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Omslag: de Acta Orion werd meteen na oplevering 

ingezet voor de aanleg van het Gemini Offshore Windpark 

(foto Flying Focus).
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12 Staal en middeleeuws hout
Het was weer eens wat anders voor Jaap Scheffer 
van Hebo Maritiemservice: een middeleeuwse 
aak, punter en ten slotte onder grote mediabelang-
stelling 10 februari een kogge bergen uit de IJssel 
voor Kampen. Geen stevig spul als staal of polyes-
ter, maar eeuwenoud hout en met het vriendelijke 
verzoek het wel een beetje in verband boven water 
te halen. Want nog niet eerder werd een kogge 
van deze leeftijd (rond 1400) teruggevonden.

18 Special offshore renewables
Energie moet duurzamer en de Nederlandse over-
heid ziet vooral heil in offshore-wind. Daar liggen 
dus kansen voor de maritieme industrie. In dit num-
mer aandacht voor twee bijzondere offshore-sche-
pen: de Acta Orion, speciaal ontworpen voor instal-
latie van offshore-windparken, en de Kroonborg die 
inmiddels een jaar in de vaart is. Daarnaast een blik 
op wat een van de grootste offshore-windparken 
ter wereld moet worden: Gemini.

38 Towards a Clean Future
Current and future IMO regulations for 
clean shipping drive the development of 
alternative fuels and technology for  
reduction of harmful emissions in short 
sea shipping. The establishment of  
Sulphur Emission Control Areas (SECAs) 
in the North Sea and the Baltic since 2015  
require ship owners to take action.

Offshore renewables

In Nederland hebben we, in de SER, een Ener-
gieakkoord afgesloten waarin is afgesproken 
dat in 2023 ten minste zestien procent van de 
elektrische energiebehoefte duurzaam wordt 
opgewekt. Dit aandeel komt ongeveer over-
een met vijf procent van het totale energie-
verbruik in ons land. Het merendeel van deze 
duurzame energie komt voor rekening van off- 
shore-windparken. Dat houdt in dat er de ko-
mende zeven jaar ruwweg 400 turbines van 8 
MW op zee geplaatst moeten worden plus de 
nodige infrastructuur aan transportleidingen 
en verzamelstations. Een behoorlijke markt 
voor de maritieme sector: er moeten vaartui-
gen voor installatie en onderhoud gebouwd 
worden en de werkzaamheden op zee zorgen 
voor de nodige werkgelegenheid. En omdat 
offshore-windenergie op dit moment aanzien-
lijk duurder is dan conventioneel opgewekte 
stroom, stelt de overheid 8 miljard euro subsi-
die ter beschikking aan de exploitanten van 
de windparken en 4 miljard voor de infrastruc-
tuur, gespreid over de komende twintig jaar. 
De verwachting (of hoop) is dat daarna de off- 
shore-windenergie concurrerend zal zijn. 
Nu de “conventionele” offshore door de lage 
olieprijs vrijwel op zijn gat ligt, is de offshore-
windmarkt een welkome vervanging. Maar 
dat betekent niet dat we olie- en gaswinning 
wel kunnen vergeten. Vrijwel alle serieuze 
voorspellingen van de wereldwijde vraag 
naar en aanbod van energie in de komende 
decennia concluderen dat fossiele brandstof-
fen dominant blijven. Mijn favoriete site, Ener- 
gy Outlook van BP (www.bp.com), voorspelt 
dat door de toename van de wereldbevolking 
en de groeiende welvaart, rekening houdend 
met een efficiënter gebruik van beschikbare 
bronnen, de energiebehoefte in de komende 
twintig jaar met 34 procent groeit. Het aandeel 
duurzame energie zal sterk toenemen (van drie 
procent nu tot negen procent in 2035), maar 
dat is bij lange na niet genoeg om aan de 
vraag te voldoen. Daarom zal volgens 
BP de vraag naar gas sterk groeien, 
de vraag naar olie in iets mindere 
mate en het aandeel van kolen 
sterk afnemen. De offshore-win-
ning van koolwaterstoffen blijft de 
komende decennia nodig om 
aan deze vraag te voldoen.

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

Met een reconstructie van de introductie van de 
pulskor voor visserij op de Noordzee laten onder-
zoekers van Wageningen UR zien hoe de accep-
tatie van nieuwe visserijtechnieken vraagt om 
gedetailleerd ecologisch en technisch onder-
zoek. Tegelijkertijd is echter een goed begrip  
nodig van de sociale context waarbinnen de  
visserij opereert. Hun onderzoek is 1 februari  
gepubliceerd in het ICES Journal of Marine  
Science.
De Nederlandse vissersvloot op de Noordzee 
heeft de afgelopen tien jaar een enorme veran-
dering doorgemaakt. Het merendeel van de tong 
wordt tegenwoordig gevangen met de pulskor in 
plaats van met de boomkor. Deze visserij wordt 
toegestaan onder een tijdelijke ontheffing op het 
algemene verbod om met elektriciteit te vissen in 
EU-wateren. Dit verbod werd in 1988 ingesteld 

vanwege de angst voor een snelle, ongecontro-
leerde verhoging van de efficiëntie en daardoor 
overbevissing. De pulskor is erg populair onder 
Nederlandse vissers vanwege de brandstof- 
besparing (ongeveer vijftig procent) en omdat de 
pulskor in vergelijking met de boomkor minder 
ongewenste bijvangst en bodemberoering heeft. 
Zorg om de bestanden zijn er momenteel niet 
meer, die worden goed beheerd.
Deze verbeterde resultaten waren voor de Ne-
derlandse overheid reden zich in te zetten voor 
een permanente toelating van de pulskor binnen 
de EU (waar het Nederlandse visserijbeleid 
wordt geregeld). Dit stuitte echter op weerstand. 
De vraag is waar de Europese weerstand tegen 
de pulskor vandaan komt en waarom de accep-
tatie van dit innovatieve vistuig zo moeizaam is 
binnen de EU.

Focus op techniek belemmert acceptatie pulskor

Deepsea Mining Project Launched

meet those challenges, the project will devel-
op the seafloor and surface processes and 
equipment for sustainable deepsea harvest-
ing of the nodules.
Rodney Norman, Director at IHC Mining, the 

The European Commission is funding a deep-
sea mining project involving a European con-
sortium of fourteen industry and research or-
ganisations. The Blue Nodules project, part of 
the Horizon 2020 programme, is to accelerate 
innovations that ensure secure and sustaina-
ble deepsea harvesting and processing of 
polymetallic nodules. These can be found on 
the seabed and contain large quantities of 
critical raw materials, such as nickel, copper, 
cobalt and manganese, and gallium and rare 
earth elements. 
The extreme conditions found on the ocean 
floor raise specific technical and environmen-
tal challenges, which are demanding and en-
tirely different from land-based mining. To 

company coordinating the project, stated that 
Blue Nodules is significant because it allows 
the consortium to expand technological de-
velopment beyond the vertical transportation 
system of the earlier Blue Mining project to 
the seafloor mining vehicle and other compo-
nents of the system.
Through its subsidiary Global Sea Mineral Re-
sources (GSR), DEME, which is also one of 
the industrial partners, has signed a fifteen- 
year contract with the International Seabed 
Authority for the prospecting and exploration 
of polymetallic nodules. Under the contract, 
GSR has exclusive rights for exploration of 
more than 76,000 km2 of seabed in the eastern 
part of the Central Pacific Ocean.

In het vorige nummer van SWZ werd het re-
cent ontwikkelde keurmerk voor academische 
nascholingsprogramma’s in de maritieme sec-
tor toegelicht. Het eerste Pamas-certificaat is 
inmiddels toegekend aan Netherlands Mari-
time Technology voor hun serie trainingen 
over Marine Propulsion. Deze trainingen zijn 
ontwikkeld samen met en worden gegeven 

door docenten van de opleiding Maritieme 
Techniek aan de TU Delft.

Pamas-certificaat voor Marine Propulsion Course

Blue Nodules is to create a viable and sustainable value 

chain to retrieve polymetallic nodules from the ocean floor.

De pulskor: elektrodes hangen in de sleeprichting van het 

tuig en veroorzaken een elektrisch veld op de bodem, 

waardoor de platvis opschrikt van de bodem en in het net 

terechtkomt (foto Ingerwilms, Wikimedia).

Van links naar rechts: Douwe Stapersma, TU Delft, docent 

training; Robert Hekkenberg, Pamas; Elena Stroo-Moredo, 

NMT, trainingsmanager; en Peter de Vos, TU Delft, docent 

training (foto Kees Opstal).
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NGO Shipbreaking Platform heeft een lijst met 
rederijen gepubliceerd die schepen naar de 
sloopstranden van Bangladesh, India en Paki-
stan hebben gebracht. Door uitbuiting en ge-
brek aan milieuregels levert een oud schip 
daar het meeste op. In 2015 zijn er 768 grote 
schepen ontmanteld, waarvan 469 op de 
sloopstranden. Voor het eerst staan er geen 
Nederlandse rederijen meer op deze lijst. 
Het slopen op de sloopstranden gaat gepaard 
met vervuiling en er vallen jaarlijks vele doden 
en gewonden. Daarnaast is er geen adequate 
behandeling van afvalstromen. 
Recyclen van schepen kan ook anders: in een 
gecontroleerde omgeving, bij voorkeur in een 

droogdok, met behulp van kranen en bescher-
mingsmaatregelen voor personeel. Veertien 
schepen van Nederlandse eigenaren (rederij 
Vroon, Fugro, Van Oord) zijn in 2015 in Turkije 
en Denemarken op dergelijke wijze en in lijn 
met internationale regelgeving gesloopt.
In andere landen moet er nog veel gebeuren. 
In Europa omzeilen vooral Griekse (87 sche-
pen) en Duitse (23 schepen) bedrijven de in-
ternationale afspraken. Zij verkopen schepen 
aan tussenpersonen die dan tijdelijk nieuwe 
eigenaar worden. Zo kan de oorspronkelijke 
eigenaar niet aansprakelijk worden gesteld.
De in 2009 overeengekomen Hongkong Con-
ventie van de IMO is nog steeds niet van 

kracht. Nederland heeft recent laten weten 
de ratificatie te starten. De Koninklijke Vereni-
ging van Nederlandse Reders (KVNR) noemt 
het teleurstellend dan tot op heden slechts 
drie landen de conventie hebben geratificeerd 
en roept overheden op dit zo snel mogelijk te 
doen zodat er wereldwijd geldende regels 
voor scheepsrecycling komen.
Boskalis maakte de keuze voor duurzaam re-
cyclen al jaren geleden. Recent hebben zij 
een deel van hun vloot in een droogdok in 
Mexico laten ontmantelen. Hiervoor heeft het 
NGO Shipbreaking Platform het bedrijf uitge-
roepen tot Industry Leader op gebied van 
scheepsrecycling.

Geen Nederlandse schepen meer naar sloopstranden

Van Oord plaatste de eerste windturbine van 
het Gemini Windpark op 16 februari. Inmiddels 
is ook de eerste stroom geproduceerd. De ko-
mende maanden worden in totaal 150 turbines 
geïnstalleerd. In het voorjaar van 2017 moet 
het park gereed zijn.
Vorig jaar is de elektrische infrastructuur aan-
gelegd en zijn de turbinefundaties geïnstal-
leerd. De windturbines worden onder meer 
met Van Oords offshore-installatieschip Aeo-
lus direct vanuit de haven van Esbjerg in De-
nemarken naar het windpark getransporteerd. 
De opgewekte energie wordt via het hoog-
spanningsnet vanuit Eemshaven naar de eind-
gebruikers gedistribueerd. 
Gemini wordt in drie jaar tijd gebouwd in de 

Noordzee, op 85 kilometer uit de kust van Gro-
ningen en is onzichtbaar vanaf het land. Het 

windpark, dat bestaat uit twee gebieden van 
elk 34 vierkante kilometer, gaat energie op-
wekken in het deel van de Noordzee met de 
hoogste en meest constante windsnelheden 
ter wereld. De Nederlandse CO2-uitstoot zal 
door het windpark naar verwachting met 1,25 
miljoen ton per jaar afnemen. Met een totale 
capaciteit van 600 megawatt wordt het een 
van de grootste windparken ter wereld, zowel 
in omvang als productie. Vier projectpartners 
zijn betrokken bij Gemini: het Canadese ener-
giebedrijf Northland Power (belang van zestig 
procent), windturbinebouwer Siemens (twintig 
procent), Van Oord (tien procent) en het afval-, 
grondstoffen- en energiebedrijf HVC (tien pro-
cent).

Eerste windturbine Gemini Windpark geplaatst

De samenwerking tussen de hogere zeevaart-
scholen met betrekking tot toegepast mari-
tiem onderzoek komt goed van de grond nu 
ook de hogere zeevaartschool van Rotterdam  
zich heeft aangesloten bij het Port State Con-
trol-onderzoek. Port State Control controleert 
de naleving van internationale regels en nor-
men. Schepen die hier niet aan voldoen, wor-
den aan de ketting gelegd. Sinds 2012 worden 
er significant meer schepen aangehouden die 
onder Nederlandse vlag varen. Daarmee staat 

de internationale reputatie en concurrentie-
positie van de Nederlandse scheepvaart on-
der druk. Het project Port State Control, dat 
nu een jaar loopt, moet zorgen dat Nederland-
se schepen minder vaak worden aangehou-
den en is een initiatief van: MIWB, Hogere 
Zeevaartschool Amsterdam, Maritiem Insti-
tuut de Ruyter, rederij Wagenborg, kapitein- 
eigenaars die namens Wagenborg varen, IG- 
Advies uit Haren en het lectoraat MIT. Het 
project loopt tot eind 2016 en heeft als doel 

kennis over IMO-regelgeving te ontwikkelen, 
te delen en te implementeren via een tool. In 
die tool worden alle aspecten van de contro-
lepraktijk meegenomen zodat mkb-reders en 
kapiteins beter in staat zijn regelgeving na te 
leven. Studenten hebben ook een rol in dit 
project, dat mede wordt gefinancierd door het 
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onder-
zoek SIA. 
De NHL hoopt ook in de toekomst met vloot-
breed-onderzoek gezamenlijk op te trekken. 

Zeevaartscholen werken samen aan NHL-project

Aeolus plaatst eerste windturbine Gemini Offshore Windpark.
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Om de vertraging in de aanleg van de benodigde windenergieparken 
op zee zoveel mogelijk te beperken heeft minister Henk Kamp van Eco-
nomische Zaken (EZ) zo snel mogelijk een aangepast wetsvoorstel bij 
de Tweede Kamer ingediend. Op 18 februari stemde een ruime meer-
derheid van de Tweede Kamer voor deze reparatiewet, die vervolgens 
is voorgelegd aan de Eerste Kamer. Op dinsdag 22 maart zou in de Eer-
ste Kamer over deze reparatiewet gestemd zijn wat echter te laat was 
om de uitkomst hiervan nog in dit blad te kunnen melden. Maar Kamp 
wil de wet vanaf 1 april laten ingaan om het tenderingsproces zo snel 
mogelijk weer in gang te kunnen zetten. Nog dit voorjaar moet dan be-
kend zijn wie die eerste twee windenergieparken Borssele I en Bors-
sele II voor de kust van het Zeeuwse Walcheren mogen aanleggen.

