoek heet. Jan van de Giessen en zijn nazaten zetten hun fami-

liebedrijf in Giessendam voort en na 1945 was hun werf vooral ge-

specialiseerd in woonarken en de botenmakerij. De bouw van houten 

schepen werd langzamerhand vervangen door stalen. De scheeps-

werf Jan van de Giessen was toen gevestigd aan Buitendams 235. 

Vanaf het begin van de jaren zestig begon Van de Giessen een be-

langrijke rol te spelen in de ontwikkeling van de in 1927 opgerichte 

Scheepswerf Gebr. Damen in Neder-Hardinxveld. In die jaren begon 

Damen met de afbouw van motor- en roeivletten waarvan de casco’s 

werden gebouwd bij Van de Giessen. In 1957 werden de gemeenten 

Hardinxveld en Giessendam samengevoegd. 

Begin van seriebouw
Nadat op 1 januari 1969 de werf werd gesplitst in K. Damen en 

Scheepswerf Damen NV ontwierp Kommer Damen, zoon van Jan 

Damen, op basis van het oude vletmodel de Pushy Cat 42 (42 ft lang 

= lengte 12,80 meter, breedte 3,40 meter en diepgang 1,50 meter, en 

uitgerust met een Caterpillar-motor van 250 pk) speciaal voor de 

baggerbedrijven. Tevens was dit het begin van de seriebouw en het 

op voorraad hebben van werkboten. Als voorheen werden de cas-

co’s voor de Pushy Cats gebouwd bij Van de Giessen. 
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Uitbreiding in China en Polen
In juli 1975 wordt de nieuwe werf in Gorinchem in gebruik genomen. 

De werf van Van de Giessen werd in 1979 als eerste van een serie 

bedrijven door Damen overgenomen en voortgezet als Van de Gies-

sen Nozzles. Damen Marine Components (DMC) werd officieel in 

2005 opgericht, toen twee bedrijven binnen de Damen Group fuseer-

den: Van de Giessen en Gda sk Engineering Works (GEW) toen het 

eerste bedrijf dat Damen Shipyards buiten Nederland overnam. Te-

gelijkertijd werd in China een vestiging geopend, Damen Marine 

Components Suzhou. Omdat na tien jaar daar niet verder kon wor-

den uitgebreid is een andere productiefaciliteit gezocht. Op 27 no-

vember wordt een tweede grote productiefaciliteit in Jiangyin  

geopend. Met 11.000 m² is deze bijna twee keer zo groot als de be-

staande fabriek in Suzhou. De nieuwe faciliteit biedt ook de moge-

lijkheid het assortiment uit te breiden met producten als lieren en 

boegschroeftunnels. 

Ook DMC in Polen werd de afgelopen jaren gemoderniseerd en uit-

gebreid. DMC Gda sk beslaat nu 11.120 m². In 2012 werd Gda sk sa-

mengevoegd met een faciliteit van 6000 m² in Elblag, terwijl de ko-

mende jaren de vestiging in Gda sk verder zal worden uitgebreid 

met nog eens 4000 m².

Moderne techniek
Doordat Damen Shipyards durfde te investeren in moderne techniek 

en innovatieve productieprocessen heeft DMC de omzet alleen al in 

de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd (tot € 36 miljoen). Zo 

heeft DMC drie speciale forceermachines, waarmee straalbuizen 

met een diameter tot 7,5 meter kunnen worden vervaardigd, die 

dankzij een innovatief productieproces met slechts één lasnaad aan 

de binnenkant kunnen worden gemaakt. 

DMC is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van straal-

buizen, speciale sleeplieren en roersystemen. Voor elk type schip is 

er een speciaal ontwerp of kan dit worden ontwikkeld. Elk jaar le-

vert DMC ruim 800 straalbuizen op voor elke gewenste diameter 

schroef.

DMC maakt niet alleen een heel breed assortiment hoogwaardige 

straalbuizen en roeren, maar bijvoorbeeld ook op maat gemaakte 

achterstevensecties voor roerpropellers, kraanfundaties en kraan-

armen. Roersystemen worden al geproduceerd door het zuster- 

bedrijf Van der Velden Marine Systems. Ook de lieren zijn nu geïn-

troduceerd via een nieuw zusterbedrijf, namelijk Damen Winch Tech- 

nology. De lieren worden echter vooralsnog uitsluitend geprodu-

ceerd voor de werven die tot de Damen Shipyards Group behoren.

Satellietverbinding
Via een satellietverbinding konden tijdens de feestelijke viering van 

het 150-jarig bestaan ongeveer 1000 klanten, werknemers, leveran-

ciers en collega’s van de drie hoofdlocaties in Hardinxveld (Neder-

land), Jiangyin (China) en Gda sk (Polen) tegelijkertijd een toast uit-

brengen op deze historische gebeurtenis.

Terugkijkend op al die jaren, vertelde managing director Steef Staal 

van DMC aan zijn toehoorders dat hij van mening is dat DMC’s suc-

ces met name te danken is aan het feit dat DMC ‘vooral een partner 

voor zijn klanten is, in plaats van gewoon een leverancier. We hel-

pen onze klanten en werken met hen samen.’

Het enige beeld van de oude Van de Giessen-werf, het schilderij “Cromhout, haven met de 

scheepswerf van Hendrik van de Giessen en daarachter molen De Eendracht”.

Met 11.000 m² is de nieuwe faciliteit van DMC in Jiangyin bijna twee keer zo groot als de 

bestaande fabriek in Suzhou.



SWZ|MARITIME30

Door G.J. de Boer

Een begrip in de internationale 
maritieme wereld
Dertig jaar foto’s van Flying Focus

Maritiem fotograaf Herman IJsseling van het luchtfotobedrijf Flying Focus heeft 
in ruim dertig jaar duizenden schepen gefotografeerd en inmiddels een archief 
opgebouwd van meer dan 75.000 foto’s.

Verslag

De eerste luchtfoto maakte hij op 19 februari 1985 en wel van de 

Teso-veerboten in het ijs. De Texelse veerdienst werd ook zijn eer-

ste klant. In het begin werden vliegtuigen ingehuurd, maar dat bleek 

voor het fotograferen van schepen niet fl exibel genoeg. In 1999 

werd het eerste eigen vliegtuig aangeschaft, een Cessna 172 voor 

fotovluchten vanaf Rotterdam Airport. Twee jaar later volgde een 

Cessna 152 die op Den Helder Airport werd gestationeerd. Deze kis-

ten zijn later vervangen door twee Piper PA-18-105 Super Cubs, 

fl uisterstille vliegtuigjes, waarmee langzaam gevlogen kan worden 

en daarom zeer geschikt zijn voor luchtfotografi e. 

Schot in de roos
In 1987 maakte Herman de eerste foto in opdracht van een vissers-

schip op proefvaart en dat bleek een schot in de roos. Er kwamen 

steeds meer opdrachten om nieuwe schepen tijdens de proefvaart 

te fotograferen of speciale transporten vanuit de lucht vast te leg-

gen. En daar bleef het niet bij. Regelmatig werden installaties voor 

de winning van olie en gas met de bijbehorende offshore-activitei-

ten in beeld gebracht en ook vuurtorens en het Waddengebied ble-

ken interessante onderwerpen te zijn. 

Grote bekendheid kreeg Flying Focus met foto’s van schepen in 

zware weersomstandigheden op de Noordzee die tijdens freelance 

stormvluchten werden gemaakt. Deze stormfoto’s waren uniek en 

trokken alom de aandacht. De eenmotorige Cessna’s waren daar 

echter minder geschikt voor en in december 2004 werd hiervoor een 

tweemotorige Cessna 337B2 Super Skymaster (PH-FLF) aange-

schaft. Sindsdien geldt voor Herman Code Oranje met het advies 

binnen te blijven niet meer. Bij zware stormen tot 10 Beaufort vliegt 

hij er met zijn robuste Cessna Skymaster op uit om reportages van 

schepen op een stormachtige Noordzee te maken. De Skymaster, de 

enige van dit type in Nederland, is uitgerust met een extra tank en 

kan acht uur onafgebroken in de lucht blijven. 

De fotovliegtuigen van Flying Focus waren aanvankelijk gestatio-

neerd op Rotterdam Airport en op de vliegvelden van Texel en na de 

verhuizing in 2007 van Castricum naar Bussum ook op het vliegveld 

van Hilversum. Alle vliegtuigen zijn speciaal verbouwd tot fotovlieg-

Het paradepaard 

van Flying Focus, 

de tweemotorige 

Cessna 337B2 

Super Skymaster.
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Kalenders en fotoboeken

De mooiste foto’s van het afgelopen jaar werden geselecteerd 

voor de door Flying Focus zelf uitgegeven kalenders en boeken. 

Naast de al jaren bekende Visserij- en Scheepvaartkalender kan 

er nu ook worden gekozen uit de Wadden-, Texel-, Binnenvaart- , 

Offshore-, Galewarning- en Tug & Workboat-kalender. Twee jaar 

geleden is de Lighthouse Calendar aan het assortiment toege-

voegd en dit jaar is een speciale kalender met als onderwerp 

Texel in vier seizoenen gelanceerd. Alle geheel in kleur uitge-

voerde kalenders hebben twaalf maandbladen in het formaat 

30,5 × 38 cm. Het achterblad is dit jaar aan beide kanten bedrukt 

met extra teksten bij de foto’s in het Engels of Duits. De winkel-

prijs voor de kalenders is € 18,50 per stuk. 

Dit jaar verschijnen er drie nieuwe fotoboeken met bijbehorende 

teksten in het Engels: “High Seas on the North Sea” (derde deel 

“Gale Warning”) ISBN 9789079716166, “Building for the Future” 

(tweede deel “Offshore Wind Energy”) ISBN 9789079716159 en 

“Still Going Strong” (derde deel “The Dutch Offshore”) ISBN 

9789079716142. Alle weer prachtig uitgevoerde boeken met harde 

kaft hebben het formaat 21 x 30 cm en zijn 96 pagina’s dik. Prijs 

per deel € 29,50. Info: www.fl yingfocus.nl of info@fl yingfocus.nl.

tuig en uitgerust met marifoon, GPS en speciale fotoluiken. De vei-

ligheidsuitrusting voor vluchten boven zee bestaat uit twee red-

dingsvlotten, overlevingspakken en noodzenders. Vanaf 1 oktober 

2014 is het kantoor van Flying Focus verhuisd van Bussum naar de 

al in april 2011 in gebruik genomen eigen hangaar op het vliegveld 

van Texel, een perfecte uitvalsbasis voor de fotovluchten boven de 

Noordzee. Alleen bij zware regen is de startbaan te drassig en dan 

vliegt Herman een dag eerder naar Rotterdam of Borkum om van 

daaruit fotovluchten te maken. 

250 fotovluchten per jaar
In 1993 werd begonnen met de jaarlijkse uitgave van twee foto-

kalenders: de scheepvaart- en de visserijkalender en dat zijn er in-

middels negen geworden. De eerste fotoboeken verschenen in 

2007. In 2001 begon Herman met digitale fotografie naast de be-

staande analoge, maar vanaf 2006 werd er uitsluitend digitaal ge-

fotografeerd. Het overgrote deel van de Nederlandse scheeps-

bouw en de Nederlandse rederijen laat luchtfoto’s maken door 

Flying Focus, zodat per week meerdere vluchten in opdracht bo-

ven zee worden uitgevoerd, niet alleen boven de Noordzee, maar 

ook ver daarbuiten van poolcirkel tot Atlantische Oceaan, terwijl 

ook incidenteel fotovluchten worden gemaakt naar de Ierse Zee, 

Oostzee of bij Bretagne. 

Inmiddels laten ook Duitse, Engelse, Noorse, Singaporese en Aus-

tralische bedrijven en zelfs een uit Abu Dhabi, luchtfoto’s maken en 

is Flying Focus een begrip geworden in de internationale maritieme 

wereld. Momenteel worden gemiddeld 250 fotovluchten per jaar uit-

gevoerd, waarvan negentig procent in opdracht tegen vast tarief. 

De nieuwbouw en offshore zijn de laatste jaren wel minder gewor-

den, maar daar staat tegenover dat de offshore-windenergie juist 

toenam. 

Herman IJsseling in actie boven de Noordzee (foto G.J. de Boer).

Flying Focus 

maakte naam 

met foto’s van 

schepen in zwaar 

weer. Ook dit jaar 

is er weer een 

kalender rond dit 

thema.
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Specialisatie, synergie, 
samenwerking
Sprekers Schelde Conferentie 2015 zien vooral kansen

Het haven- en industrieel complex in de Schelderegio ziet zich geconfronteerd 
met grote uitdagingen, soms zelfs letterlijk: de steeds maar grotere schepen 
die de havens aan willen doen. De Schelde Conferentie stond dan ook in het 
teken van schaalvergroting en samenwerking.

Havens

‘Het is niet 

mogelijk op alles 

te concurreren, 

maar havens 

kunnen in niches 

juist sterk zijn.’

Op de sfeervolle locatie Mariahoeve te Zandvliet, Antwerpen, orga-

niseerde Management Producties op 1 oktober de negende Schelde 

Conferentie. Om te illustreren met welke uitdagingen de regio te 

maken heeft, refereerden dagvoorzitters Larissa van der Lugt (Eras-

mus Universiteit Rotterdam) en Michaël Dooms (Vrije Universiteit 

Brussel) aan het eerder verschenen OECD-rapport over de invloed 

van megacontainerschepen op de havens. Er is nog geen stop op de 

schaalvergroting merkte haven- en logistiek econoom Van der Lugt 

op. Wat betekent dit voor de fysieke infrastructuur in havens, zoals 

vaarweg- en havendiepte en kaden? Piektijden op de terminals en 

de aansluitingen op het achterland hebben operationeel fl inke ge-

volgen. Aanpassingen die de kosten doen stijgen. De reacties van 

rivierhavens als die van Hamburg en Antwerpen zijn anders dan die 

van een zeehaven als Rotterdam. Rotterdam beschouwt het als een 

werkelijkheid waarmee omgegaan kan worden. Hamburg en Ant-

werpen vinden dat de schaalvergroting moet worden gestopt. Van 

der Lugt haalde echter professor Peter de Langen (TU Eindhoven) 

aan, die benadrukt dat er geen geforceerde vraag aan de havens 

wordt opgelegd; ‘Zij bepalen immers zelf waarin en wanneer zij in-

vesteren.’ Er is dus een keuze.