Nederland loopt achter
In de reparatiewet wordt nationaal netbeheerder Tennet aangewezen 
als de beheerder van het energienet op zee. Tot en met 2020 moet er 
elk jaar worden begonnen aan de bouw van een nieuw groot wind-
molenpark van 700 megawatt (MW). Dat is dus nog eens 100 MW gro-
ter dan het nu in vergevorderd stadium van aanleg zijnde Gemini-wind-
park op de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De aanleg van 
die vijf windparken moet het belangrijkste resultaat worden van het in 
2014 door minister Kamp opgestelde plan om de ontwikkeling van wind-
energie voor de Nederlandse kust een nieuwe boost te geven.
Ondanks onze 451 kilometer lange kustlijn waarvan een groot deel 
Noordzeekust, en een aanzienlijk aandeel in het Noordzeeplat, blijft 
Nederland namelijk ver achter bij andere landen in de aanleg van 
windparken op zee. Met een aandeel van tot nog toe 3,9 procent (staat 
voor 427 MW, exclusief Gemini) scoort Nederland tot nog toe heel ma-
ger. Het land wat in zijn geschiedenis zoveel heeft te danken aan wind-
molens staat nog achter België dat vorig jaar 702 MW had geïnstal-
leerd wat goed was voor een aandeel van 6,5 procent. 
Maar de landen die echt werk van wind op zee hebben gemaakt zijn 
het kleine Denemarken (1271 MW=11,5 procent), Duitsland (3292 MW= 
29,9 procent) en kampioen in deze sector, het Verenigd Koninkrijk met 
5061 MW, goed voor een aandeel van maar liefst 45,9 procent in alle 
via wind op zee opgewekte energie in Europa. Deze cijfers zijn terug te 
vinden bij EWEA, de European Wind Energy Association, de overkoe-
pelende brancheorganisatie van de Europese windindustrie.

De ervaring is er 
Het enige opbeurende wat Nederland aan deze cijfers kan ontlenen is 
het feit dat Nederlandse waterbouwers als Van Oord en de eind 2014 
door Van Oord overgenomen offshore-poot van Ballast Nedam, en Bos-
kalis, dat nu de offshore-activiteiten van VolkerWessels overneemt, 
vooralsnog een groot aandeel hebben gehad in de aanleg van al die 
windparken in het buitenland. Daarnaast zijn er tal van Nederlandse 
bedrijven als die van Heerema (zowel Fabrication Group als Marine 
Contractors), Seaway Heavy Lifting, rederij Jumbo en Vroon-dochter 
MPI die als onderaannemers een belangrijke rol hebben gespeeld bij 

Alle voorbereidingen zijn in principe klaar voor het tenderproces en de gunning van de projecten. 
En als de Eerste Kamer eind vorig jaar geen nee had gezegd tegen de splitsing van de 
energiebedrijven Delta en Eneco, had het werk ook al in volle gang kunnen zijn aan wat een 
nieuwe generatie van vijf grote windmolenparken voor de Nederlandse kust moet worden. 
Bedrijven als Van Oord en Boskalis staan te popelen om deze projecten te mogen uitvoeren.

Nederlandse offshore-windindustrie 
wacht inhaalslag

Door A.A. Oosting
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de totstandkoming van al deze windparken. Met al hun in het buitenland 
opgedane ervaring zullen deze bedrijven ongetwijfeld proberen ook een 
aandeel te veroveren in de aanleg van de nu geplande vijf grote wind-
energieparken. De grote vraag hierbij is in hoeverre ze de Belgische 
concurrentie van DEME en Jan De Nul buiten de deur kunnen houden.

Geleerde lessen
Op de in september vorig jaar al gehouden informatieavonden was de 
belangstelling van investeerders en bouwers voor de aanleg van de 
nieuwe windparken voor de kust van Zeeland (Borssele I en II) groot. 
De verwachting is dus nog steeds gerechtvaardigd dat meerdere par-
tijen dit voorjaar zullen inschrijven op de tenders voor de aanleg van 
deze twee windparken.
Een van de redenen hiervoor is dat de financiering van aanleg en ex-
ploitatie van de nieuwe windparken nu een stuk zekerder lijkt dan jaren 
geleden. Begin september brachten de onderzoekers van ABN Amro 
een rapport uit onder de veelbelovende titel “Offshore-wind in een 
stroomversnelling”. Daarin voorspellen zij dat er een forse inhaalslag 
gemaakt kan worden nu de offshore-windmarkt meer volwassen is ge-
worden en Nederland gebruik kan maken van de lessen die omringen-
de landen hebben geleerd.
Dat is dus vooral te danken aan de wijze waarop Kamp het regerings-
beleid voor deze sector heeft omgegooid. Tot twee jaar geleden resul-
teerde het beleid in de aanleg van meerdere, kleinere offshore-wind-
parken. Zo zijn in 2006 het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) 
met 36 windturbines (totaal 108 MW), het Prinses Amaliapark (2008, 60 
molens en 120 MW), en het vorig jaar opgeleverde Eneco-Luchter- 
duinen (43 molens en 129 MW) tot stand gekomen. Daarnaast wordt er 
momenteel gebouwd aan het uit twee parken van elk 75 windmolens 
bestaande Gemini-windpark die goed zijn voor 2 x 300 = 600 MW.
Afgezien van het Gemini-windpark zijn die eerste drie windparken dus 
betrekkelijk klein en kwam de ontwikkeling hiervan slechts moeizaam 
op gang. Bovendien was de aanleg relatief duur want naast het geringe 
aantal kleinere molens moest er toch voor elk park een transformator-
station op zee worden neergezet die op zijn beurt weer met een kabel 
moest worden verbonden met een nieuw te bouwen onderstation op 
land.

Snellere verduurzaming
De aanleg van de vijf nieuwe windparken van elk 700 MW moet gebeu-
ren met nieuwe, grotere, en dus hogere, maar vooral veel rendabelere 
windturbines. Bovendien is het de bedoeling dat netwerkbeheerder 
Tennet voor de bouw van de benodigde transformatorstations een 
standaardmodel ontwikkelt wat ook weer leidt tot aanzienlijke kosten-
besparingen. Ingenieurs voor de ontwikkeling hiervan hoeven dan im-
mers niet vijf keer maar slechts een keer te rekenen.
Volgens ABN Amro maakt het nieuwe overheidsbeleid een versnelling 
mogelijk van de verduurzaming van de energieproductie. ‘In veel lan-
den rondom de Noordzee zal de komende jaren de capaciteit flink wor-
den verhoogd. Dit zal een verdere stimulans geven aan de hele keten 
binnen de offshore-industrie,’ zo voorspelt ABN Amro. Volgens de on-
derzoekers van de bank gaat de industrie ervan uit dat door het cluste-

ren van windparken de kosten van aanleg lager kunnen uitvallen: ‘Waar 
eerder één aannemer op een project bood, die daarna vele onder- 
aannemers inhuurde, zien wij tegenwoordig consortia van vier of vijf 
partijen die gezamenlijk bieden op een project. Hierdoor worden kos-
ten en risico’s gedeeld en wordt offshore-windenergie dus nog effici-
enter en goedkoper. Al met al zetten de industrie en de overheid in op 
een kostenverlaging van veertig procent.’
ABN Amro kwalificeert de vooruitzichten voor de offshore-windsector 
voor de komende vijf jaar dan ook als gunstig. Zeker de bestaande be-
drijven in de sector kunnen daarvan meeprofiteren. Dit heeft volgens 
de onderzoekers van de bank ook een positieve uitwerking op de werk-
gelegenheid in de sector en daarmee op de hele (Europese) economie. 
‘De ambitie om fossiele brandstoffen langzaam maar zeker uit te fase-
ren voor het opwekken van energie, maar zeker elektriciteit, gaat een 
nieuw tijdperk in,’ concluderen de onderzoekers van de bank.

Nog dit jaar starten
De vijf geplande nieuwe windparken zijn geclusterd op drie locaties 
voor de Nederlandse kust. Ze zijn geprojecteerd op zo’n twintig kilo- 
meter uit de kust, net nog binnen de twaalf-mijlszone. De clustering be-
tekent dat de aanleg een stuk goedkoper kan. Minister Kamp hoopt 
hiermee voor € 4,2 miljard op de investering in windenergie te besparen. 
Ondertussen is René Moor, programmaverantwoordelijke voor wind-
energie op zee op het ministerie van EZ al weer ruim anderhalf jaar be-
zig met de voorbereiding van de eerste tender in een gebied dat zo’n 22 
kilometer uit de Zeeuwse kust ligt. Dit gebied is onderverdeeld in vier 
kavels. Per kavel heeft bodemonderzoeker Fugro onderzoek gedaan 
naar de bodemgesteldheid en de windsnelheden die bepalend zijn voor 
de vraag welke windmolenturbines hiervoor geschikt zijn en de hiervan 
te verwachten energieopbrengst. Tegelijkertijd worden alle ruimtelijke- 
ordeningsprocedures doorlopen opdat op tijd alle benodigde vergun-
ningen kunnen worden verleend. Op basis daarvan moet het mogelijk 
zijn nog dit jaar met de aanleg van de windmolenparken Borssele I en 
II van 2 x 700 MW te beginnen waarmee 1,4 miljoen huishoudens van 
energie kunnen worden voorzien.

Stabiliteit en investeringszekerheid
Ook Ernst van Zuijlen, directeur van het TKI (Topconsortium voor Ken-
nis en Innovatie) Wind op Zee, is lovend over het door Kamp nieuw in-
gezette beleid. ‘Het Nederlandse systeem is nu het beste van de we-
reld,’ aldus Van Zuijlen. Als directeur van het TKI Wind op Zee is Van 
Zuijlen verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies van overheid 
aan bedrijfsleven en kennisinstellingen voor onderzoeksprojecten op 
dit gebied. Daarmee moet het TKI Wind op Zee bijdragen aan de ge-
plande veertig procent kostenbesparing van windenergie op zee in 
2020 ten opzicht van 2010.
Met de planning om in vijf jaar tijd vijf keer een windenergiepark van 
700 MW te laten aanleggen, creëert Kamp volgens Van Zuijlen, stabili-
teit in de markt en investeringszekerheid. ‘Grote offshore-installatie- 
bedrijven kunnen daarop investeren. De hele sector ziet hierin nu inte-
ressante marktniches. Voor Van Oord is offshore-wind al de grootste 
omzetgenerator,’ zegt Van Zuijlen.

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist.

004-005_SWZ03MMRKT_MaritiemeMarkt.indd   5 14-03-16   13:16



SWZ|MARITIME6

Maand Maritiem

Nieuwe opdrachten

Tordo & Mirlo
Saam S.A., Valparaiso, bestelde bij de Vietna-
mese werf Damen Song Thu Co. in Danang 
twee sleepboten van het type ASD 2411 die uit 
voorraad binnen drie maanden opgeleverd 
kunnen worden. De eerste sleepboot, de Tor-
do (bouwnummer 512291, imo 9684794), werd 
op 12 maart 2015 te water gelaten en de twee-
de, de Mirlo (bouwnummer 512292, imo 
9684809), een maand later, op 12 april. De ge-
gevens van de ASD 2411 zijn: 268 bt, 75 nt; af-
metingen L o.a. x B x H (dg) = 24,47 x 11,33 x 
4,60 (5,54) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type 3516B TA HD+/D op twee RR-roer- 
propellers, type US 255 Mk1, elk met een dia-
meter van 2600 mm, totaalvermogen 5632 of 
4180 kW bij 1600 tpm voor een snelheid van 

Door G.J. de Boer

13,2 knopen en een trekkracht van 70 ton. De 
bunkercapaciteit is 70,8 m³. De twee sleep-
boten worden met een zwareladingschip van 
Danang naar Valparaiso verscheept. Saam 
Smit Towage Brasil maakte op 24 februari be-
kend dat bij Damen Shipyards twee ASD’s 
2411 zijn besteld die gebouwd worden bij Wil-
son Sons Shipyard in Guarujá met oplevering 
in het derde kwartaal van 2017. Tevens is op-
tie genomen op nog eens vier sleepboten van 
hetzelfde type. 

ART 80-32
Serco Marine Services Ltd. contracteerde 
Damen Shipyards voor de bouw en levering 
van een ART 80-32-sleepboot (bouwnummer 
571739) om onder andere de twee grote, nog 
bij Rosyth Dockyard in aanbouw zijnde, vlieg-

kampschepen HMS Queen Elizabeth (2017) en 
HMS Prince of Wales (2020) te assisteren in 
de marinehaven Portsmouth. De gegevens 
van de 495 bt metende ART 80-32 zijn: L o.a. x 
B x H (dg) = 32,90 x 12,60 x 4,82 (6,25) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit drie 
Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C TA/HD+, 
totaal 7095 pk of 5395 kW bij 1800 tpm op drie 
Schottel-roerpropellers, type SRP3000FP, met 
een diameter van 2300 mm voor een trek-
kracht van 80 ton en een snelheid van 12,5 
knopen. De nieuwe sleepboot, die onder klas-
se van Lloyd’s Register wordt gebouwd, moet 
begin 2017 worden opgeleverd.

CSD350
Intur (Nicaraguan Tourist Agency) gaf Damen 
Shipyards opdracht voor de levering van een 
standaardsnijkopzuiger van het type CSD350 
voor aanleg en onderhoud van een 200 km 
lange vaarweg tussen Bluefields en Bilwi 
langs de Caribische kust van Nicaragua. Het 
baggervaartuig wordt beheerd door Empresa 
Portuaria Nacional (EPN) die al de beschik-
king heeft over een CSD350, CSD250 en een 
StanTug 2608. De gedemonteerde CSD350 
wordt met alle toebehoren, inclusief 1000 me-
ter pijpleiding, begin april in Nicaragua op- 
geleverd. De gegevens van de CSD350 zijn: 
gewicht 55 ton, lengte o.a., inclusief ladder, 
26,00 meter, lengte ponton 16,50 meter, breed-
te 6 meter en diepgang 0,80 meter. De bagger-
pomp, type BP3530MD, wordt aangedreven 
door een Caterpillar-dieselmotor, type C18 TA, 

De ASD’s 2411 Tordo & Mirlo voor Saam, Valparaiso. 
Serco stationeert de ART 80-32 in Portsmouth.

De CSD350 in Rivas met in het midden de El Rey de Cocibolca, ex-Amelandveerboot Prins Willem IV, en op de achtergrond de vulkaan Concepcion op het eiland Ometepe.
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met een vermogen van 447 kW bij 1800 tpm. 
Het vermogen van de snijkop is 55 kW en de 
diameter van de zuig/persbuis is 350 mm. De 
maximale baggerdiepte is 9 meter.

Tewaterlatingen
Eeva VG
In Stettin is bij Partner Sp. z.o.o. op 5 februari 
de Eeva VG (bouwnummer 742, imo 9769104) 
te water gelaten. Het is de eerste van twee 
4700 dwt-schepen van het type ijsklasse 1A 
VG EcoCoaster 4700 die in januari 2015 door 
VG-Shipping (MeriAura Oy), Turku, bij Royal 
Bodewes Shipyards zijn besteld. De afmetin-
gen van de 3699 bt metende schepen zijn: L 
o.a. (l.l.) x B = 103,00 (101,20) x 13,80 meter. De 
dieselelektrische installatie bestaat uit een 
ABC-hoofdmotor, type 8DZC dual fuel, die zo-
wel op biobrandstof als op MGO kan draaien 
met een vermogen van 2042 pk of 1502 kW 
voor een snelheid van 10,5 knopen in open 
water. De biobrandstof wordt geproduceerd 
door de eigen raffinaderij in Uusikaupunki. De 
schepen worden gebouwd onder klasse van 
Bureau Veritas. De Eeva VG moet in juli wor-
den opgeleverd, terwijl het tweede schip 
(bouwnummer 743, imo 9769116) in oktober in 
de vaart moet komen.        

Esnaad 226
Bij Scheepswerf De Hoop in Foxhol is op 30 
januari de Esnaad 226 (bouwnummer 475, imo 

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

9725249) dwarsscheeps te water gelaten. De 
Esnaad 226 is de zesde van een serie van tien 
platform supply vessels die in opdracht van 
Esnaad, een werkmaatschappij van Abu Dha-
bi National Oil Company (Adnoc) Group, bij de 
scheepswerven van De Hoop in Lobith en Fox- 
hol wordt gebouwd voor inzet op de offshore 
olie- en gasvelden van de Verenigde Arabi-
sche Emiraten om boor- en productieplatforms 
te voorzien van boorvloeistof, brandstof, drink-
water en projectlading. De kiel voor de Esnaad 
226 werd gelegd op 14 augustus 2015. 

Opleveringen
Nordana Sea
Ferus Smit heeft op 11 februari aan de Han-
delskade Oost in Delfzijl de Nordana Sea 
(bouwnummer 419, imo 9721657) opgeleverd 
aan Symphony Sea Pte. Ltd. (Symphony Ship-
ping in Etten-Leur en Symphony Ventures, 
Singapore). De Nordana Sea is de derde van 
een serie van zes schepen van het type ijs-
klasse 1A Ecobox met kanoboeg zonder bulb 
die op de locatie in Leer voor Symphony Ship-
ping onder klasse van Bureau Veritas worden 
gebouwd. De Nordana Sea werd op 11 de-
cember te water gelaten en op 3 februari is 
het schip verhaald naar Delfzijl van waaruit 
de volgende dag de proefvaart werd gemaakt 
op de Eems. De gegevens van de Ecobox zijn: 
6749 bt, 3408 nt, 10600 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 122,50 (119,58) x 17,00 x 10,70 (7,85) me-
ter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
een MaK Caterpillar-hoofdmotor, type 6M32, 
met een vermogen van 4075 pk of 3000 kW op 
een verstelbare schroef met een diameter van 
3950 mm in een straalbuis voor een snelheid 
van 13,5 knopen. De bunkercapaciteit is 1928,2 
m³. De Ecobox is aan bakboord uitgerust met 
twee dekkranen, elk met een SWL van 85 ton. 
Een verstelbaar tussendek heeft een maximaal 

De EcoCoaster 4700 Eeva VG na de tewaterlating.

De Esnaad 226 is de zesde van een serie van tien.
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toelaatbare belasting van 3,5 ton/m², de tank-
top 15-20 ton/m². De containercapaciteit is 508 
teu. Direct na de overdracht vertrok de Nor-
dana Sea op 28 maart van Delfzijl naar Esbjerg 
voor het laden van windturbineonderdelen met 
bestemming Lavrion. Voor de zes Ecobox-
schepen is een langlopend charter afgesloten 
met Nordana Project & Chartering in Rung-
sted bij Kopenhagen.

Arklow View
Royal Bodewes, Hoogezand, heeft de mini-
bulker Arklow View (bouwnummer 722, imo 

9772527) in Delfzijl overgedragen aan Avoca 
Shipping BV (Arklow Shipping), Rotterdam. De 
Arklow View was op 17 december 2015 zonder 
ceremonieel dwarsscheeps te water gelaten. 
Op 22 februari is het schip van Hoogezand 
naar Delfzijl gesleept en de volgende dag 
werd op de Eems de technische proefvaart 
gehouden. De Arklow View is de tweede van 
een serie van tien (met een optie voor nog 
eens vijf) van een serie Traders 5150 die Royal 
Bodewes onder klasse van Bureau Veritas 
voor Arklow Shipping bouwt. De eerste twee 
zijn voorzien van een Groot-crossbow, de vol-

gende van de serie krijgen een steilsteven. De 
gegevens van de Trader 5150 zijn: 2999 bt, 
1731 nt, 5158 dwt, afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x 
H (dg) = 86,93 (84,84) x 15,00 x 7,17 (6,35) me-
ter. De ruiminhoud is 6258 m³ of 221.000 cft. De 
maximaal toelaatbare belasting op de tanktop 
is 15 ton/m² en maximaal 1,75 ton/m² op de 
pontonluiken. De Trader 5150 wordt voort-
gestuwd door een MaK-hoofdmotor, type 
6M25, met een vermogen van 2364 pk of 1740 
kW via een Siemens-tandwielkast op een ver-
stelbare schroef voor een snelheid van 12,5 
knopen. De bunkercapaciteit is 210 m³.

Lady Ariette 
Door Groningen Shipyards in Waterhuizen is 
op 12 februari de achtste Sea Riverliner 3700, 
de Lady Ariette (bouwnummer 158, imo 
9760378), opgeleverd aan BV Beheermaat-
schappij Lady Ariette (Wijnne Barends), Delf-
zijl. De Lady Ariette werd op 14 oktober te wa-
ter gelaten. Op 6 februari is het schip van 
Waterhuizen naar Delfzijl gesleept waarna de 
technische proefvaart op 8 februari op de 
Eems werd gehouden. De belangrijkste gege-
vens van de Sea Riverliner 3700 zijn: 2544 bt, 
1216 nrt, 3718 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
88,00 (84,98) x 13,40 x 7,05 meter. De diepgang 
bij 3000 dwt is 4,30 meter en bij 3700 dwt 4,90 
meter. De voortstuwing wordt geleverd door 
een Caterpillar-hoofdmotor, type 3508C, van 
1015 pk of 746 kW voor een snelheid van 10 
knopen. Na de overdracht is in de Eemshaven 
2500 ton huishoudelijk afval geladen voor Slite 
(op het Zweedse eiland Gotland). Het negen-
de schip van de serie, de Lady Alida (bouw-
nummer 160, imo 9760380), werd op 30 januari 
te water gelaten met oplevering eind maart.

De Arklow View heeft een Groot-crossbow, de andere acht van de serie krijgen een steilsteven (foto F.J. Olinga).

De Lady Ariette is de achtste Sea Riverliner 3700 

(foto F.J. Olinga).

De Nordana Sea is de derde Ecobox die door Ferus Smit wordt opgeleverd (foto F.J. Olinga).
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Noordzee
De eerste van drie ASD’s 2810 E3 voor de Ko-
ninklijke Marine, de Noordzee, is op 21 febru-
ari na een avontuurlijke reis vanuit Galati in 
Den Helder aangekomen. Deze drie sleep- 
boten zijn in januari 2014 besteld bij Damen 
Shipyards Galati ter vervanging van vier 
sleepboten van de Linge-klasse: de Linge A 
874, Regge A 875, Hunze A 876 en Rotte A 877 
(in 1987 opgeleverd door Delta Shipyard, Slie-
drecht). Deze sleepboten zijn inmiddels via 
Damen Trading verkocht aan MTS Towage in 
Brixham en Falmouth. De vijfde sleper van 
deze klasse, de Gouwe A 878 (bouwjaar 1997), 
blijft in Den Helder. Door de indienststelling 
van steeds grotere marineschepen zoals de 
Rotterdam L 800, de Johan de Witt L 801 en de 
Karel Doorman A 833, was meer sleep- 
vermogen in de haven van Den Helder vereist. 
De sleepboten van de Linge-klasse hadden 
een trekkracht van 20 ton en met de nieuwe 
Noordzee-klasse wordt dit opgevoerd naar 60 
ton. De Noordzee A 871, tevens naamgever 
van de klasse, vertrok op 6 december uit Con-

stanta voor een proefvaart van een week op 
de Zwarte Zee. De overdracht aan de DMO 
(Defensie Materieel Organisatie) was op 22 
januari en drie dagen later vertrok de Noord-
zee op eigen kracht van Galati naar Den Hel-
der, een lange reis van bijna 7000 kilometer 
via de Zwarte Zee, Middellandse Zee, Golf 
van Biskaje en het Kanaal met tussenstops in 
Palermo en Malaga. In Leixoes moest enkele 
dagen worden geschuild in verband met een 
zware storm. De belangrijkste gegevens van 
de ASD 2810 E3 zijn: 295 bt, afmetingen: L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 28,67 (25,79) x 10,43 x 4,60 
(5,02) meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit twee MTU-hoofdmotoren, type 
16V4000M53 Tier 2 met een totaalvermogen 
van 3680 kW/4935 rpk bij 1600 tpm en/of een 
MTU-dieselgenerator, type 12V2000M41B, 800 
kVA, 440 V-60 Hz, op twee RR US 205-roer- 
propellers met een diameter van 2400 mm 
voor een trekkracht van 60,2 ton en een snel-
heid van 13,4 knopen. Snelheid alleen op de 
generator: 8,5 knopen. De ASD 2810 E3 is bo-
vendien uitgerust met een 2 x 120 kWh-accu- 

systeem waardoor het mogelijk is alle diesel-
motoren uit te schakelen en een uur volledig 
elektrisch te manoeuvreren met een snelheid 
van 5 knopen. Dezelfde stroombron kan ook 
acht uur worden benut wanneer de sleepboot 
op station ligt. Door de hybride voortstuwing 
voldoet de Koninklijke Marine de komende 
jaren aan de strengste milieueisen voor wat 
betreft uitlaatgassen (emissievermindering 
van veertig procent) en bovendien wordt een 
brandstofbesparing bereikt tot dertig procent 
in vergelijking met conventionele sleepboten 
van hetzelfde type. De overige twee ASD’s 
2810 E3, de Waddenzee A 872 en de Zuiderzee 
A 873, worden in april en juli in Den Helder 
verwacht, waarna de boten tegelijk door de 
DMO worden overgedragen aan de Konink- 
lijke Marine en dan ook officieel in gebruik 
genomen. De sleepboten worden bemand 
door burgermarinepersoneel en worden niet 
in dienst gesteld zoals een oorlogsschip. Om 
die reden zullen ze ook geen “Zr. Ms.” voor de 
naam krijgen.

Ural
Damen Changde Shipyards leverde op 19 de-
cember de eerste van twee ijsklasse 1A-ASD’s 
3010 Ice, de Ural (bouwnummer 512603, imo 
9761279), op aan Vostochny Port JSC. De Ural 
was op 14 december vertrokken uit Shanghai 
naar Vladivostock. Een tweede sleepboot 
(bouwnummer 512604, imo 9761281) is nog in 
aanbouw. De gegevens van de ASD 3010 Ice 
zijn: 299 bt, L o.a. x B x H (dg) = 29,84 x 10,43 x 
4,60 (4,90) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee twee Caterpillar-hoofd- 
motoren, type 3516C HD TA/C, totaalvermogen 
4000 kW of 5370 pk bij 1600 tpm op twee RR- 
roerpropellers, type US 255, met een diameter 

De ASD 2810 Hybrid Noordzee A 871 voor de Koninklijke Marine (foto Willem Harlaar).

naam nummer imo bouwnummer oplevering
Noordzee   A 871 9705249 512357 feb-2016
Waddenzee   A 872 9705251 512358 mei-2016
Zuiderzee A 873  9705263 512359 juni-2016 De ASD 3010 Ice Ural voor de haven van Vostochny.
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van 2400 mm voor een trekkracht van 60,1 ton 
en een snelheid van 13,9 knopen. De bunker-
capaciteit is 73,6 m³. Aan boord is accommo-
datie voor acht personen.

Inyathi
Damen Shipyards Cape Town leverde op 4 fe-
bruari de tweede sleepboot van het type ATD 
2909, de Inyathi (bouwnummer 545306, imo 
9734874), op aan de Zuid-Afrikaanse marine. 
De Inyathi (Buffel) werd op 12 oktober te wa-
ter gelaten. De eerste ATD 2909, de Imvubu 
(Nijlpaard), werd op 7 juli 2015 in dienst ge-
steld. De gegevens van de ATD 2909 zijn: 298 
bt, L o.a. x B x H (dg) = 29,13 x 9,98 x 4,00 (4,95) 
meter. De voortstuwing wordt geleverd door 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C 
HD/TA/C, met een totaalvermogen van 4023 pk 
of 3000 kW bij 1600 tpm op twee RR-roer-
propellers, type US 205, met een diameter van 
2150 mm voor een trekkracht van 43 ton en een 
snelheid van 13,2 knopen. De sleepboten zijn 
gebouwd onder klasse van Lloyd’s Register.

Hai Qin en Hai Jing 
CoCo Yachts, Gorinchem, heeft op 29 januari 
de Hai Qin (bouwnummer ASA053, imo 
9781360) overgedragen aan Zhuhai Fast Ferry 
Company, Zhuhai. De Hai Qin, die op 27 novem-
ber te water was gelaten bij Afai Southern 
Shipyard, Guangzhou, is van het type Coastal 
Cruiser 288. Na de overdracht kwam de Hai 
Qin in de lijndienst in de delta van de Parel 
Rivier tussen Zhuhai via Shenzhen en Hong 
Kong naar Macau v.v. In aanbouw is nog de 
identieke Hai Jing (bouwnummer ASA054, imo 
9786607) voor dezelfde opdrachtgever. De ge-

gevens van de Coastal Cruiser 288 zijn: 461 bt, 
L o.a. x B x H (dg) = 41,50 x 10,30 x 3,65 (1,40) 
meter. De catamaran wordt voortgestuwd door 
twee MTU-hoofdmotoren, type 16V4000M70, 
met een vermogen van 2 x 2240 kW bij 2000 
tpm op twee RR-waterjets, type 571G4, voor 
een snelheid van 34 knopen. Aan boord is ac-
commodatie voor 234 passagiers (economy), 
48 passagiers (business) op het bovendek en 
zes passagiers in een VIP-hut. Aantal beman-
ningsleden is twaalf.  

Esnaad 223
Shipyard De Hoop heeft op 1 februari de 
Esnaad 223 (bouwnummer 472, imo 9725172) 
opgeleverd aan Abu Dhabi National Oil Com-
pany (Adnoc). De DP2-bevoorrader, derde van 
een serie van tien, werd op 25 november in 
Lobith te water gelaten. Bij Machinefabriek 
Olthof in Capelle aan den IJssel werd de 

Esnaad 223 vervolgens afgebouwd. De proef-
vaart werd gehouden van 5 tot 8 januari van-
uit Schiedam. De technische gegevens van de 
Esnaad 223 zijn: 2107 bt, 2176 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 drie 
Wärtsilä-dieselgeneratoren, type 8L20, totaal 
4440 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 met een maximaal toe-
laatbare belasting van 5 ton/m². Aan boord is 
accommodatie voor 28 personen in zes een- 
en elf tweepersoonshutten. De bevoorraders 
zijn uitgerust met een Sormec hydraulische 
telescopische dekkraan aan stuurboord met 
een SWL van 15 ton op 2,5 meter tot 0,5 ton op 
25 meter. Op 17 februari vertrok de Esnaad 223 

De Coastal Cruiser 288 Hai Qin.

De Esnaad 223 bij Machinefabriek Olthof in Capelle aan den IJssel.

De Inyathi is de tweede ATD 2909 voor de Zuid-Afrikaanse 

marine.
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op eigen kracht naar Abu Dhabi met een TOS- 
bemanning. TOS (Transport & Offshore Servi-
ces), Rotterdam, kreeg na aankomst van de 
Esnaad 221 opdracht om ook de uitbreng- 
reizen van de overige bevoorraders te verzor-
gen. De oplevering van de tiende en laatste 
van de serie, de Esnaad 230, is gepland voor 
februari 2017.  
 
Twee ECSD’s 650  
In nauwe samenwerking met de Canadese 
bouwonderneming Aecon heeft Damen Ship-
yards twee modulaire snijkopzuigers van het 
type ECSD 650 (bouwnummer B130526) laten 
bouwen bij Pictou Shipyard, Nova Scotia, die 
worden ingezet bij de oliewinning uit teerzand 
in Noord-Alberta. Damen leverde het ontwerp 
en de belangrijkste baggercomponenten, in-
clusief de motoren, supervisie en technische 
ondersteuning tijdens de bouw en in bedrijf 
stellen. Ook de opleiding van het bedienings-
personeel werd door Damen verzorgd. De 
baggervaartuigen, de Igor Mazursky en Fitz-
gerald, worden van elektriciteit voorzien via 
een 13.8 kV ship-to-shore-kabel voor de 2200 
kW e-motor voor het aandrijven van de BP-
6560MD-baggerpomp en de 600 kW e-motor 
van de hydraulische installatie voor aandrij-
ving van de snijkop en de lieren. De capaciteit 
per zuiger is 7200 m³ per uur bij 6,5 bar. De di-
ameter van de zuig- en persleiding is 650 mm. 
De maximum baggerdiepte is 10 meter. Het 
concessiegebied ligt 5000 km van de werf en 
om efficiënt transport over de weg en snelle 

en veilige montage mogelijk te maken zijn de 
zuigers (40,64 x 9,47 meter) in modules uitge-
voerd.    