Het had beter gekund
Peter Vanden Houte, chief economist ING België, kijkt vooruit en wil 

daarbij niet doemdenken. Maar enkele opkomende markten zijn in 

de problemen geraakt en dat gaat hier zeker enig effect hebben. 

Duidelijk is dat de groei van de wereldhandel is vertraagd en tot nul 

procent is gezakt. Dit is door conjuncturele en structurele factoren 

te verklaren. De groei in Europa is al langere tijd op lager niveau en 

dat is nu ook te zien in groeilanden als China, Brazilië, India en Rus-

land. De meer structurele factor is de elasticiteit van de wereldhan-

del, die ten opzichte van de groei is afgenomen. De global supply 

chains nemen niet meer toe, maar winnen aan belang met diensten, 

zoals in China. Dit gaat ten koste van producten. En grote handels-

akkoorden blijven uit en daarmee de effecten. Rusland is in een re-

cessie geraakt en heeft last van sancties. Brazilië is de slechtst ge-

leide economie ter wereld. India groeit nog met circa zeven à acht 

procent (met een paar procent voor rekening van een gewijzigd 

BBP). En China zou nog een groei van 7,5 procent hebben. Dat zeg-

gen echter Chinese statistieken, die de Chinese regering zelf niet 

gelooft. De drie factoren vrachttransport, elektriciteitsverbruik en 

kredietverlening wijzen in China niet de goede kant op. Import van 

grondstoffen is verlaagd, met negatieve gevolgen voor landen die 

investeerden in verhoogde productie van grondstoffen. Groeilanden 

hebben gigantische Amerikaanse-dollarschulden. De druk op de ei-

gen munt kan zomaar een fi nanciële crisis veroorzaken.

De olieprijs is op de dag van de Schelde Conferentie tot 47 dollar 

gezakt. De olieproductie neemt niet af. Bij een prijs van 70 dollar is 

schalieolie weer rendabel. Europese groei versnelt, maar komt van 
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een zeer laag peil en koopkracht komt vooral door belastingverla-

gingen. Hij wil niet somberen, maar het had beter kunnen zijn.

Havens zitten in een ketting
Daan Schalck, ceo van de haven van Gent, vertelt hoe de haven 

weer competitiever te krijgen: door de bestaande industrie te koes-

teren. Nieuwe industrie ontstaat uit bestaande industrie. En het 

tweede element is samenwerking. Havens zijn geen eilanden, maar 

zitten in een ketting. De sterkste schakels zijn de multimodaliteit van 

water, spoor, weg en pijpleidingen. Verder is het belangrijk te speci-

aliseren: het is niet mogelijk op alles te concurreren, maar havens 

kunnen in niches juist sterk zijn. Zo heeft de haven van Gent geko-

zen voor cleantech en biotech. Massagoederen gaan in grote mate 

consumer made-goederen worden. Hij gelooft in 3D-printing. De fe-

tisj van tonnages moet worden losgelaten en gespecialiseerde ter-

minals moeten gespecialiseerde goederen aantrekken. En al die 

containers die in Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge worden 

overgeslagen, zijn een zegen voor Gent. Deze kunnen niet allemaal 

daar worden verwerkt. Hem moet van het hart dat de “kleine histori-

sche vergissing in 1830” (het jaar waarin België zich afscheidde van 

Nederland, red.) het er niet makkelijker op maakt om de Zeeuws- 

Vlaamse kanaalzone als één economische zone te beschouwen. 

Strategisch masterplan
Ook Carla Schönknecht, voorzitter van Zeeland Seaports, hecht be-

lang aan samenwerking. Zo maken de havenbedrijven van Gent en 

Zeeland Seaports gebruik van één haveninformatiesysteem, Enigma. 

Een centraal systeem voor het nautisch beheer van de Zeeuws- 

Vlaamse kanaalzone is ook mogelijk. Smart Delta Resources is een 

recente vorm van samenwerken waarbij elf industriële partners 

reststoffen kunnen uitwisselen en zo meerwaarde creëren. Het gaat 

hierbij om enorme hoeveelheden. Zo kan één uitwisseling al 30.000 

ton CO2-uitstoot besparen. Dat is evenveel als twaalf windturbines 

aan CO2-uitstoot besparen!

Er wordt gewerkt aan een strategisch masterplan voor de havens. 

Een cruciale randvoorwaarde is een excellente infrastructuur. Niet 

alleen spoor, weg en water, maar ook pijpleidingen en ICT-infra-

structuur. Energiebehoeften van terminals en pieken moeten voor-

spelbaar worden. Ook in het Seine-Noordkanaal moet geïnvesteerd 

worden om de Schelde het voorportaal voor Parijs te maken. Pro-

vincies, gemeenten en nationale overheden hebben hierin een be-

langrijke samenwerkingsrol.

Samenwerkingen en verbindingen
Joachim Coens, voorzitter van de haven van Zeebrugge, vindt dat 

de havens onderling moeten communiceren over interessante dos-

siers. Zo zou Tesla zich in de buurt van Zeebrugge willen vestigen. 

Vorig jaar heeft Zeebrugge meer dan 2,5 millioen auto’s overgesla-

gen, terwijl er geen autofabriek nabij de haven is.

Carla Debart, managing director van containerterminal AMPT Zee-

brugge, streeft naar goede samenwerkingen en verbindingen. Zee-

brugge heeft directe toegang tot de zee. Door kadelengte, diepte en 

equipment kunnen containerschepen van 19.000 teu worden behan-

deld. In Zeebrugge is geen grote industrie. Daarom wordt gezocht 

naar samenwerkingen en verbindingen met grote steden.

Samenwerking door informatie-uitwisseling
Ben Maelissa, managing director van de Danser Group, zegt dat 

deze containertransporteur altijd de noodzaak tot samenwerken 

heeft ingezien. Er moet worden samengewerkt om congestie te 

voorkomen, lading te bundelen en logistieke verbindingen in het 

achterland te leggen. Planningstool Nextlogic is een initiatief uit de 

sector, gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam en het pro-

gramma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen 

(IDVV) van Rijkswaterstaat. Nextlogic richt zich op het verbeteren 

van de gehele operationele keten van containerbinnenvaart van/

naar Rotterdam. Voor barge operators, inland terminals, zeehaven-

terminals, depots, rederijen en uiteindelijk ook voor expediteurs en 

verladers. Het is een samenwerking door informatie-uitwisseling. 