Just J’S
Hakvoort Shipyard in Monnickendam leverde 
op 12 februari de Just J’S (bouwnummer 248, 
imo 1012567), het grootste motorjacht dat tot 
dusver bij deze werf is gebouwd, op aan een 
Amerikaanse opdrachtgever. Het ontwerp is 

van Diana Yacht Design en Sinot Exclusive 
Yacht Design. Het stalen casco werd gebouwd 
bij Scheepswerf Made BV, Moerdijk, waarna 
de afbouw plaatsvond in de nieuwbouwhal 
van Hakvoort. De opbouw is van aluminium. 
Op 31 oktober werd het jacht voor de tweede 
keer te water gelaten. Aan boord is accom-
modatie voor veertien gasten in een VIP-hut 
en zes tweepersoonshutten op het hoofddek. 
Op dit dek is ook een grote eetzaal en een 
lounge. Op het benedendek bevinden zich acht 
tweepersoonshutten voor zestien beman-
ningsleden, nog twee tweepersoonshutten 
voor gasten, een sportruimte, het hospitaal en 
een ruimte voor een grote tender en vier jet-
ski’s, die zowel aan stuurboord als aan bak-
boord te water kunnen worden gezet. Het bo-
vendek is geheel ingericht voor de eigenaar. 
Op het brugdek is de hut van de kapitein, een 
kantoor en een buiten- en binnenlounge. Op 
het zonnedek is een zwembad van 3 x 2 meter 
geplaatst. De Just J’S heeft als afmetingen: L 
o.a. (w.l.) x B (dg) = 61,00 (50,40) x 11,00 (3,37) 
meter. De voortstuwing wordt geleverd door 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C, op 
twee schroeven, voor een topsnelheid van 
15,5 knopen en een kruissnelheid van 13 kno-
pen. De bunkercapaciteit is 120 m³.De ECSD 650 Igor Mazursky voor de oliewinning in Canada.

Het motorjacht Just J’S bij aankomst in IJmuiden (foto M. Coster).
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Door H.S. Klos

Staal en middeleeuws hout
Jaap Scheffer licht berging Kamper kogge toe

Het was weer eens wat anders voor Jaap Scheffer van Hebo Maritiemservice: 
een middeleeuwse aak, punter en ten slotte onder grote mediabelangstelling 
10 februari een kogge bergen uit de IJssel voor Kampen. Geen stevig spul als 
staal of polyester, maar eeuwenoud hout en met het vriendelijke verzoek het 
wel een beetje in verband boven water te halen. Want nog niet eerder werd 
een kogge van deze leeftijd (rond 1400) teruggevonden.

Verslag

Dat vergde een aparte aanpak. ‘ADC Archeoprojecten en Baars-
Cipro hadden vooronderzoek gedaan en benaderden ons voor de 
tender. Dat gebeurde een maand of twee nadat Hebo Mammoet 
Maritime had overgenomen. We zaten in Zwartsluis, dus in de buurt 
én we hadden de goede spullen.’
Scheffer, zoon van de oprichter van BTS, begon in 1985 bij Smit en 
was onder meer betrokken bij bergingen als de Herald of Free En-
terprise in Zeebrugge, de Orinoco en Pavo bij Karlsruhe en uiter-
aard de Waldhof. Mammoet nam BTS in 2002 over, waarna Scheffer 
als directeur van Mammoet Maritime in 2014 de overstap maakte 
naar Hebo Maritiemservice. Hij leidt namens het samenwerkings-
verband Isalacogghe de berging bij Kampen.

Soort bubbelbad
‘Belangrijke vraag was natuurlijk, hoe we die kogge er goed uit kon-

den krijgen. Er moest in elk geval een stroomscherm komen om de 
duikers rustig te laten werken. We gingen uit van een 150-jaars 
maximum van anderhalve meter stroom per seconde (circa drie kno-
pen), maar door de lage afvoer staat er nu maar een derde van die 
stroomsnelheid. Het scherm brengt dat terug tot ongeveer nul. De 
gaatjes in het scherm voorkomen dat onderdruk aan de achterzijde 
ontstaat. Je krijgt in feite een soort bubbelbad. Ook achter de ber-
gingsconstructie is nog een strook van zo’n vijftien meter stil water.’

Twee frames
Die constructie bestaat naast het stroomscherm uit een hijs- en een 
transportframe. Aan dat hijsframe worden veertig elektrische hand-
takels bevestigd. Aan weerszijden van het wrak bedienen die twin-
tig hijsbanden. ‘Computers zorgen dat de banden niet meer dan een 
bepaalde druk in tonnen uitoefenen.’

Onder grote 

belangstelling 

tilde Hebo 10 

februari het wrak 

van de 600 jaar 

oude kogge 

boven water 

(foto Sander 

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

Nadat het wrak van binnen en van buiten tot anderhalve meter on-
der de rivierbodem was blootgelegd, zocht een robuuste spuitlans 
met vijf pompen (foto) zijn eigen weg en voerde de twintig banden 
onder de romp door. Met een kleine versie van die spuitlans en 
lichtere banden werd begin oktober het wrak van de punter al ge-
borgen. 

Ruimte voor rivier
Onderwateropnames doen vermoeden, dat de kogge rond 1437 
werd afgezonken in een van de stroomgeulen van de IJssel om zo 
de beoogde hoofdgeul beter op diepte te houden. In het Kamper 
stadsarchief liggen stukken, die in 1437 spreken over het aan-
brengen van “hoofden”, mogelijk kribben, om de rivier op diepte te 
houden.
Blijkbaar was de romp van de kogge alleen niet voldoende en werd 
de punter schuin naast de kogge als een soort wig afgezonken. De 
aak kan aan de andere kant van de geul als wig hebben gediend, 
maar ligt nu verder van de kogge. Deze is mogelijk weggespoeld.
Tot enthousiasme van archeoloog Wouter Waldus zijn aan de oever-
zijde van de bergingslocatie prehistorische voorwerpen als vuur-
stenen en pijlpunten gevonden. ‘Als er geld voor is, kunnen we na 
verwijdering van de wrakken de bergingsconstructie begin volgend 
jaar ook gebruiken voor nader onderzoek van die oever, waar moge-
lijk een prehistorische nederzetting heeft gelegen,’ stelt Scheffer. 

Herbruikbaar
Nadat de kogge in de mand van banden rustte en ook aan de binnen-
zijde met afstempelingen werd beschermd tegen inklappen, werd 
hij in het transportframe gehesen en op een ponton geplaatst. ‘Sta-
len binten en stempels ondersteunen het wrak dan van binnen en 
van buiten en zo gaat het, ingepakt en constant nat gehouden, naar 
Lelystad.’ Daar begon in oktober bij BataviaLand de bouw van de 
conserveringslocatie.
Na de berging overweegt Scheffer de bergingsconstructie, die 2,5 
ton kostte, te bewaren. ‘Het werkt perfect en we kunnen de onder-

delen ook apart gebruiken. Moet je bijvoorbeeld overboord gesla-
gen containers bergen, dan heb je weer plezier van zo’n stroom-
scherm.’

Het ontwerp van de constructie, waarmee uit de IJssel voor Kampen drie middeleeuwse wrakken worden 

geborgen. In geel het stroomscherm, in rood het transportframe en in blauw het hijsframe 

(bron Hebo Maritiemservice).Een driedimensionale opname van het koggewrak.

Bergingsleider Jaap Scheffer bij de spuitlans, die de twintig banden onder de romp van het koggewrak gaat 

aanbrengen (foto Sander Klos).
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Door ir. W. de Jong

Severe Overcapacity Hits 
Shipowners and Shipbuilders 
World Shipping and Shipbuilding 2016

Since 2011, the world orderbook has been relatively constant at a level of some 
100-110 million CGT. The all-time peak of almost 200 million CGT was reached in 
2008. The corresponding worldwide production reached its peak of 51.5 million CGT 
in 2010 and has since 2013 hovered around 36 million CGT. The order intake in 2015 
was some 6 million CGT less than in 2014. Taking into account the huge overcapacity 
in many shipping sectors and the suffering of the offshore business, it will be 
interesting and presumably sad reading to see how the fi gures will develop this year. 

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

The poor situation in shipping may also cause that quite a few exist-
ing orders will be cancelled or its production seriously delayed. The 
reluctance of banks to invest heavily in shipping will not help either.
According to IHS-Fairplay, the orderbook of the world’s shipbuilders 
of the world at the beginning of the years 2015 and 2016 and the 
completions and orders received in 2015, were as follows: 

Figure 1 shows the shipbuilding activity by area plus a comparison 
of the 2015 and 2016 orderbooks for those areas. Japan managed to 
get more orders in 2015 than it delivered in that year and the EU-27 
also saw an increase of its orderbook thanks to the new contracts 
for large cruise ships. The other areas saw a somewhat shrinking 
orderbook.
Figure 2 gives the shipbuilding activities for the ten countries with 
the largest orderbook at 1 January of this year plus, for the sake of 
comparison, our own country. The figures for our country could 
have been higher if the CGT value of large yachts would have been 
based on more realistic calculations which, hopefully, will happen 
in the near future. 

Shipping Crisis and Its Influence on Shipbuilding 
Figure 3 shows the orderbook for a few important ship types. The 
two ship types suffering most at present from overcapacity, the bulk 
carriers and container ships, still show relatively large orderbooks, 
be it for the bulkers a lot less than one year ago. The orderbook de-
velopment for oil tankers confirms the good times for these ships. 
That these may last! For the general cargo ships, the development 
as seen over quite a few years now continues: a slowly shrinking 
fleet with new building contracts remaining scarce. The average 
age is still well above twenty years, providing potential for scrap-

ping. The average age of bulk carriers has meanwhile come down 
to 8.5 years, but so did the age at scrapping, which in some cases is 
now as low as twenty years. 
It looks like the huge investments in China for infrastructure pro-
jects (roads, power stations, railways, airports, harbours, factories 
and buildings), which for many years caused a tremendous rise of 
imported raw materials, are coming to an end and this end of the 
“Chinese effect” seriously worsened the bulk carrier problem, as 
did the over-ordering, which has been ongoing since 2012. Still, Chi-
na’s large economy will provide a lot of work for international ship-
ping in the coming years, but most probably not so much as it did 
during the building boom and accelerated expansion period. 
In 2015, the combined production of bulk carriers and container 
ships in CGT terms amounted to some 52 per cent of the total output 
of the shipbuilding industry. According to a recent report from  
Drewry, the overcapacity in the bulk carrier market is estimated to 

 Orderbook Completions Orders
received

1.1.2015 1.1.2016 2015 2015
Number of ships 6515 6007 2822 2174
Million GT 204.3 201.4 60.5 76.6
Million CGT 112.2 105.6 37.4 39.5

 Orderbook 1.1.2015  Orderbook 1.1.2016  Completions  Orders Reported

No. m.GT m.CGT No. m.GT m.CGT No. m.GT m.CGT No. m.GT m.CGT

South Korea 865 61.1 31.2 769 59.4 29.0 358 22.6 11.7 274 24.1 10.4

Japan 941 32.9 17.4 991 40.6 20.9 492 12.9 5.8 485 19.5 9.1

China 2454 80.5 40.6 2334 77.6 40.0 880 25.1 13.2 611 25.4 12.7

EU-27 364 6.9 6.5 401 8.6 8.0 157 1.4 1.4 139 2.9 2.9

Europe (other) 255 1.5 1.8 274 1.6 1.8 127 0.4 0.5 82 0.35 0.5

Rest of the world 1269 14.5 10.5 1238 13.6 10.0 656 4.3 3.4 230 3.8 2.2

Figure 1. Shipbuilding activity by area.

Orderbook 1.1.2016 Com-
pletions 
2015

Orders 
Received 
2015

No. m.GT m.CGT m.CGT m.CGT

China 2334 77.6 40.0 13.2 12.7

South Korea 769 59.4 29.0 11.7 10.4

Japan 991 40.6 20.9 5.8 9.1

Philippines 93 5.2 2.3 0.79 1.25

Brazil 128 3.1 2.2 0.27 0.09

Italy 37 2.0 2.2 0.25 0.99

Romania 83 1.9 1.1 0.34 0.70

Germany 27 1.9 1.8 0.38 0.27

Vietnam 205 1.6 1.3 0.47 0.26

Chinese Taipei 33 1.4 0.8 0.49 0.26

Netherlands 75 0.247 0.383 0.14 0.12

Figure 2. Shipbuilding activities for the ten countries with the largest order book and the 

Netherlands at 1 January 2016.
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more will follow. Whilst in 2015 some 30 million dwt bulker tonnage 
was removed from the market, it is expected that in 2016 55 million 
dwt could be offered for scrap. The low scrapping prices are not 
only a consequence of the larger number of ships being sold for 
scrap, but are also caused by the changed situation in the steel in-
dustry. It is estimated that the worldwide excess steelmaking ca-
pacity at present amounts to about 700 million tonnes. In 2015, the 
total crude steel production amounted to some 1500 million tonnes. 
If correct, these figures would suggest that the worldwide steel-
making capacity amounts to some 2200 million tonnes, with almost a 
third of it to be considered overcapacity. 
The above suggests that both shipping and shipbuilding are experi-
encing bad times. A recent report from the OECD (Working Party 6, 
November 2015) states: ‘The shipbuilding industry is expected to  
remain in severe excess supply capacity for the foreseeable fu- 
ture.’ In the Shipping Market Review of Danish Ship Finance (Dan-
marks Skibskredit A/S) of December 2015, it is argued that: ‘Sea-
borne trade volumes seem to plateau in the short to medium term 
and could even embark on a structural declining trend’ and owners 
are advised to be careful with ordering new ships. This may also 
sound terribly pessimistic, but fortunately it is not all doom and 
gloom. 
Firstly, the world population is expected to continue its growth from 
7 to some 9 billion and many underdeveloped or less developed 
countries have embarked on a route to more wealth and prosperity 
for their citizens, which should lead to more trade and transport. 
Additionally, some shipping trades are healthy now, such as the 
cruise ship business with rapid growth (number of worldwide pas-
sengers estimated to reach 24 million this year, nine per cent more 
than last year), large sectors of the tanker market and a few other 
trades. 

The Future of Coal Transport 
Beyond the overcapacity problems of the bulk carrier market as de-
scribed above, there is an additional risk for this sector as it may be 
affected by the outcome of the December 2015 Paris Conference on 
Climate Control, depending on how governments and others will 
deal with the outcome of this conference. But sooner or later, seri-
ous attempts to reduce CO2 emissions are to be expected. 
Both from a practical and a political point of view, the easiest way 
of starting on that road will be to use coal as a prime target, togeth-

Wereldscheepsbouw

be in the order of thirty per cent whilst the situation in the container 
market is not much better. This will unavoidably lead to less new-
building contracts for these ship types, which will be a serious 
headache for shipbuilders. That big hole in production cannot pos-
sibly be filled by orders for tankers and other ship types. 
To make things worse, orders for offshore vessels and drilling units 
will also be very scarce as long as the oil price stays low. This situ-
ation will lead to severe problems for the Chinese, Korean and Jap-
anese builders. Perhaps less so for the Japanese builders, because 
of the tendency of Japanese owners to use such periods for renew-
ing their fleets by ordering new ships at domestic yards and selling 
their older ships abroad or sending these to the scrapyards. 

The “Chinese effect” has 
come to an end

Apart from the market for tankers, various niche markets will have 
to provide the orders for the builders. A situation the European 
builders and in particular our Dutch builders, have got used to a 
long time ago. Yet, the European yards will also be affected by the 
worldwide shipbuilding problems. To start with, the offshore situa-
tion will have a negative effect. Furthermore, it is not realistic to ex-
pect that the market for cruise ships, small general cargo ships, in-
land vessels, naval craft, large yachts and ships for wind energy at 
sea will provide sufficient business to keep all yards sufficiently oc-
cupied. 

Price Trends
It is not surprising that the present shipping market situation has a 
considerable effect on prices. Figures 4 and 5 show, as examples, 
the price development since 2012 for new and five year old Handy-
size bulk carriers, a popular ship type with a dry cargo capacity of 
some 37,000 dwt (Drewry).
Unfortunately for ship owners who like to get rid of their older units 
by selling them for scrapping, the Scrapping Price Index, as shown 
in figure 6, has also come down considerably. In spite of these low 
scrap prices, many bulkers have been sold for recycling, and many 

Fleet 1.1.2015 Orderbook 1.1.2015 Completions 2015 Fleet 1.1.2016 Orderbook 1.1.2016

No. m.DWT No. m.DWT No. m.DWT No. m.DWT No. m.DWT

Bulk carriers 10,316 756 1647 134 607 44.8 10,662 776 1264 100

Container ships 5106 228 423 35 210 18.5 5249 244 497 42

Crude oil tankers 9435 489 272 49 62 11.4 9573 503 437 76

General cargo ships 14,948 33.5 315 4.5 115 1.6 14,292 32 329 4.1

Figure 3. Global orderbook for bulk carriers, container ships, crude oil tankers and general cargo ships.
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Such a development would also affect the transport on our rivers 
and canals. Through our Dutch seaports, some 50 million tonnes of 
coal are imported per year, a lot of which is then transported further 
by inland vessels. In the long term, say 2050 and onwards, this issue 
will also affect other shipping trades, such as for oil and oil prod-
ucts. 
A world without fossil fuels or with much less fossil fuels, if ever, 
might well be a world with much less shipping. Or will biomass and 
biofuels replace the fossil cargoes? Not very likely, taking into ac-
count the huge areas necessary for growing the required crops. Ac-
cording to the recently published book “Power Density“ (Vaclav 
Smil, 2015 MIT Press), to provide sufficient fuel for a 1000 MW ther-
mal power station with wood, one requires a tree plantation with a 
surface area of 57 by 57 km or some 333,000 ha. Translated to a 
practical Dutch situation, it would mean that a tree plantation of 
some 500,000 ha would be required to supply the new Eemshaven 
RWE power station of some 1500 MW. 

Flag State Performance
The ICS (International Chamber of Shipping) has recently issued its 
2015/2016 Shipping Industry Flag State Performance Table (see 
www.ics-shipping.org). This table provides an annual overview of 
the performance of the world’s ship registers against a number of 
criteria, using data available in the public domain. According to the 
ICS, this table demonstrates that those flag states, which are used 
by the vast majority of ship operators, show an impressive number 
of positive indicators and the lack of substance to arbitrary distinc-
tions that are sometimes made between the performance of open 
registers and so called traditional flag states. 
About two thirds of the world fleet is now registered with the eight 
largest open registries, all of which show impressive levels of per-
formance. These registries include flag states as Liberia, Singapore, 
Marshall Islands, Bahamas and Malta. 
Not everybody, however, agrees fully with the conclusion of the ICS. 
Australia announced recently a Senate Inquiry into flag of conveni-
ence shipping particularly focused on the way crews on ships flying 
such flags are being treated. The results of this Inquiry are expect-
ed to be published this spring. 

Wereldscheepsbouw

er perhaps with heavy fuel oil. Both coal and heavy fuel oil are seen 
as dirty fuels and are not being used by consumers as other liquid 
and gaseous fuels used for private motorcars, aircraft and heating 
and cooking. Politicians usually avoid to hurt the interest of con-
sumers, at least in democracies. This may not be a short term risk, 
but nevertheless, it should be considered. Some thirty per cent of 
the 3800 million tonnes of dry bulk cargo transported by seagoing 
ships in 2015 concerned the transport of coal, used for electrical 
power generation (sixty per cent) and the steel industry (forty per 
cent). 
It may be noted that in December 2015, the IEA (International Ener-
gy Agency) slashed its five-year coal demand by more than 500 mil-
lion tonnes, at the same time reporting that in 2014, for the first time 
in a hundred years, coal consumption had gone down. Total coal 
consumption in the world per year amounts to about 8000 million 
tonnes. Even with a reduced scrapping age of some twenty years, 
bulk carriers now being built will still operate in 2036. By that time, 
some consequences of the 2015 conference will have been taken to 
heart, one would expect. This possible effect may partly or wholly 
be compensated for by a general increase in the transport of bulk 
cargoes due to population growth and other factors.

Figures 4 and 5. Newbuilding prices (left) versus second-hand prices, both in $ M (source: Drewry Maritime Research).

Figure 6. Scrapping price trends in US $ per ldt (source: Clarksons).
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Door ir. R.W. Bos

Kroonborg Celebrates First 
Year of Successful Operations
It has been a year since Walk-to-Work vessel Kroonborg started platform 
maintenance operations in the southern part of the North Sea. This event was 
celebrated on board by the crew and the vessel’s maintenance team in Den 
Helder on 18 February. Operations managers from Wagenborg, NAM and Shell 
UK attended the informal ceremony for which SWZ Maritime was also invited.

Special

A cake decorated with a picture of the vessel was cut by a happy 
captain Gerrit de Haan and shared with crew and personnel. During 
this fi rst year of operation, there have been no incidents on the ves-
sel, nor on the platforms being served, said manager operations of 
NAM Henk van Nieuwpoort with pride. The vessel’s smooth motion 
characteristics were indeed of no concern to the non-maritime peo-
ple on board. On the contrary, it was quite exciting to watch the 
vessel’s movements from a merely stationary Ampelmann bridge, 
according to an enthusiastic member of the maintenance crew.
As previously described in SWZ Maritime, the hull of the Kroonborg 
has been designed for optimum motion behaviour and maximum 
comfort of the people on board. The Voith Schneider thruster sys-
tem also provides roll reduction during dynamic positioning, and it 
operates with minimum noise and vibration. 
The Ampelmann gangway system and Bargemaster crane platform 

are completely compensated for heave, pitch and roll motions, 
where the gangway also allows for horizontal vessel movements 
during connection (see the article in SWZ Maritime 7/8 of 2015, pp 
20-28).

Effi cient Routine Matter
Marine Operations Manager Nico Benink, Operations Manager Wil-
fried Boelens and Technical Manager Maarten ten Wolde explained 
to SWZ’s editors that the landing procedure of vessel and bridge 
has become an effi cient routine matter. During the approach within 
the 500 metre zone of the targeted platform, routine checks are be-
ing performed on the DP system, on the crane and the Ampelmann 
gangway bridge. Once the Kroonborg is in its fi nal position, it takes 
less than half an hour to extend the motion compensated gangway 
and to connect it to the platform and to start the transfer of person-

Once the 

Kroonborg is in 

its fi nal position, 

it takes less than 

half an hour to 

extend the 

gangway bridge 

and to connect it 

to the platform.
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Rob Bos is eigenaar van Bos Maritime Consultants 
BV en werkte als Basic Design Manager bij Heerema 
Marine Contractors aan het Aegirproject.

nel. Although it is a delicate procedure, which has to be carried out 
carefully, no internal water ballast transfer is required when the 
bridge is moved outboard. 
According to the captain, when the vessel is in stern-on position 
with respect to wind and waves, positioning is very stable. The two 
stern thrusters would then react instantly on a position error.

26,000 Man-hours
In a typical schedule, the Kroonborg leaves Den Helder every two 
weeks. As a special purpose vessel, the vessel can accommodate 
sixty people: forty technicians and twenty nautical crew. While the 
crew is working in a continuous four hours on, four hours off sched-
ule, two maintenance teams work twelve hours only during the day. 
The Kroonborg brings two maintenance teams to the platforms in 
the morning. At the end of the day, the Kroonborg returns to the 
platforms and picks up the teams again. They stay on board during 
the night, while the vessel is in stand-off mode.
This way of working has paid off significantly. After the initial start-
up period of slowly increasing effectiveness, a figure of 26,000 man-
hours of offshore maintenance has been recorded during the 
months June 2015-January 2016. This favourable result confirms the 
well-chosen design criteria of the Kroonborg and of the equipment 
installed. The various technical and operational limitations are be-
ing checked in advance with the assistance of the Amarcon weath-
er prediction program.

The editors would like to thank Royal Wagenborg and the Neder-
landse Aardolie Maatschappij (NAM) for being invited to attend 
this celebration and in particular the persons who organised it: 
Erika Albertema, secretary; Guus van der Linde, communica-
tions; and Willem Rogge, communications NAM.

Fewer Helicopters
About ten per cent of the gas produced in the Netherlands is pro-
duced offshore. For the UK, this is more than 95 per cent. NAM and 
Shell UK operate in a combined business unit in the southern part of 
the North Sea in regions of smaller water depths and milder wave 
conditions. Currently, the Kroonborg serves ten unmanned platforms 
for NAM and eleven for Shell UK. Last year, the vessel has trans-
ferred some 12,500 persons, which means an improvement of thirty 
per cent as compared to previous operations. As a consequence, a 
significant reduction in the deployment of helicopters could be 
made.
In addition, Kroonborg performed special jobs, such as mainte-
nance and repairs of offshore wind turbines. Provision of fluids and 
chemicals has also been carried out regularly. On several occa-
sions, cold start-ups of new production wells with high reservoir 
pressure have been carried out from the Kroonborg. 
All in all, these are very good reasons to celebrate such favourable 
results. 

From left to right: 

Vincent Quick 

(Junior Dynamic 

Positioning 

Officer), Mark 

Robinson 

(Marine 

Operations 

Manager),  

Gerrit de Haan 

(Captain), Nico 

Benink (Marine 

Operations 

Manager).
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Door G.J. de Boer

Groot offshore-project 
achter de horizon 
Gemini Offshore Windpark

Special

Montage van de eerste windturbine betekende een mijlpaal 

van het Gemini-project (foto Flying Focus).
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Het offshore-installatieschip Aeolus van hoofdaannemer Van Oord heeft op 16 februari de 
eerste windturbines in het Gemini Offshore Windpark geplaatst. De Aeolus was vier dagen 
eerder met de eerste zes turbines vertrokken uit Esbjerg. Dat betekende een nieuwe mijlpaal 
in de voortgang van dit project waarvoor Van Oord de EPC (Engineering, Procurement, 
Construction) contractor en voor tien procent projectaandeelhouder is. Met een aanneemsom 
van 1,3 miljard euro is dit een van de grootste contracten tot dusver in de Van-Oordhistorie.

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

De overige partners in het Gemini-project zijn: Northland Power Inc. 
(NPI) uit Canada met een belang van zestig procent, Siemens met 
een belang van twintig procent en HVC met een belang van tien pro-
cent. De kosten voor de aanleg van het windmolenpark op zee zijn 
begroot op 2,8 miljard euro waarvan de aandeelhouders 500 miljoen 
euro financieren en de banken 2,3 miljard euro. Ongeveer zeventig 
procent van de benodigde financiering, met een waarde van 2 mil-
jard euro, is verstrekt op basis van projectfinanciering (“non-re-
course”) met eersterangsdekking en als termijnlening door twaalf 
internationale commerciële kredietverstrekkers en drie export- 
kredietverzekeraars. Het Gemini-project wordt beschouwd als een 
van de grootste offshore-windenergieprojecten ter wereld dat tot 
dusver op projectbasis is gefinancierd. 
Gemini wordt gebouwd op basis van een contract met twee partij-
en: Van Oord is verantwoordelijk voor de elektrische infrastructuur 
en fundaties en Siemens levert de turbines. Siemens Energy Service 
zorgt bovendien gedurende een periode van vijftien jaar voor ser-
vice en onderhoud.

600 MW
Het EPC-contract van Van Oord vertegenwoordigt een som van 1,3 
miljard euro en omvat de levering en installatie van de fundaties 
(monopalen en transitiestukken), de levering en aanleg van elektri-

De Eemshaven 

Terminal met 

links de Aeolus 

(foto G.J. de 

Boer).

De Aeolus heide 

op 8 juli 2011 de 

eerste fundatie. 
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De 150 transitiestukken werden vanaf 1 juni 2015 verscheept met de 
Abis Belfast (2010 - 2978 bt) en Abis Bergen (2010 - 2978) van Abis 
Shipping BV, Harlingen. Per reis konden twee transitiestukken wor-
den geladen en tot 12 oktober hebben beide schepen gezamenlijk 75 
maal het traject afgelegd.

Kabelleggen
De twee exportkabels zijn gelegd door de kabellegger Nexus (2014 
- 8650 bt) en de kabels tussen de windturbines en de transformator-
stations door de kabellegger HAM 602 (1969 - 2601 bt) en de Nexus. 
In de door een ROV gegraven 1,5 meter diepe sleuven in de zee- 
bodem werden de kabels door Van Oord’s multipurposeschip Jan 
Steen (1986 - 2679 bt) afgedekt. Het aan elkaar koppelen van de de-
len van de exportkabel werd onder andere uitgevoerd aan boord 
van de multifunctionele ponton Stemat 89 van Stemat Marine Servi-
ces, Rotterdam. De koppelingen werden met de hand gemaakt en 
ingepakt met “offshore joints”.

Twee transformatorstations
Eind augustus 2015 waren ook al de twee Offshore High Voltage 
Stations (OHVS’s) geïnstalleerd. Voor ontwerp, bouw en installatie 
van de twee OHVS’s en een Land High Voltage Station (LHVS) had 
Van Oord een subcontract afgesloten met het consortium FICG, een 
samenwerking tussen Cofely Fabricom, Iemants en CG. De assem-
blage van de OHVS’s vond plaats in de hal van Cofely Fabricom in 
Hoboken. Op 20 en 21 juli zijn de twee transformatorstations op de 

Special

sche infrastructuur, inclusief het leveren en plaatsen van transfor-
matorstations zowel offshore als onshore en het leveren en leggen 
van alle elektriciteitskabels. 
Het Gemini Offshore Windpark wordt in 2,5 jaar aangelegd 85 kilo-
meter van de kust van Groningen en is niet zichtbaar vanaf de kust-
lijn. Op deze locatie worden gemiddeld de hoogste en meest con-
stante windsnelheden bereikt op de Noordzee. Het 600 MW windpark 
bestaat uit 150 windturbines, elk met een capaciteit van 4 MW en 
beslaat een zeeoppervlak van 34 km². Dit project levert meer dan 
500 banen op en na volledig inbedrijfstellen nog eens 75 tot honderd 
operationele banen in de jaren daarna.

150 funderingspalen en transitiestukken
In een periode van 3,5 maand (van 1 juli tot en met 17 oktober 2015) 
zijn door de Aeolus (2011 - 16.700 bt, hijsvermogen 990 ton) en de 
ingehuurde Pacific Osprey (2012 - 24.586 bt, hijsvermogen 1200 ton) 
van Swire Blue Ocean alle 150 fundaties 30 tot 40 meter diep in de 
zeebodem geheid, tot de bovenkant 5 meter boven het laagste as-
tronomische getij staat, en zijn de transitiestukken geplaatst. Elke 
monopile is ontworpen voor een specifieke positie in het windmolen-
park. Afhankelijk van de waterdiepte (tussen de 28 en 36 meter) kan 
de lengte van de funderingspalen varieren van 59 tot 73 meter. De 
stalen fundaties, die een diameter van 7 meter en een wanddikte 
van 7 tot 11 centimeter hebben, werden geleverd door de Sif Group, 
Roermond, en EEW GmbH, Erndtebrück. De transitiestukken werden 
geleverd door Sif en Smulders Projects in Hoboken bij Antwerpen. 