Containers kunnen gebundeld worden per terminal, bestemming en 

Allen zien zij in samenwerking een sleutel tot 

succes, v.l.n.r.: Michaël Dooms, Eddy Bruyninckx, 

Carla Schönknecht, Daan Schalck, Joachim 

Coens, Larissa van der Lugt.
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lijken en de “B2B”-focus te verbeteren. Voor de verbindingen van 

havens met economische centra is een “Green Express Network” 

ontwikkeld, dat lijnen in de markt zet op verzoek van klanten. Zo is 

recent een “Swiss Express” gestart tussen Antwerpen en Zwitser-

land. Er wordt gestreefd naar een dynamische ondernemende orga-

nisatie. En het Network moet goed, snel en smart zijn. 

Specialisatie biedt kansen
Jan Blomme is een recent aangestelde Vlaamse havencommissaris. 

Hij stelt dat havens geografisch gebonden zijn, daarom moeten zij 

zich wel specialiseren. Dat havens samenwerken is veelal om een 

derde te beconcurreren. Hij is het eens met Schalck dat het succes 

van de een met grote hoeveelheden containers een kans voor een 

ander kan zijn. Denk dus na over samenwerking en synergie en 

maak er een project van.

Havens

binnenvaartschip. Daarnaast kunnen terminal en depot slots wor-

den gepland waardoor alles efficiënter wordt benut. Maelissa sig-

naleert echter dat partijen die het betreft niet bij elkaar aan tafel zit-

ten: ‘Hierdoor leveren wij met zijn allen niet zo’n goede service.’

Toekomstkijken naar synergie
Eddy Bruyninckx, ceo haven van Antwerpen, zegt dat de verbete-

ring van de mariene toegankelijkheid (265 containercarriers boven 

10.000 teu in 2014) moet worden gecombineerd met een optimale 

ontsluiting naar het achterland. Het spooraandeel is nu nog een be-

schamende zeven procent. Dit moet vijftien procent worden. Er 

wordt gewerkt aan een visie 2030-2050, die dit jaar wordt afgerond. 

Wegvervoer 57 procent nu moet 43 procent worden, 36 procent bin-

nenvaart moet 42 procent worden. Verwacht wordt dat de werkge-

legenheid in traditionele havenfuncties zal afnemen. Een voorschot 

op het visiedocument is het toekomstkijken naar de synergie met de 

drie bestaande pijlers industrie, logistiek en goederenoverslag.

De goederenafdeling van de Belgische spoorwegen is sinds begin 

dit jaar in handen van het private equity fonds Argos Soditic. Ceo 

Geert Pauwels vertelt dat NMBS jarenlang honderd miljoen euro 

verlies leed, maar dat sinds 2013 positieve resultaten worden ge-

haald. Er is aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid. Er wordt 

honderd miljoen euro geïnvesteerd om de modal shift te verwezen-

Gehoord op de Schelde Conferentie:

‘Partijen in Nextlogic, de planningstool die de containerbinnen-

vaart kan stroomlijnen, zitten niet bij elkaar aan tafel en bieden 

hierdoor geen goede service.’
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Expeditiebedrijf H. Braakman & Co. - De 
vaart op België met de Telegraaf-vloot
Oud-Havenmeester voor Delfzijl en de Eems-

haven, Rinze Koop Mast, van wie de ouders 

beiden voort-

kwamen uit 

beurtvaartkrin-

gen, heeft jaren 

speurwerk ver-

richt om de ge-

schiedenis van 

Expeditie- 

bedrijf H. 

Braakman & 

Co. (HBC) en 

de vaart op 

België met de 

Telegraaf- 

vloot boven water te krijgen. 

Aanleiding hiervoor was dat de grootvader 

van zijn echtgenote, kapitein J.T. Bogeholt, 

van 1912 tot 1915 tussen Rotterdam en havens 

aan de Eems op de Telegraaf-schepen voer. 

De vrachtbootjes waren eigendom van Ch.C. 

Cornelder & Zonen, Rotterdam, en de be-

vrachting werd gedaan door Braakman. Het 

leek een onmogelijke opgave. Het archief van 

Cornelder was als oud papier opgeruimd en 

het HBC-hoofdkantoor op het Noordereiland 

in Rotterdam was met het archief in de mei- 

dagen van 1940 in vlammen opgegaan. Het 

vinden van de link met Ruys & Co. betekende 

echter een doorbraak en zo konden belangrij-

ke archiefstukken in het Gemeente Archief 

van Rotterdam worden getraceerd. Na zeven 

jaar noeste arbeid en volharding kon eind 

2010 het manuscript eindelijk worden afge-

rond. Het resultaat mag er zijn. Een zeer 

gedetailleerde en goed onder-

bouwde geschiedenis van 177 

jaar Expeditiebedrijf H. Braakman 

& Co. In het voorwoord schrijft de 

auteur dat als er nog onvolkomen-

heden of onjuistheden in de tekst 

voorkomen, hij zich voor opbouwend 

commentaar aanbevolen houdt. Ik 

denk dat er niemand heeft gerea-

geerd. 

In het boek wordt beschreven hoe 

schippersknecht Hermann Heinrich 

Brackmann rond 1760 in Mülheim aan de 

Ruhr wordt geboren en samen met zijn 

familieleden vanaf 1811 in de negentiende 

eeuw in Rotterdam een florerend expeditie- 

bedrijf opbouwt. Door het ontbreken van op-

volgers komt het Expeditiebedrijf H. Braakman 

& Co. uiteindelijk in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw geheel in handen van Ruys & 

Co, die het onder de naam Braakman voortzet. 

Ook toen Ruys & Co. in 1970 opging in de Ko-

ninklijke Nedlloyd werd het bedrijf, inmiddels 

gespecialseerd in autovervoer, als Braakman 

Autovervoer voortgezet, totdat het in 1988 

werd verkocht aan een Franse onderneming. 

Dat betekende tevens het einde van 177 jaar 

Expeditiebedrijf H. Braakman & Co. Het boek 

is prachtig geïllustreerd met vele historische 

en nostalgische afbeeldingen in kleur en 

zwart-wit. Alle schepen in de periode van 

1888 tot 1967 komen uitgebreid aan de orde in 

een zeer gedetailleerde vlootlijst als afsluiting 

van het boek.

Expeditiebedrijf H. Braakman & Co. - De vaart 

op België met de Telegraaf-vloot, 334 pagina’s, 

formaat 21 x 27,5 cm, afbeeldingen, gebonden, 

ISBN 9789086161225 met Engelse samenvat-

ting, Uitgeverij Lanasta, Emmen, prijs € 39,95, 

info: www.lanasta.com

 

Jaarboek Binnenvaart 2015, Binnenvaart 
2016 & Sleep- en Duwvaart 2016
Bij Uitgeverij De Alk verschenen weer traditi-

oneel het Jaarboek Binnenvaart 2015, Binnen-

vaart 2016 en Sleep- en Duwboten 2016. Het 

Jaarboek Binnenvaart (27ste editie) geeft on-

der redactie van Erik van Huizen in foto’s, kor-

te nieuwslijnen, artikelen en menselijke ver-

halen een jaaroverzicht van juli 2014 tot en 

met juni 2015.