De Pacific 

Osprey 

(hijsvermogen 

1200 ton) vertrekt 

met drie 

fundaties uit de 

Eemshaven (foto 

F.J. Olinga).
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150 turbines plaatsen op de twee naast elkaar gelegen locaties Bui-
tengaats en Zee-energie, die samen het Gemini Windpark zullen 
vormen. Daar is ook de naam van het windpark aan ontleend, naar 
het sterrenbeeld Gemini = tweeling. 
Eerst wordt de toren van de windturbine op het transitiestuk geta-
keld en met bouten vastgezet. Daarna wordt de 140 ton zware gon-
del op de toren gehesen en vastgezet en ten slotte worden de drie 
rotorbladen, elk met een gewicht van 18 ton, die een voor een naar 
boven worden getakeld, gemonteerd. De hoogte van de wind- 
turbine is boven zeeniveau tot de turbinenaaf 88,5 meter. Als alle 
grote onderdelen zijn geïnstalleerd, kunnen de elektriciteitskabels 
worden aangesloten en is de turbine klaar voor gebruik. 

Besparing van 1,25 miljoen ton CO2

Op 16 februari is de eerste windturbine succesvol geïnstalleerd en 
op 29 februari wekte het Gemini Offshore Windpark de eerste duur-
zame stroom op. Zodra Gemini volledig operationeel is, is het een 
van de grootste offshore-windparken ter wereld, zowel in omvang 
als in productie. Gemini vermindert de Nederlandse jaarlijkse CO2- 
uitstoot met 1,25 miljoen ton per jaar. Daarmee levert het windpark 
een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een meer onafhan-
kelijke energievoorziening en aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van Nederland. Vanaf dit jaar is het beheer en onderhoud van het 
Gemini Windpark opgedragen aan EWE Offshore Service & Solu- 
tions GmbH (EWE-OSS) en Offshore & Wind Assistance (OWA) voor 
een periode van vijf jaar met uitzondering van de windturbines.

Special

ponton Louis (2011 - 6690 bt) van Sarens, Wolfertem, gereden en op 
17 augustus werd de ponton uit Hoboken weggesleept naar de  
Gemini-locatie. 
De twee jackets (vierpootsfundaties voor de OHVS’s), die door Ie-
mants in Vlissingen werden gebouwd, waren op 6 juli op de ponton 
CC Atlantique (2010 - 9119 bt) van Acta Marine BV, Den Helder, ver-
trokken naar de Eemshaven. Op 6 en 13 augustus zijn de jackets (L x 
B x H = 32 x 32 x 58 meter) door de Rambiz (1995 - 7547 bt, hijs- 
vermogen 3300 ton) van Scaldis Salvage & Marine Contractors, Ant-
werpen, op de locaties geplaatst. De 2500 ton wegende OHVS’s zijn 
op 20 en 31 augustus door de Rambiz op de jackets in het windpark 
geplaatst. 
Daarna werden de infieldkabels (108 millimeter diameter) aangeslo-
ten op de OHVS’s, waarna ook de meer dan 110 kilometer lange AC- 
exportkabel (267 millimeter diameter) naar het landstation op de 
vaste wal werd aangesloten. Elk substation verzamelt de elektrici-
teit die wordt opgewekt door 75 turbines, transformeert die van 33 
kV naar 220 kV dat aan land weer wordt omgezet naar een hoger 
voltage (380 kV) voor levering aan het hoogspanningsnet van Ten-
neT voor verdere distributie. 

Windturbines
Op 12 februari heeft de Aeolus in Esbjerg de eerste zes turbines op-
gehaald, gevolgd door de Pacific Osprey die elke rondreis acht tur-
bines kan meenemen. Deze turbines worden in Denemarken gepro-
duceerd door Siemens Wind Power. Beide schepen zullen dit jaar 

Het plaatsen van 

de twee jackets 

door de Rambiz 

(hijsvermogen 

3300 ton) (foto 

Flying Focus).
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Van Oord was betrokken bij de aanleg van grote landaanwinnings-
projecten zoals Palm Jumeirah in Dubai en Maasvlakte 2. Vanaf 2002 
treedt Van Oord op als EPC-contractor voor de aanleg van wind- 
parken op zee en sindsdien zijn de volgende projecten gerealiseerd: 
• Prinses Amaliawindpark, voorheen Q7, 23 kilometer ten westen 

van Egmond aan Zee, 120 MW (2008), 
• Belwind Phase 1, 46 kilometer van de Belgische kust bij Zee-

brugge, 165 MW (2012), 
• Teesside Wind Farm, 1,5 kilometer van de noordoostkust van En-

geland, 62 MW (2013), 
• Dansk Tysk Offshore Wind Farm, 70 kilometer ten westen van  

eiland Sylt, 288 MW (2013), 
• offshore-windpark Eneco Luchterduinen, 23 kilometer ten wes-

ten van Zandvoort, 129 MW (2015), 
• Windpark Westermeerwind, op het IJsselmeer langs de dijk van 

de Noordoostpolder, 144 MW (2016) en 
• het Gemini Offshore Windpark, 60 kilometer ten noorden van 

Schiermonnikoog, 150 MW (2017). 
Van Oord heeft een personeelsbestand van 4500 en de vloot bestaat 
uit meer dan honderd vaartuigen.

Special

Walk-to-Workvaartuigen en accommodatieschepen
In de piek van het Gemini-project heeft Amasus Offshore, Delfzijl, 
twee schepen van de Abis D-serie van het type VG6000-E met DP2, 
de Abis Dublin (2012 - 5198 bt) en Abis Dover (2012 - 5198 bt), van 
Abis Shipping, Harlingen, voorzien van twee tijdelijke extra accom-
modaties voor in totaal negentig personen. Deze aanpassing werd 
door Holland Shipyards uitgevoerd in Hardinxveld. Van 1 juli tot 16 
november huurde Acta Marine bovendien het Noorse multipurpose 
support vessel Stril Server (2014 - 4751 bt) in van Simon Møkster. Per 
17 november kwam het Walk-to-Workschip Acta Orion (2015 - 6532 
bt) beschikbaar voor het Gemini-project en vanaf 17 februari is door 
Siemens het DP2 Service Operated Vessel Wind Innovation (1999 
- 7880 bt) van C-Bed Floating Hotels, Hoofddorp, ingehuurd voor 
fieldsupport bij het in bedrijf stellen en overdragen van de turbines.

Van Oord
Van Oord is een van de meest toonaangevende aannemers van bag-
ger-, waterbouwkundige en offshore-energieprojecten (olie, gas en 
wind). Het familiebedrijf werd in 1868 opgericht door Govert van 
Oord. Het hoofdkantoor is tegenwoordig gevestigd in Rotterdam. 

De kabellegger 

Nexus (foto 

Flying Focus).
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Scheepsbeschrijving

Het casco van de VG6000-E werd vanaf 2009 ontwikkeld door 
Vuyk Engineering Groningen, de voorloper van CIG Maritime 
Technology, voor een DP2-multipurpose vrachtschip met diesel-
elektrische voortstuwing, waarvan er tot dusver vijf zijn ge-
bouwd. Dit ontwerp is uitvoerig getest bij Marin. Op de off-
shore-locaties zijn de kleine crewsuppliers meestal maar tot 
een golfhoogte van 1,5 meter beperkt inzetbaar. Bovendien zijn 
ze te lang onderweg en zeeziekte en vermoeidheid van het on-
derhoudspersoneel is onvermijdelijk. Hierdoor is het aantal 
werkbare dagen beperkt en niet-productieve uren van offshore-
personeel zijn duur. Dit kan worden opgelost door het statione-
ren van een WFSV met een Ampelmann, een deiningsgecom-
penseerde telescopische valreep, waarmee personeel op 
windturbines en/of boorplatforms kan worden overgezet bij 
golfhoogten tot wel drie meter. Een tweede voordeel is het ver-

minderen van het aantal reisuren. Een crewboat behaalt gemid-
deld vijftig tot 55 procent van het aantal werkbare uren, een DP2 
met een vijfsterrenaccommodatie en stabiel zeegangsgedrag 
kan wel tachtig tot negentig procent werkbare uren realiseren. 

Van bouw tot oplevering
Het casco van de Acta Orion (bouwnummer 132, imo 9750268) 
werd onder klasse van Bureau Veritas gebouwd in Szczecin aan 
de Oder bij Partner Sp z.o.o., waarbij Centraalstaal het bouw-
pakket leverde en CIG Shipbuilding de bouw coördineerde en 
supervisie hield. Al op 1 juli 2014 begon de bouw en op 7 april 
werd het casco te water gelaten. Op 4 juni was de bouw zo ver 
gevorderd dat het casco door de Deense sleepboot Westsund 
(1980 - 2820 pk) van Svendborg Bugser A/S van de werf kon 
worden weggesleept. Via het Kielerkanaal, dat op 6 juni werd 

Acta Marine BV, Den Helder, contracteerde op 14 juni 2014 CIG Shipbuilding voor het 
ontwerp en de bouw van een Wind Farm Support Vessel (WFSV), ook wel Walk-to-
Work- (W2W-) schip genoemd. CIG Maritime Technology (design en engineering) 
optimaliseerde in nauwe samenwerking met Acta Marine en Van Oord het ontwerp 
van VG6000-E tot een vaartuig dat de best mogelijke inzetbaarheid en comfort zou 
moeten bieden in zwaardere weers- en zeecondities zoals die regelmatig voorkomen 
in windmolenparken die steeds verder uit de kust liggen. 

W2W op Gemini
Maximale inzetbaarheid met de Acta Orion

Door G.J. de Boer

De Acta Orion wordt op dit moment ingezet 

voor de aanleg van het Gemini Windpark.
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gepasseerd, kwam de Acta Orion twee dagen later in Harlingen 
aan. Onder regie en supervisie van CIG Shipbuilding werd aan 
de kade in de Nieuwe Vissershaven de Acta Orion afgebouwd. 
Voor het installeren van de twee roerpropellers werd het schip 
naar een dok verhaald. De doopceremonie vond plaats op 22 
oktober in Harlingen. Doopvrouwe was Didi te Gussinklo Oh-
mann, Project Director van het Gemini Project en vanaf 1999 in 
dienst bij Van Oord. Vervolgens werden vanuit Harlingen tot en 
met 4 november 2015 drie proefvaarten gehouden waarna de 
Acta Orion, het grootste schip in de vloot van Acta Marine, 
twee dagen later officieel werd overgedragen. Op 17 november 
lag de Acta Orion onder commando van kapitein Marc Deman 
in de Eemshaven gereed voor het Gemini-project. Het operatio-
nele management van het vaartuig is uitbesteed aan SeaMar 
Services, Den Helder. Onder commando van kapitein Marc De-
man vertrok de Acta Orion naar de Eemshaven om in charter 
van Van Oord te worden ingezet bij de aanleg van het Gemini 
Offshore Windmolenpark, 85 km ten noorden van de Groningse 
kustlijn. Directeur Govert Jan van Oord van Acta Marine zei tij-
dens de feestelijke doop: ‘We hebben het schip de naam Orion 
gegeven omdat dit sterrenbeeld staat naast Gemini, de naam 
van het windpark in aanleg waar ons schip aan het werk gaat.’ 

Comfortabel verblijf
De Acta Orion heeft aan beide zijden twee afmeerplaatsen voor 
crew transfer vessels die onderhoudspersoneel van en naar 
windturbines kunnen overbrengen. Het accommodatie- en sup-
portvaartuig kan vier weken onafgebroken als hotelschip fun-
geren. De Acta Orion heeft een comfortabele accommodatie, 
verdeeld over zes dekken, voor tachtig personen (25 beman-
ningsleden en 55 technici) die zijn ondergebracht in twintig 
twee- en veertig eenpersoonshutten met eigen douche en toi-
let. Alle ruimten zijn voorzien van airconditioning en WiFi. 
Op dek 6 (Kapiteinsdek) bevinden zich de kapiteinshut en een 
eenpersoonshut voor bemanning, drie vergaderzalen, waarvan 
een ook kan dienen als cinema, drie kantoren (alle voorzien van 
internet (LAN) en satelliettelefoon), een recreatiezaal met kof-
fiehoek en tv-scherm en een rookruimte met tv-scherm. 
Op dek 5 (Officiersdek) zijn tien eenpersoonshutten voor de 
eerste stuurman, de hoofd-wtk en bemanning en twaalf twee-
persoonshutten voor technici. Dek 4 (Bovendek) is ingericht 
voor het hospitaal, de receptie, kleed- en droogruimte, een klei-
ne mess voor zes personen en tien eenpersoonshutten voor be-
manning en vier tweepersoonshutten voor technici. Op dek 3 
(Hoofddek) bevinden zich de kombuis, eetzaal (ook in te richten 
als conferentieruimte) met warm en koud buffet (24-uurs ser-
vice), proviandruim en een eenpersoonshut voor bemanning en 
vier tweepersoonshutten voor technici. Op dek 2 (Tussendek) 
zijn zeventien eenpersoonshutten voor technici en de wasserij 
en op dek 1a (Entertainmentdek) bevinden zich twee sauna’s, 
een cinema met een groot tv-scherm, een fitnessruimte en 
twee werkruimten.

Multifunctioneel werkdek
Op het werkdek is aan stuurboord een Lagendijk-knikarmkraan 
met een constant tensioning-systeem en een hijscapaciteit van 
10 ton op 17,5 meter en 5 ton op 21,5 meter geplaatst. Op het 
middenschip is een Ampelmann Walk-to-Work (W2W)-systeem 
geïnstalleerd. Ampelmann heeft voor Acta Marine ook nog een 
deiningsgecompenseerd systeem ontwikkeld om gereedschap 
en materieel tot een gewicht van 1000 kilogram te kunnen over-
zetten. Verder heeft de Acta Orion twee moonpools met een di-
ameter van 1,2 meter. Een boxshaped ruim achter de accom-
modatie heeft een hoogte van 9,8 meter en een inhoud van 3500 
m³ dat met vier pontonluiken (24,4 x 12,0 meter, maximale belas-
ting 2,5 ton/m²) kan worden gesloten met de luikenwagen (twee 
hydraulische kranen elk met een hijsvermogen van 1,5 ton). Ook 
het tussendek kan met vier pontonluiken (24,4 x 11,5 meter, 
maximale belasting 3,5 ton/m²) worden gesloten. Het tussen- 
dekruim heeft een met hout afgedekte vloer met een oppervlak 
van 402 m² en een lengte van 32,9 meter. De tanktop met een 
oppervlak van 290 m² en een lengte van 25,2 meter kan maxi-
maal belast worden met 15,0 ton/m². De Acta Orion heeft een 
open top-notatie voor het vervoer van exceptionele project- 
lading. Het bovenruim is geschikt voor de stuwage van 10, 20 of 
40 voets (koel)containers en accommodatie-units wanneer er 
meer dan 55 technici gehuisvest moeten worden. 

Energievoorziening
De energie wordt opgewekt door vier Caterpillar/Leroy Somer- 
dieselgeneratoren van elk 1200 kW en één van 800 kW voor de 
twee elektromotoren (2 x 1500 kW bij 1495 tpm) voor aandrijving 
van de twee roerpropellers. De Agco-noodgenerator heeft een 
vermogen van 150 kW. Vrij varend en bij een diepgang van 5,00 
meter kan een maximumsnelheid van 14 knopen worden ge-
haald. De bunkercapaciteit is 562 m³ MGO. In het voorschip zijn 
twee 750 kW intrekbare Veth-roerpropellers, typen VL-900 en 
VLT-900 (2 x 750 kW bij 900 tpm) en een 485 kW Veth-boeg-
schroef (485 kW bij 1500 tpm) in een tunnel geïnstalleerd. 

Vloot van vijftig werkboten
Acta Marine werd in 2005 gevormd als holding voor een fusie 
tussen Rederij Waterweg in Den Helder en Van Stee Survey & 
Supply in Harlingen. Rederij Waterweg werd in 1970 opgericht 
door Henk en Lida de Haas van Scheepswerf de Haas in Maas-
sluis om de sleepboten die bij de familiewerf waren gebouwd 
zelf te exploiteren. Na enkele jaren werd de rederij afgesplitst 
van de werf en verhuisde De Haas naar Workum. De werkboten 
werden gestationeerd in Den Helder. De vloot breidde zich ge-
staag uit, onder andere door autonome groei en door overnames 
en Rederij Waterweg werd een begrip in de baggersector over 
de hele wereld. Met slepers, multicats en surveyvaartuigen 
werden zowel in diep als in heel ondiep water specialistische 
diensten verleend. Hoogtepunten voor het bedrijf waren het 
Øresund brug/tunnelproject in Denemarken, de ondiepwater-
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projecten in de Kaspische Zee en de World- en Palmeilanden-
projecten bij Dubai. 
Van Stee Survey & Supply in Harlingen (in 1975 opgericht door 
Rinus van Stee) werd vooral bekend door de Sara Maatje-
boten, waarmee vooral in ondiepe wateren werd geopereerd, 
vooral ten behoeve van de olie- en gasindustrie. In 2006 ver-
kocht De Haas zijn aandelen aan Van Oord, maar Rederij Wa-
terweg en Van Stee bleven de eerste jaren binnen de holding 
nog onder hun eigen namen min of meer zelfstandig vanuit Den 
Helder en Harlingen opereren. 
In 2010 is de vestiging in Harlingen gesloten en werden alle ac-
tiviteiten in Den Helder geconcentreerd. Tevens werden beide 
bedrijven volledig gefuseerd en werd de naam Acta Marine 
voor de hele onderneming ingevoerd als onafhankelijke mari-
tieme dienstverlener. Acta Marine introduceerde in 2009 de 
eerste DP Multicat, de Coastal Discovery, en in 2012 werd de 
vloot uitgebreid met vier Shoalbusters. In 2015 nam Acta Marine 
Offshore Wind Services (OWS), een JV van Workships Contrac-
tors en Royal Doeksen, inclusief de Engelse dochteronderne-
ming Offshore Wind Power Marine Services Ltd., met acht 
crewtransfervaartuigen over.
Het management van Acta Marine Wind Services bleef in han-
den van Workships Contractors. De vloot van Acta Marine be-
staat per 1 januari 2016 uit vijftig werkboten, te weten één 
offshore-supportvaartuig, de Acta Orion, acht sleepboten 
(waaronder vijf Shoalbusters), elf MultiCats, twaalf crewtrans-
fervaartuigen, zeven surveyvaartuigen, acht multipurpose-
vaartuigen en drie pontons. Een MultiCat is momenteel in aan-
bouw. Met deze vloot worden maritieme diensten verleend aan 
baggerprojecten en natte aannemerij, olie- en gaswinning bui-
tengaats en aan offshore-windprojecten met als specialisme 
operaties in ondiep water. Acta Marine heeft het hoofdkantoor 
gevestigd in Den Helder en bijkantoren in Rotterdam, Versailles 
en Dubai.

Van bouwpakket tot totale waardeketen
CIG Shipbuilding is een werkmaatschappij van CIG, opgericht in 
1972 en gevestigd in Groningen. Het concern heeft zich de laat-
ste jaren ontwikkeld van toeleverancier van bouwpakketten 
voor schepen tot aanbieder van de totale waardeketen. Van 
design en engineering, prefabrication en scheepsbouw tot ma-
rine equipment. CIG bestaat uit verschillende werkmaatschap-
pijen: CIG Centraalstaal (Groningen) en CIG Ostseestaal 
(Stralsund) productie van bouwpakketten, CIG Maritime Tech-
nology (design & engineering), CIG Shipbuilding (blokken, sec-
ties, casco’s en turn-key-schepen), CIG Piping Technology, 
Bremen (productie en levering pijpsystemen), CIG Architecture 
(bouw van complexe structuren), Staal Bewerking Noord 
(SBN), Oostwold (productie en levering van stalen componen-
ten), SEC Groningen (levering van lieren, bolders en ankers met 
toebehoren) en SEC Bremen (levering van lashing equipment
voor containers).

Gegevens Acta Orion
Eigenaar: Acta Shipping 1 BV, Den Helder
Bt: 6532   
Nt: 1959
Dwt: 3763 ton (bij diepgang 5,00 meter)
Lengte o.a.: 107,95 meter
Lengte l.l.:   99,61 meter 
Breedte:   16,00 meter volgens mal
Holte:   9,30 meter tot werkdek volgens mal
Ontwerpdiepgang:   5,50 meter
Drinkwatercapaciteit:   127 m³
Ballastwatercapaciteit: 3374 m³
Rioolwatercapaciteit:    20 m³

Als DP2 met een 

vijfsterrenaccommodatie 

en stabiel zeegangsgedrag 

kan de Acta Orion wel 

tachtig tot negentig 

procent werkbare uren 

realiseren. 
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Door T. van Bruinessen MSc

Different Approach, 
Different Results
Controlled Innovation with the Ulstein Design Process

Ulstein applies new insights on ship design to improve the development of 
innovative solutions during the initial design stages. The Ulstein Design 
Process (UDP) improves interaction between client, naval architects and 
technology partners aiming to deliver designs with performance beyond the 
client’s expectations. The UDP is based on PhD research exploring the 
fundamentals of ship design. 

Scheepsontwerp

The Ulstein 

DX105, a heavy 

well intervention 

vessel, was 

created using the 

Ulstein Design 

Process. 

The ship design process often concentrates on balancing and opti-
mising different parameters in the vessel. Subsequently, (software) 
tools focus on increasing the level of detail to improve evaluation, 
increase balance or optimise elements such as hydrodynamics, lay-
out or structure. 
Optimisation and improving balance between different parameters 
are key parts in ship design. However, they do not explain how the 
wide range of innovations seen in the maritime industry are devel-
oped, implemented and brought to the market. In specifi c projects, 
this is often done by experienced naval architects or ship design-
ers. Exploring exactly how these designers implement and develop 
creative solutions during the ship design process was the starting 
point for a PhD research project developed in cooperation with Ul-

stein Design & Solutions BV (UDS BV, former Ulstein Sea of Solu-
tions) and the Delft University of Technology (TU Delft). Research 
that explores the fundamentals of ship design practice.

Learning-by-doing
During the initial exploration in the PhD study, leading ship design-
ers were interviewed about their ideas on innovation in ship design 
based on their experiences with specifi c projects. They discussed 
subjects such as the interaction with clients and technology part-
ners, how information was shared and the role (and place) of crea-
tivity in design. Although the subjects were comparable and the in-
terviewees had the same formal education, the way they defi ned 
and described the innovating processes and the end-results 
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were completely different. Describing the process of innovation ap-
peared to be mainly influenced by experience and learning-by-do-
ing, not by a structured foundation.
This initial exploration proved an interesting basis for further re-
search on the process of innovation in ship design. From a practical 
perspective, increasing knowledge on the ship design process 
would improve control when developing innovative ship designs, 
reducing design changes in later stages and provide focus for crea-
tivity. From an academic perspective, a better understanding of the 
innovative ship design process would improve the literature basis.
 
Innovation in Complex Objects
The interviews provided some insight in ship design, but did not pro-
vide enough information to create a consistent model describing the 
process used by (experienced) ship designers. Similarly, the ship 
design and innovation literature do not provide direct answers to 
how to describe the process of innovation in complex objects such 
as ships. To explore innovation in ship design, two key elements 
needed to be identified. 
First of all, offshore vessels are complex systems, consisting of a 
wide range of subsystems and components that work together to 
achieve a goal. In ship design, complexity is often handled by de-
composing the ship into systems (hull, propulsion system, accom-
modation, marine systems, structure, mission equipment, and so on) 
and components (thrusters, engines, mid-ship section, cranes, lift-
ing tools). These elements work together to achieve the vessel’s ob-
jective. Such a decomposition or “system-thinking” approach has 
been developed in many papers within the ship design literature.

oped by Ulstein Design & Solutions AS in Norway. Besides featuring 
the first ever X-Bow, the vessel featured a new diesel-electric (DE) 
propulsion system and the Safe Anchor Handling System (SAHS), 
hence integrating three concepts in a totally new ship design (fig-
ure 2). The vessel was considered a major change in the anchor 
handling industry, with the new overall layout and three major sys-
tem developments. Still, many other systems, ranging from the ac-
commodation to the tanks are based on existing solutions. Further-
more, the innovative systems are based on existing components, 
such as thrusters, hull plating and hydraulic cylinders. 

Figure 1. Decomposing a ship (Gaspar, 2013). 

The second important element of exploring innovation in ship design 
is how to identify new and creative ideas. For existing solutions de-
scribed in press releases and (scientific) papers, this is straight- 
forward. However, this is more complex in vessels and designs that 
are still under development. With such projects, a differentiation is 
made between designs based on “knowledge” and those based on 
“concepts”. The first are based on the existing knowledge base and 
have predictable consequences. Designs based on concepts are 
related to undecided propositions, where the consequences of 
solutions are not yet known. As an example, this approach has been 
applied to the Bourbon Orca, the first Ulstein X-Bow vessel, devel-

A similar approach was applied in three other projects, projects 
which resulted in innovative ships currently under construction or 
already in operation. This not only provided insight in which solu-
tions were new in each project or vessel, but also showed how 
these new solutions were developed.

Describing Ship Design: Co-evolution and Interaction
The initial exploration of this PhD study showed a mismatch be-
tween theory and practice: The ship design literature only provides 
a limited description of creativity; the available publications discuss 
creative developments on either the business case, the design of 
the vessel or individual systems. The sole exception was the work 
of David Andrews on requirement elucidation, which illustrates the 
parallel development of requirements and ship design.
The independent developments on each level of decomposition was 
contradictory to what is seen in practice, where creative design oc-
curs on multiple levels of decomposition (business case, ship de-
sign, system design and components) simultaneously. The analysis 
of the case study projects shows that these developments occur in 
parallel, co-evolving simultaneously from the initial sketches into 
more detailed models and drawings. 
These parallel developments, for the purpose of the research identi-
fied as “co-evolution”, were not described in the literature, al-
though they appeared to be an important part of the observed inno-

Figure 2. Innovative elements in the Bourbon Orca.
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developed during the PhD study to provide insight into what infor-
mation was transferred between the different levels of decomposi-
tion (business case, ship design, system design and components), 
the technical dimension or “content” of the interaction. The model, 
discussed in more detail, provided the theoretical basis for the  
UDP.
The UDP has been developed to allow for co-evolving solutions in 
both the ship design and system design, and takes the technical di-
mension of the interaction between both into account. The UDP 
guides the design process, facilitates the creation of new ideas and 
improves the development and application of these ideas.

The Possibility to Implement Creative Solutions
The UDP allows for creative developments in ship and system de-
sign, with the aim to structure the ensuing interaction between both 
levels of decomposition. In the UDP, the business concept and the 
components are based on existing or “fixed” knowledge.
The process initiates from main objectives, examples include de-
commissioning of offshore platforms, green inland shipping or safe 
anchor handling, but can also include reducing costs (Opec or 
Capex). The main objectives are developed into key value drivers, 
which are used as a discussion tool with the client to define individ-
ual performance parameters on a system level, where each would 
support one or more of the value drivers. 
The performance parameters are evaluated and clustered to define 
different development packages. The development packages are 
developed before the overall ship design is made, creating more de-
sign space for the individual system developments. The new ship 
design is subsequently based on the new solutions from each de-
velopment package and where necessary complemented with exist-
ing knowledge.

Scheepsontwerp

vative ship design. The co-evolution of solutions had considerable 
impact on both the social and technical interaction between differ-
ent levels of decomposition: during the initial development of the 
Bourbon Orca, the client, naval architects and technology partners 
worked closely together, benefiting from the close geographical dis-
tance between each other (the companies were located within a 
twenty kilometre radius) to plan face-to-face meetings. The meet-
ings between the team members often concentrated on the effects 
beyond the system boundaries: for example how the innovative hull 
or propulsion system influenced the ship design and vice-versa. 
Based on the notions of co-evolution and interaction, a model was 

Figure 3. The aim of the UDP: interaction between ship design and system design.

Figure 4. The 

Ulstein Design 

Process.
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parts of the vessel that are based on existing knowledge in order to 
show quick progress to the client. Interestingly, the explicit nature 
of the design process resulted in a different interaction from a so-
cial perspective. For instance, some technology partners were un-
comfortable with the additional design freedom they were given, 
while others revelled in developing creative and new solutions. Al-
though it is not common to explore the social aspects of ship de-
sign, the observations within this research provide some insight and 
an interesting basis to explore the social dimension of the interac-
tion in more detail. 

Better Control and Room for Innovation
During this PhD research, it became clear that the UDP resembles 
the approach taken by many experienced (ship) designers, although 
these approaches have never been made explicit. Since the experi-
ments, the UDP has been developed further to develop tools and 
technologies that support each individual step, including for exam-
ple network theory and a risk-based analysis of the requirements. 
Recently, the fundamental background of the UDP has been applied 
to develop other design strategies, such as to support the interac-
tion between business development and ship design and the intro-
duction of new technologies in a mature market.
Both the initial research and later applications show that describing 
ship design by using both “interaction” and “co-evolution” suits our 
industry, and that a design strategy based on both notions improved 
control maintaining the possibility to develop creative and innova-
tive solutions at the same time. 
The UDP discussed in this article was developed for specific chal-
lenging projects, and might not suit every project having different 
requirements and starting points. Still, the underlying theory could 
be applied to improve control or the innovative capacity in other 
projects. 

Scheepsontwerp

These five steps interact between the ship design level (the value 
drivers and concept design) and system design level (the require-
ment analysis, evaluation and development packages). The process 
provides the individual actors in different stages (in particular dur-
ing steps 1, 3, 4 and 5) with the possibility to implement creative 
solutions. During the UDP, the vessel’s General Arrangement (GA) is 
only developed in step 5; relatively late in the project. This has the 
advantage that both existing knowledge and newly developed pack-
ages can be integrated into the ship design. Such an approach pro-
vides more freedom in developing new solutions, but it is also con-
tradictory to the common approach to ship design, which often 
starts with a GA from an existing vessel design. 

The UDP in Practice: Results and Response
The UDP has now been under development for three years. The pro-
cess has been applied and influenced the development of many 
projects at UDS BV. The most notable projects include the Ulstein 
AXDS (Arctic drillship and the first application of the UDP), Van 
Oord’s Bravenes (subsea rock installation vessel, currently under 
construction) and the Ulstein DX105 (heavy well intervention ves-
sel). 
The Ulstein AXDS design and Bravenes vessel were both developed 
in close cooperation with the respective clients, the Ulstein DX105 
was a development project together with Herrenknecht Vertical, a 
drilling equipment manufacturer. Each of the designs were charac-
terised by the participants, including the client, as a “major leap for-
ward” or a “considerable innovation”, but without major show- 
stoppers. 
During each project, the naval architects and project managers in-
volved demonstrated that the focus was on the correct items in the 
design; the conceptual elements that required considerable devel-
opment. This in contrast with other projects, which often focus on 

Figure 5. The 

Ulstein AXDS 

(left) and Van 

Oord’s Bravenes.
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Door P. Viola 

Alles staat of valt met kennis
Trainingen voor technische maritieme professionals

Het innovatievermogen en de concurrentiekracht van de maritieme industrie 
worden bepaald door de technische kennis van de werknemers. Netherlands 
Maritime Technology (NMT) biedt trainingen om de ontwikkeling van 
maritieme professionals te ondersteunen. Het cursusaanbod is toegankelijk 
voor iedere werknemer in de maritieme sector of aanpalende industrie.