In de 26ste editie van Binnenvaart is weer een 

nagenoeg compleet overzicht opgnomen van 

de Nederlandse binnenvaartvloot zijnde ruim 

5800 binnenvaartschepen in alfabetische volg-

orde met technische details, adresgegevens 

van bij de binnenvaart betrokken bedrijven, 

instanties en verenigingen en een lijst van 

alle schepen op volgorde van registratie- 

nummer. 

In de zestiende uitgave van Sleep- en Duw- 

boten eveneens een vrijwel compleet over-

zicht van de Nederlandse sleep- en duwvaart-

vloot bestaande uit ruim 2700 sleep- en duw-

boten. De sleepbootrederijen zijn in het boek 

vermeld met de daarbij behorende sleep- en 

duwboten die ook nog in een alfabetische lijst 

zijn opgenomen met de technische gegevens. 

Verder zijn in deze editie de adresgegevens 

van werven en aanverwante bedrijven, ver-

enigingen en organisaties opgenomen. Beide 

boekjes, die zijn samengesteld door W. van 

Heck en A.M. van Zanten, zijn elk geïllus-

treerd met ruim 150 foto’s in kleur.

Jaarboek Binnenvaart 2015, 136 pagina’s, for-

maat 21 x 29,7 cm, afbeeldingen, ISBN 

9789060131672, prijs € 25,00 

Binnenvaart 2016, 520 pagina’s, formaat 15 x 

21 cm, afbeeldingen, ISBN 9789059611627, 

prijs € 25,00 

Sleep- en Duwboten 2016, 336 pagina’s, for-

maat 15 x 21 cm, afbeeldingen, ISBN 

9789060131634, prijs € 25,00

Info: www.alk.nl

Door G.J. de Boer
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Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 276

NFU to the Rescue – or Not: Mars 201557
Edited from official TSB report M14C0045 

As the vessel made way in restricted waters, 

the helmsman was at the main console using 

the wheel to steer the vessel in full follow-up 

(FU) mode. While on a course over-the- 

ground of 221° with the rudder amidship, an 

alarm light on the steering control alarm panel 

lit up and an audible alarm sounded on the 

bridge. The chief engineer, who was on the 

bridge, asked the OOW what the alarm was, 

and the OOW responded that it was the auto-

pilot override alarm. Shortly after this ex-

change, the vessel started to veer to port, to-

wards the south side of the river, and the 

helmsman reported that the helm was not re-

sponding. 

After the steering had been switched to non-

follow-up (NFU) mode, the OOW, chief engi-

neer, and helmsman each tried to use the NFU 

tiller switch on the right-hand control panel to 

move the rudder, but it did not respond. They 

then tried toggling between steering modes 

using the switches on this same control pan-

el, but the rudder still did not respond. 

The master arrived on the bridge shortly after 

and also attempted to actuate the rudder us-

ing the NFU tiller switch on the right-hand 

control panel, but to no effect. He then or-

dered the OOW and the bosun to the forward 

mooring station for an emergency anchoring. 

Although the anchor was dropped soon after-

ward, the vessel nonetheless grounded on the 

southwest side of the river.

On the centre console panel there is a short 

black “override” joystick that can be used to

steer the vessel (NFU mode); however, on this 

vessel, it was not the practice to use this. The 

joystick does not have an identification label, 

nor does it have a protective covering or any 

other locking feature to prevent accidental 

activation. Only a light touch of this joystick is 

necessary to activate it and give steering 

control to the joystick while disabling all other 

means of steering in use. To reactivate the 

other means of steering after the override joy-

stick has been activated, an operator must 

press the override reset button on the steer-

ing gear alarm panel, which resets the steer-

ing control system to its initial condition.

Some of the Official Investigation’s Findings

• Steering control was likely disabled when 

the unprotected override joystick on the 

centre console was inadvertently 

touched. 

• The bridge crew was not adequately fa-

miliarised with the steering control sys-

tem and did not know how to regain con-

trol after the override alarm activated. 

Other Lessons Learned

• If critical bridge systems, such as steering 

gear control systems, are not designed 

and arranged to be straightforward and 

intuitive with safeguards to minimise hu-

man error, there is a risk that an operator 

will not be able to respond quickly and ef-

fectively in the event of an emergency. 

• If crew members are not familiarised with 

all aspects of the operation of safety criti-

cal equipment, such as the vessel’s steer-

ing control system, there is a risk that they 

will not have the knowledge required to 

operate the system proficiently or regain 

control in the event that it is lost. 

Editor’s note: In many accident reports where 

FU steering is lost, crew are not familiar enough 

with their steering systems and NFU is left un-

tried. In this instance, the bridge team had the 

right reflex to try the NFU – but not the correct 

joystick. The only NFU that could have saved 

them was the override joystick on the centre 

panel – the one they did not try. Unfamiliarity 

with the equipment and lack of identification 

were the primary contributing factors. The fact 

that the override joystick was unprotected could 

also be viewed as an unsafe condition. 

Fixed CO2 Release Goes Unnoticed: Mars 
201558 
As edited from USCG Safety Alert 6-15

During the annual servicing of a Kidde CO2 

system on a passenger ferry, it was discov-

ered that an undetected discharge of the CO2 

system within the emergency generator room 

had taken place. Although the time of the in-

advertent discharge could not be determined, 

the cause was a worn internal mechanism 

within the control head. The crew was una-

ware of the discharge because the space did 

not require any indicators (for instance alarm, 

smoke/heat detection) to alert them of the dis-

charge and was unoccupied during dis-

charge. This circumstance presented three 

latent unsafe conditions: 

1. The failure could have occurred while 

    someone was within the space.

2. A person could have entered the space af-

   ter the release. Even in NFU mode, the rudder could not be moved.

The override joystick was not indicated on the console panel.
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For this month’s full Mars Report, please 

visit www.swzonline.nl/dossiers.

to indicate if the ram had fully retracted (or 

not). Thus, the on-load release was uninten-

tionally tripped after only four operations of 

the hand pump, because it was only partially 

reset.

Yet, even when released, the lifeboat should 

not have ended up in the water. Many other 

factors contributed to the final, rather wet, 

outcome, including:

• There was no equivalent, alternative ar-

rangement to the safety pin to prevent 

inadvertent tripping of the free-fall life-

boat’s on-load release during routine op-

erations, such as inspections and main-

tenance. 

• The simulation wires were longer than 

required and had not been installed as 

per the manufacturer’s design guidance. 

Thus, once the on-load release was 

tripped, the lifeboat travelled significant-

ly further than it was designed to during 

a simulated release, with a proportional 

increase in the shock load placed on the 

wires.

• The manufacturer’s calculations did not 

take into account the shock load imposed 

on the simulation wires or the lifeboat 

and launching frame mounting points. 

• The recognised organisation’s process for 

the approval of the simulation wires for 

“maintenance and testing” had not taken 

into account the shock loading that would 

be experienced during testing.

3. The space remained unprotected for an un-

    known period of time. 

Identifying the status of a fixed CO2 system 

can easily be done by eye. The valve’s control 

head has a slot that lines up with either the 

“set” or the “released” position and the indi-

cators are the same whether the control head 

is electrically operated (left photograph) or 

pneumatically operated (right photograph). 

The bottom photo is an example of a second 

visual indicator for checking system status. It 

indicates the pressure switch position for the 

CO2 system. 

If the indicator is in the down “set”position, 

no CO2 has been released and the system is 

ready for operation. If it is in the up position, 

the system has been “operated” (released) 

and the proper servicing company should be 

contacted immediately to bring the system 

back to readiness.

Due to the risks associated with an inadvert-

ent discharge of a fixed CO2 system, it is high-

ly recommended that owners and operators 

ensure that appropriate vessel personnel: 

• Receive adequate training to perform rou-

tine inspections of their vessel’s fixed CO2 

systems and fully understand their opera-

tion, particularly those protecting large 

spaces or multiple areas. 

• Frequently review and update operating 

manuals, checklists, and safety manage-

ment systems associated with vessel ex-

tinguishing systems onboard.

• Post clear instructions for fixed CO2 sys-

tem emergency operation. 

Unexpected Lifeboat Launching Injures 
Crew Member: Mars 201559 
As edited from official ATSB report 307-MO-

2014-002 

During maintenance, the second engineer 

noted that the free-fall lifeboat release sys-

tem hydraulics appeared to be losing oil and 

he wanted to personally confirm that all was 

in order. In order to enter the craft, the free-

fall release safety pin had to be withdrawn. 

Once inside the lifeboat and after topping up 

the reservoir with oil, he decided to pressur-

ise the system and identify any obvious oil 

leaks. After pumping the handle three or four 

times he felt the lifeboat shudder and move. 

Under normal circumstances, the lifeboat’s 

hook release device would require about ten 

to twelve cycles of the hydraulic pump to trip 

the on-load release. He saw that the lifeboat 

had begun to move down the launching rails; 

as there was no time to escape, he sat down 

in a seat and attempted to fit the seatbelt. 

The two simulation wires, in place to allow for 

launch training, but so as to prevent an actual 

launch, failed under the shock load and the 

lifeboat launched into the sea. 

On the bridge, the OOW was alerted by crew 

who had witnessed the launch. He immedi-

ately activated the ship’s general alarm, 

slowed the ship, and made an emergency an-

nouncement over the public address system. 

Meanwhile, although injured, the second en-

gineer was able to start the lifeboat motor and 

manoeuvre close to the ship. He was recov-

ered soon afterward and later diagnosed with 

a fractured kneecap. 

During the investigation it was discovered 

that the oil level was not actually low; oil had 

remained in the ram and had not returned to 

the pump reservoir. 

Additionally, it was found that the reset align-

ment arrows could indicate that the hook was 

in the correct reset position, even if it was  

actually only in a partially reset position. This 

condition was not apparent because of a  

cover fitted over the release mechanism and 

the lack of an indicator for the release linkage 

The on-load release was unintentionally tripped, because it was only 

partially reset.

If the indicator is in the up position, it indicates that the system has 

been “operated” (released).
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Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

B. van de Graaf

Directeur – Bob Maritime 

Delft

Spoorsingel 59, 2613 BA Delft

Afdeling Rotterdam

B.I. Reichardt

Service Manager – Alewijnse Krimpen aan 

den IJssel

Eendendaal 1A, 2914 EA Nieuwerkerk aan den  

IJssel

Voorgesteld door T. van Buijtenen

Afdeling Rotterdam

W.J. van de Voorde

General Manager – Maritime Design @ Engi-

neering Services Hardinxveld-Giessendam

Van Eesterensingel 192, 2951 AR Alblasser- 

dam

Afdeling Rotterdam

Nieuwe leden KNVTS november 

In memoriam
 

De heer R.G. Spliethoff is op 22 september 

op 77-jarige leeftijd overleden, laatst 

woonachtig te Rotterdam. Hij was ruim  

44 jaar lid van de KNVTS.

Nagekomen bericht:

Ir. A.J. de Vries is op 23 augustus op 91- 

jarige leeftijd overleden, laatst woonachtig 

te Swalmen. Hij was ruim 63 jaar lid van de 

KNVTS.

Voor het Kerstwildbiljarten op woensdag 16 december bij The  

Pittstop in Vlaardingen, kunt u zich aanmelden tot 3 december 

aanstaande. Deelname is van kracht na storting van de ver-

schuldigde bijdrage van € 15 op rekeningnummer 

NL58INGB0000325478 van de KNVTS onder vermelding van 

“Kerstwildbiljarten”.

De organisatiecommissie

KNVTS- 
Kerstwildbiljarten

Afdeling Amsterdam
Nieuwjaarsreceptie in combinatie met lezing

Woensdag 20 januari

Het bestuur van de Afdeling Amsterdam zal 

het nieuwe jaar inluiden aan boord van de  

Kapitein Anna, NDSM-pier 6 in Amsterdam. 

Een definitieve invulling volgt later.  

Landelijke nieuwjaarsborrel
Donderdag 14 januari

Het hoofdbestuur van de KNVTS en het be-

stuur van de Afdeling Rotterdam nodigen u  

en uw partner uit voor de KNVTS-nieuw- 

jaarsborrel om in informele sfeer het jaar  

2016 in te luiden. Met een mooi uitzicht op  

de scheepvaart, de Nieuwe Waterweg en  

de Rotterdamse haven biedt deze borrel met 

hapjes u de mogelijkheid bij te praten met 

vrienden, zakenrelaties, oud-collega’s en  

natuurlijk bestuursleden.  

U bent van harte welkom van 17 tot 20 uur. 

Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15, 

Vlaardingen

Afdeling Zeeland
Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 6 januari 

De KNVTS afdeling Zeeland zal het nieuwe 

jaar feestelijk inluiden met een nieuwjaars- 

receptie en nodigt hiervoor de leden van de 

afdeling Zeeland met hun partners uit. De  

receptie wordt gehouden in Party-Restaurant 

Hotel Huys ter Schelde, Vlissingsestraat 38-40 

(naast Intratuin), Koudekerke. 

Aanvang: 17.00 uur 

Convocatie aan de leden van de afdeling Zee-

land volgt te zijner tijd.

Afdeling Noord
Bij het drukken van dit blad waren de gege-

vens nog niet bekend. Melding wordt gemaakt 

op de KNVTS-website en in de nieuwsbrief.

Nieuwjaarsrecepties

J. van der Zee

Naval Architect – Conoship International BV 

Groningen

Amelandshof 3, 8911 LZ Leeuwarden

Afdeling Noord

Voorgesteld en gepasseerd voor het  
BEGUNSTIGERS/DONATEURS  
LIDMAATSCHAP

De Haas Maassluis B.V.

T.a.v. de heer R. Kalisvaart

Govert van Wijnkade 1, 3144 ED Maassluis
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“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 € 85,00 per jaar inclusief dit periodiek. Het geeft u de  

vooraankondigingen van de maandelijkse lezingen, te houden op vier verschillende plaatsen in Nederland en korting op verschillende activiteiten. 

U kunt zich opgeven als lid bij de algemeen secretaris van de KNVTS, Gebouw Willemswerf, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam,  

e-mail: secretariaat@knvts.nl of via het aanmeldingsformulier op de website: www.knvts.nl.

Lezingenprogramma december
niet. Deze lezing verschaft inzicht in deze risi-

co’s, juridisch en procestechnisch, vanuit het 

perspectief van de booster.

Locatie: Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwe 

Kade 1, Grou 

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang lezing: 20.00 uur

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Afdeling Amsterdam 
Bij het drukken van dit blad waren de gege-

vens nog niet bekend. Melding wordt gemaakt 

op de KNVTS-website en in de nieuwsbrief.

Locatie: aan boord van de Kapitein Anna (de 

gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-pier 6, 

Amsterdam (einde van de pier)

Aanvang maaltijd: 17.30 uur

Aanvang presentatie: 19.00 uur

Aanvang borrel: 20.30 uur

Kosten maaltijd: leden € 10, niet-leden € 12, 

aanmelden via  

knvts.afd.amsterdam@gmail.com

Afdeling Zeeland 
Excursie naar de Stichting Historische  

Verbrandingsmotoren te Papendrecht (SHVP)

Dinsdag 15 december

Verdere bijzonderheden volgen te zijner tijd, 

melding wordt gemaakt op de KNVTS-website 

en in de nieuwsbrief. 

Afdeling Rotterdam in samenwerking 
met Kivi Martec
Onderwerp: BlueTEC, de drijvende  

getijdenstroomturbine

Donderdag 17 december 

Spreker: Allard van Hoeken, hoofd New Energy 

bij Bluewater Energy Services en door het Kivi 

uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar 2015

Afdeling Noord 
Onderwerp: De risico’s van brandstofwissel 

onder Seca

Dinsdag 1 december 

De spreker gaat dieper in op BlueTEC, de  

drijvende getijdenstroomturbine die Blue- 

water samen met zijn partners ontwikkeld 

heeft. Dit platform kenmerkt zich door de 

lage bouw-, installatie- en onderhouds- 

kosten. Daarnaast kan de BlueTEC naar af- 

gelegen gebieden verscheept worden om  

zo vervuilende dieselgeneratoren te vervan-

gen. Tevens wordt ingegaan op de ontwikke-

lingen, projecten en uitdagingen van deze 

nieuwe vorm van energieopwekking. Mis  

deze unieke kans niet om meer te weten te 

komen over dit onderwerp.

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15,  

Vlaardingen

Aanvang aperitief: 17.30 uur

Aanvang maaltijd: 18.30 uur

Aanvang lezing: 19.45 uur

Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet- 

leden € 20, graag overmaken op rekening- 

nummer NL58INGB0000325478 van de KNVTS. 

Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag vooraf- 

gaand aan de lezing voor 12 uur, per e-mail: 

aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen 

de lezing hoeft u zich niet aan te melden.

Niet op elk schip lukt het de bemanning met succes te 

schakelen tussen HFO en gasolie.

Het BlueTEC-platform kan afgelegen gebieden van groene 

stroom voorzien.

Spreker: Hendrick Smit, salesmanager bij 

Mar-In Controls

De gevolgen van de nieuwe zwavelnorm van 

dit jaar zijn nog niet in volle omvang voelbaar. 

Voor schepen die veelal buiten de Seca’s ko-

men, is omschakelen tussen goedkope HFO 

en dure gasolie een logische praktijk. Niet op 

ieder schip slaagt de bemanning erin de mo-

tor met succes door deze procedure te lood-

sen, zoals bekend uit California. Daar gold 

voor 2015 al een 0,1 procent limiet voor zwa-

vel. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een 

boete van enkele tienduizenden dollars, een 

tarief zoals we dat in Europa niet kennen. Nóg 
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Nieuwe Rotor Tugs

Index SWZ 2005
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The archive offers different search options:
• by years(s), • key words, • or a combination of both options.

The SWZ – Akerboom Archive contains all 
of the editions and articles of the magazines 
SWZ Maritime, Schip en Werf de Zee, 
Schip en Werf and Het Schip since 1919.

YOU’LL FIND: 
• Nearly a century of 

maritime progression
• Ship descriptions 

• Technical developments 

• Market developments
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Netherlands Maritime Technology

Netherlands Maritime Technology is  

een hecht en succesvol netwerk van 

werven, toeleveranciers en dienst- 

verleners. Het bureau van Netherlands 

Maritime Technology behartigt de  

belangen van het netwerk, biedt  

professionele ondersteuning bij  

projecten en voert onafhankelijke  

onderzoeken uit. Netherlands Maritime 

Technology focust zich specifiek op de 

thema’s Trade, Innovation en Human  

Capital.

Postbus 23541

3001 KM Rotterdam

T 088 44 51 000

E info@maritimetechnology.nl

I www.maritimetechnology.nl 

Overige activiteiten

• Handelsmissie Nantong (China) voorafgaand aan Marintec (25 tot en met 27 november)

• Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten (26 & 27 november)

• Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers (26 & 27 november)

• Holland Paviljoen op Marintec (1 tot en met 4 december)

• Marine Propulsion Module 5: Matching Propulsion Engine and Propulsor (8 & 9 decem-

ber)

• Seminar: Financiering van milieu-innovaties (9 december)

• Trainingen “KennisOVERdrager” – Module “Coaching en 1:1 instructie” (14 december)

• Nieuwjaarsreceptie (21 januari)

• Holland Paviljoen op Vietship (24 tot en met 26 februari)

Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl/events

Winnaars maritieme prijzen NMT
De Maritime Designer Award 2015 is gewon-

nen door Victor Verhulst, student aan de  

Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft een 

“onderwaterlounge” ontworpen als onder- 

deel van zijn afstudeerproject bij De Voogt 

Naval Architects. De doorzichtige lounge  

kan worden neergelaten aan de onderkant 

van een jacht. Vernieuwend is dat rekening  

is gehouden met de beleving van de klant en 

de technische haalbaarheid van detailoplos-

singen.

De Hull Vane van Hull Vane BV heeft de Mari-

time Innovation Award 2015 gewonnen. Dit is 

een spoiler die net onder of net achter de 

achtersteven geplaatst wordt en levert een 

brandstofbesparing op van tien tot twintig 

procent. De Hull Vane is met name geschikt 

voor snel varende schepen zoals kustwacht-

schepen, ferry’s, superjachten en bepaalde 

offshore-schepen.

Contact: Marnix Krikke en Sieger Sakko

(krikke@maritimetechnology.nl,  

sakko@maritimetechnology.nl) 

NMT Netwerkbijeenkomst
Op woensdag 25 november vindt de NMT  

Netwerkbijeenkomst plaats bij IHC Offshore  

& Marine BV in Krimpen aan den IJssel.  

Thema van deze bijeenkomst is Volvo Ocean 

Race. Tevens staat de Algemene Leden- 

vergadering op de agenda. Aanmelden kan  

op www.maritimetechnology.nl. 

Contact: Dorien Beumer  

(beumer@maritimetechnology.nl) 

Training “Maritieme introductie”
Nieuwe medewerkers hebben vanaf dag één 

contact met rederijen, werven, toeleveran-

ciers en andere maritiem georiënteerde or- 

ganisaties. Onervarenheid kan leiden tot  

onbegrip. Geen uniek probleem binnen uw  

bedrijf, dit speelt in de gehele branche. NMT 

maakt met de training “Maritieme introductie” 

uw nieuwe medewerkers op 2 en 3 december 

in Rotterdam bekend met de veelzijdige mari-

tieme wereld. 

Contact: Christina Syropoulos  

(syropoulos@maritimetechnology.nl) 

Training “Projectmanagement module 4: 
Project-contractmanagement”
Laat geen rechten verloren gaan waar dat 

niet nodig is. Versterk uw onderhandelings- 

positie door kennis van contractmanagement 

en bespaar tijd en geld. Door het volgen van 

de training “Project-contractmanagement” 

bent u in staat uw positie in eenvoudige 

vraagstukken ook juridisch in te schatten.  

Dit inzicht zal uw contact met de klant of  

wederpartij verhelderen en eenvoudiger ma-

ken. De training vindt op 16 en 17 december 

plaats in Rotterdam.

Contact: Christina Syropoulos  

(syropoulos@maritimetechnology.nl) 

Ontdek financieringsmogelijkheden 
milieu-investeringen 

Platform Schone Scheepvaart organiseert 

woensdagmiddag 9 december een seminar 

over de financiering van milieu-investeringen 

aan boord van zeeschepen. Tijdens dit semi-

nar, dat plaatsvindt bij het Havenbedrijf Rot-

terdam, wordt ingegaan op mogelijkheden en 

vraagstukken. Een verdere emissiereductie in 

de zeevaart hangt onder andere nauw samen 

met de innovatie op het gebied van emissie- 

reducerende technologieën aan boord. Dit 

brengt echter voor reders, toeleveranciers en 

werven de nodige kosten met zich mee. Dit 

seminar is dus niet alleen interessant voor re-

ders, maar ook voor toeleveranciers die hun 

producten in de markt zetten, werven die met 

financieringsvraagstukken zitten en beleids-

bepalers die willen weten waar de knelpunten 

zitten en waar mogelijke kansen liggen.

Contact: Sanne de Vleeschhouwer  

(vleeschhouwer@maritimetechnology.nl)

Nieuwe leden
• Alukwa BV

• Cavotec Nederland BV                                                                                        
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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
 

Atlas Professionals 
Rivium 2e straat 41b
2909 LG Capelle aan den IJssel
Tel. +31 10 266 94 55
Fax. +31 10 266 94 56
www.atlasprofessionals.com
capelle@atlasprofessionals.com

 
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

Waterbouw (dredging/ 
offshore/wind energy)

 
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!

 
Hiflex Automatiseringstechniek B.V.
Wolweverstraat 22
2984 CD RIDDERKERK
Tel: +31 (0)180 46 60 04
Internet: www.hiflex.nl
email: verkoop@hiflex.nl

Hiflex is gespecialiseerd in levering van 
de volgende producten t.b.v. de 
maritieme sector.
• EXOR Bedienpanelen (HMI)
• Solcon Softstarters
• Invertek frequentieregelaars
• Mitsubishi frequentieregelaars 
•  Bovengenoemde producten zijn 

voorzien van Maritieme Keuren. 

 

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 

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 
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Maritieme Advocaten

 

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

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

Maritieme Dienstverlening
 
 

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

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

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

 
Skid Piping BV 
Rijksweg 99a, 
9791 AB  Ten Boer
Postbus 33
9790 AA  Ten Boer
Tel. 050 364 53 95
E-mail: info@skidpiping.nl
www.skidpiping.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

 
Scheepsbouw en reparatie
 

 
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
 

 

Bodewes Harlingen Shipyards
Lange Lijnbaan 1
8861 NW
Harlingen
Tel. 0517 748 888
www.bodewesharlingen.nl
Email: info@bodewesharlingen.nl

Schroefaskokerafdichtingen
 

 
Technisch Bureau Uittenbogaart
Nikkelstraat 7
NL-2984 AM Ridderkerk
P.O. Box 165
NL-2980 AD Ridderkerk
Tel.  +31 88 368 00 00
Fax. +31 88 368 00 01
E-mail: info@tbu.nl
Website: www.tbu.nl
Technisch Bureau Uittenbogaart is since 
1927  
active in the shipping and shipbuilding 
industry as exclusive agent in the 
Netherlands, Belgium and Luxembourg 
for a wide range of A class brands.
- SIMPLEX-COMPACT 2000 Seals
- Centrax Bulkhead Seals

Software
 

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

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

Staal-IJzer Gieterij
 

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

Turbochargers
 

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

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  
Marine Nederland 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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SWZ Maritime vanaf nu ook digitaal online beschikbaar! 

Exclusief toegang 
voor abonnees van SWZ Maritime

Vanaf nu is het als abonnee 
ook mogelijk de digitale online 
bladerversie in te zien op onze 
website. 

Ga daarvoor naar 
www.swzonline.nl/magazine  
en log in!

Wilt u daarnaast op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan ook meteen 
aan voor de tweewekelijkse SWZ-nieuwsbrief op www.swzonline.nl/newsletter  

of volg ons op Twitter           @SWZMaritime

www.swzonline.nl/magazine

Let op!: 
als abonnee ontvangt u per post uw persoonlijke inloggegevens voor exclusieve toegang!

Vragen?
Neem contact op met onze klantenservice, tel: 010-2894008 (iedere werkdag tussen 09:00-12:00 uur 
en van 13:00-17:00 uur of per e-mail via swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl



DAMEN
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A  BOAT.  A  SHIP.  A  VESSEL .  WHATEVER HER JOB, 
WHATEVER HER PURPOSE,  WE TAKE PRIDE IN BUILDING 
YOU SOMETHING USEFUL,  SOMETHING GOOD

And when the time comes to hand her over to you, we strive for the perfect delivery.
Perhaps she’ll be back one day for an overhaul or a conversion…
Whatever happens, we’ll remember.

A NAME YOU CAN 
DEPEND ON IN A RAPIDLY 
CHANGING WORLD

We take pride in building you a
 sustainable ship

       The Damen family
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