Onderwijs

‘Ook in 2016 biedt NMT trainingen om de kennis te verbreden en 
deelnemers te ontwikkelen tot nog betere maritieme professionals,’ 
vertelt Elena Stroo-Moredo, Training Manager bij NMT. ‘Het cursus-
materiaal en de gerenommeerde trainers uit de sector zorgen voor 
een goede aansluiting op de dagelijkse praktijk.’
Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals ontgroening en 
vergrijzing, is focus op effectiviteit en effi ciëntie van mens en bedrijf 
belangrijker dan ooit. ‘NMT biedt diverse trainingen die organisaties 
kunnen inzetten om deze ontwikkelingen te weerstaan,’ aldus Stroo-
Moredo. ‘Naast basistrainingen zijn er ook technische trainingen 
voor de maritieme specialisten binnen een bedrijf.’

Certifi caat voor Marine Propulsion Course
‘Een voorbeeld van zo’n technische training is de Marine Propulsion 
Course, waarvoor wij onlangs het Pamas-certifi caat in ontvangst 
hebben mogen nemen (zie ook het nieuws in deze editie en het arti-
kel in het februarinummer, pp. 13-17, red.). Deze training biedt cur-
sisten inzicht in de specifi eke voortstuwingskarakteristieken van een 
schip, de voortstuwingssystemen en het matchen ervan, inclusief 
de deelsystemen en -componenten. Omdat de training bestaat uit 
vijf separaat te volgen modules, is hij geschikt voor technisch geori-
enteerd personeel van system integrators, toeleveranciers (moto-
ren, schroeven), reders, werven, marines en ontwerpbureaus.’
De vijf modules van de cursus worden dit najaar weer gegeven:
• Module 1: Propulsion Plant Concepts and Basic Ship Hydro-

dynamics (12 & 13 september),
• Module 2: Marine Propulsors Characteristics (3 & 4 oktober),
• Module 3: Diesel Engines and Gas Turbines Characteristics (24 

& 25 oktober),
• Module 4: Electrical Drives Characteristics (14 & 15 november),
• Module 5: Matching Propulsion Engine and Propulsor (12 & 13 

december).

Design of Marine Auxiliary Systems
Tijdens de serie trainingen onder de noemer Design of Marine Auxi-
liary Systems worden de belangrijkste aspecten van hulpsystemen Elena Stroo-Moredo: ...deelnemers ontwikkelen tot nog betere maritieme professionals....
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aan boord van schepen en offshore-platformen behandeld om de 
deelnemers kennis te verschaffen voor het ontwerp hiervan. ‘De se-
rie is dit jaar uitgebreid met: HVAC & Refrigeration Systems,’ aldus 
Stroo-Moredo. De modules die dit jaar nog plaatsvinden zijn:
• Module 2: Fundamentals Pumps and Compressors (5 & 6 april),
• Module 3: System Engineering (9 & 10 mei),
• Module 4: ‘HVAC and Refrigeration systems’ (13 & 14 juni).

Technical Superintendent
De ISM-code stelt vast dat technisch personeel moet beschikken 
over voldoende kennis betreffende het Ship Management System. 
Speciaal voor deze technical superintendents is een cursus ontwik-
keld, die praktische kennis biedt die hen helpt in hun dagelijks werk. 
De volgende twee modules vinden dit jaar nog plaats:
• Module 2: Incident Investigation (19 & 20 april).
• Module 3: Financial Management and Communication (24 & 25 

mei).

Trillingen en geluid
Normeringen met betrekking tot trillingen en geluid worden steeds 
meer aangescherpt waardoor er bij bedrijven een grote behoefte is 
ontstaan aan algemene kennis hierover. ‘Een voortdurende vraag is 
of equipment aan boord wel voldoet aan de gestelde norm en hoe 
dit te meten. Gedurende deze introductietraining krijgen deelnemers 
op praktische wijze inzicht in de basis van trillingen en geluid,’ stelt 
Stroo-Moredo. De training vindt plaats op 12 en 13 oktober.
Daarnaast is er de technische training Onboard Noise en Vibration 
die de fundamentele technische kennis van trillingen en geluid be-
handelt en hoe deze aspecten in het ontwerp meegenomen moeten 
worden. Ook dynamica en hydrodynamica komen hierbij aan bod. 

Wanneer trainingen voor meerdere personen binnen een bedrijf 
interessant zijn, biedt NMT ook de mogelijkheid een training 
in-company te geven. Meer informatie over het aanbod vindt u 
op www.maritimetechnology.nl.

Deze training wordt gegeven door het Marin en TNO in samenwer-
king met Loggers BV en vindt plaats op 1 en 2 juni.

De Pamas-

gecertificeerde 

Marine 

Propulsion 

Course geeft 

inzicht in  de 

voortstuwings- 

systemen van 

een schip.

NMT streeft met 

de trainingen 

naar een zo goed 

mogelijke 

aansluiting op de 

praktijk.
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Door ir. P. ‘t Hart

Towards a Clean Future 
LNG for Short Sea Shipping 

Current and future IMO regulations for clean shipping drive the development of 
alternative fuels and technology for reduction of harmful emissions in short sea 
shipping. The establishment of Sulphur Emission Control Areas (SECAs) in the 
North Sea and the Baltic since 2015 require ship owners to take action. 

LNG

Tallink Shuttle is 

one of the 

frontrunners that 

will turn the tide 

in favour of LNG 

as a transport 

fuel.

Due to expected structural overcapacity in the oil market, the oil 
price is currently low and expected to remain at lower levels in the 
near future. The gas price, and the LNG price in particular, is partly 
interlinked with the oil price. Developments with scale gas and LNG 
regasifi cation at sea might result in lower gas prices in the near fu-
ture as well. The renewed use of nuclear power for electrical ener-
gy in Japan has also resulted in a signifi cant drop in demand for and 
prices of LNG in Asia. Through these developments, the absolute 
price difference between oil and gas is reduced. 
This poses serious challenges for investments in LNG as a transport 
fuel for short sea shipping from an economic point of view. Only in-
ternational regulations with regard to emissions and/or economic 

incentives, such as the Norwegian NOX fund, seem to enable the 
use of LNG as a transport fuel. In the long run (thirty years), it is ex-
pected that oil reserves will further decrease, while gas reserves 
will continue to be available in larger amounts. Renewable energy 
has great potential, but will contribute in a relatively small way to 
the overall worldwide energy consumption in the next decades to 
come compared to conventional fuels. 

Other Alternative Fuels
Other alternative fuels, like Liquid Petroleum Gas (LPG), methanol 
and hydrogen, might compete with LNG. LPG remains a liquid at 
higher temperatures than LNG. However, LPG is more expensive, 
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available in smaller volumes and is heavier than air, so it will not 
dissolve and disappear as LNG does. 
Methanol is often produced from natural gas. It does not require 
low temperatures like LNG. Yet, the energy density of methanol is 
lower and its price higher than LNG.
Hydrogen is an energy carrier with no harmful emissions at all. Hy-
drogen can be utilised in fuel cells and combustion engines in ships. 
Present hydrogen production prices are very high and the energy 
density of hydrogen (at 600 bar) is about three times lower than that 
of LNG (see the graph on the right).

Best Alternative to HFO and MGO
Heavy Fuel Oil (HFO) in combination with scrubber technology is a 
short term solution in order to comply with current SECA regula-
tions. The payback period of scrubber technology is significantly 
shorter than that of LNG. When NECA regulations enter into force 
(expected around 2020), scrubber technology has to be combined 
with Selective Catalytic Reduction (SCR) technology to reduce NOX. 
This poses an extra challenge with regard to required space on 
board of short sea ships and, also, there are still some obstacles to 
be overcome in effective use of both scrubber and SCR technology 
at the same time. 
Finally, there are distillate fuels like Marine Gas Oil (MGO) which 
are refined to meet environmental requirements. These fuels re-
quire only minimal investments to the ship’s propulsion system and 
fuel supply systems. Yet, some analysts expect fairly steep price ris-
es for these products. There is also uncertainty about refineries’ ca-
pacities to meet the demand for these fuels if the majority of ship 
owners will transfer to MGO.
Within the short sea shipping industry, LNG is viewed as the best 
alternative to HFO and MGO. In a Lloyd’s Register LNG Bunkering 
Infrastructure Survey of 2014, about 76 per cent of the European 
ports expected to commence LNG bunkering operations within five 
years’ time. Respondents in ECA ports expect that by 2020 about 
thirteen per cent and in 2025 about 24 per cent of the total bunker-
ing volume for short sea shipping will be LNG. As it is with tradition-
al oil bunkering operations, barges are considered to be the best 
option for bunkering of LNG. 

Practical and Cost Effective Solutions Needed
With regard to technical feasibility, there are no showstoppers for 
the use of LNG for the short sea shipping industry. However, regula-
tions for LNG as a transport fuel are derived from the technical sys-
tems of dedicated LNG tankers and are often too strict for practical 
use in short sea shipping. More practical and cost effective solu-
tions are therefore recommended in order to also make LNG (more) 
economically attractive.
LNG tanks cannot be installed close to the bottom or the sides of 
the hull and thus require costly cargo or deck space. New rules and 
regulations for positioning LNG tanks closer to the bottom and/or 
sides of the hull in combination with new constructive design and/
or construction methods should be developed. 

LNG Applications for Short Sea Shipping
The project “LNG Applications for Short Sea Shipping” was  
executed from 2013 until 2015 by the following partners:  
Bureau Veritas, Cofely West Industries, Conoship International,  
Cryonorm, Econosto, Damen Bergum, Koers & Vaart, Lloyd’s  
Register, LNG24/Pitpoint, Meyer Werft, NMTF, Pon Power, 
Rolls-Royce, Sandfirden Technics, VIV, Wagenborg Shipping  
and Wärtsilä. The project was carried out under supervision of 
TKI Gas and supported by RVO.
This article is an abstract of the public final report “LNG  
Applications for Short Sea Shipping”, which can be downloaded 
from www.lngholland.com.

Regulations with regard to venting of LNG and safety distances 
can pose a problem for short sea shipping with regard to air clear-
ance of the vessels for vent stacks. In inland shipping, new solu-
tions are developed and successfully implemented. These new de-
velopments should also be introduced in the short sea shipping 
industry. 

Support to Allow LNG to Mature
The emission figures of gas engines and dual fuel engines can pose 
a problem with regard to methane slip. This particularly applies to 
the use of dual fuel engines and to a lesser extent to lean burn en-
gines and gas engines. The figures of engine manufactures show 
that both gas and dual fuel engines have a significantly better over-
all performance with regard to environmental impact than MGO and 
HFO diesel engines. This is an important issue in the discussion of 
reducing harmful emissions in short sea shipping.
The cost of bunker fuels has dropped dramatically over the last 
year. With increasing knowledge and experience in LNG and/or 
scrubber systems on board of ships, but limited experience in the 
installation and use of these solutions, the costs for these systems 
have not gone down yet, but remained stable (or sometimes even 

Energy density of 

transport fuels in 

kWh/dm3.
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LNG Newbuildings
At present, investments in LNG systems for newbuilding are made 
by ship owners and/or operators with a clear strategy on environ-
mentally friendly shipping. This is already the case in Norway where 
many ship owners invest in LNG powered vessels with the help of a 
special NOX fund. Outside of Norway, there are several big players 
investing in LNG, for instance Deme (Belgium) for dredging vessels 
built by Royal IHC, Carnival Cruises (USA) for passenger vessels 
built by Meyer Werft and Tallink Shuttle for fast ferries, also built by 
Meyer Werft. They are the forerunners that will turn the tide in fa-
vour of LNG as a transport fuel.

Long Payback Time for Newbuilds
In general, the chances of implementing LNG as a transport fuel for 
newbuilding vessels are higher than vessels that must be convert-
ed. For newbuildings, the size of the LNG installation can be taken 
into account during the ship design, engineering, production and 
assembly processes, resulting in better and relatively cheaper solu-
tions compared to ship conversions. 
However, the cost for installing the entire LNG system on board of 
the vessel is considerable and can only be justified when the price 
gap between HFO/MGO on the one hand, and LNG on the other is 
large enough to earn back the investment in a reasonable time (five 
to seven years). With the current fuel prices, this is not the case 
and payback times for LNG systems on newbuilding are between 
ten to fifteen years, mainly depending on the bunkering interval 
(that is, LNG tank size on board).
Many regard LNG as a transition fuel toward liquid hydrogen and 
the use of fuel cells. Yet, this development is believed to take at 
least another thirty years and should not prevent ship owners from 
considering the use of LNG as a transport fuel for the years to 
come. 

Feasibility of LNG Bunkering
For providers of LNG infrastructure, there are many challenges to 
overcome. The speed and magnitude of the development of LNG in 
shipping as a whole and in short sea shipping in particular is crucial 
for the profitability of the LNG infrastructure in the long run. 
With the current low oil prices, the price difference between oil  
and LNG is minimal. This hardly justifies large investments from an 
economical viewpoint. Large LNG bunkering and storage facilities 
are often focussed on the gas grid and not at providing LNG as a 
bunker fuel for maritime transport. This can pose serious hin- 
drances to the implementation of small scale downstream LNG  
bunkering facilities. Therefore, providers of LNG infrastructure also 
require a long term strategy. At the moment, some major oil and  
gas companies are seriously investing in large scale LNG storage 
capability and small scale downstream bunkering is steadily devel-
oping too.
For bunkering stations, there are no real technical hindrances for 
the implementation of LNG as a transport fuel. Standardisation of 
bunkering pressures is underway in road transport and is supposed 

LNG

increased). Continued governmental support for LNG initiatives in 
short sea shipping to enable this technology to mature further is 
strongly recommended. 

Sustainable Transport Fuel
An economical comparison between MGO, HFO and scrubber or 
LNG as transport fuel at the moment is in favour of MGO due to the 
low oil prices. No additional investments are needed on board of an 
MGO fuelled vessel and the fuel prices for MGO are low due to a 
structural and long lasting overcapacity in the market. 
When MGO is not an option for a ship owner, the next best short 
term investment from an economical perspective is scrubber tech-
nology. The payback time of scrubber technology is about two to 
five years and many ship owners have recently favoured the instal-
lation of scrubbers on board and decided to postpone a major LNG 
refit or investment in new LNG ships till a later date. 
Emission rules with regard to reduction of NOX are expected to  
enter into force around 2020. SCR systems are available for reduc-
tion of NOX, but also pose a challenge with regard to space re-
quirements on board of existing ships. Furthermore, the concurrent 
use of scrubber and SCR technology poses several challenges for 
the near future. In the long run, LNG as a sustainable transport 
fuel still has some strong advantages over HFO and scrubber tech-
nology or MGO.

Ship Conversion
Conversion of existing short sea ships to LNG is a technical and 
economical challenge, especially with regard to the positioning of 
LNG tanks and LNG systems. Current short sea ships are designed 
and optimised for a specific purpose or trade. There is hardly any 
space left on board for the installation of large LNG tanks and/or 
equipment. 
This also applies for the installation of scrubber systems as an al-
ternative to LNG. Yet, for scrubber systems, there is no need for new 
fuel tanks on board. At present, scrubber systems are generally in-
stalled in the superstructure of existing vessels. This is a viable 
solution for larger vessels where stability and longitudinal strength 
do not pose any problems with regard to safety. However, the first 
objections have already been raised by NGOs on the sustainability 
of the scrubber solutions, since harmful emissions are now likely to 
be absorbed by seawater. 
For conversion of short sea ships to LNG, issues like longitudinal 
strength and vessel stability should be taken into account as well. 
For smaller vessels, the issues of space, strength and stability have 
an even greater effect on the vessel’s total performance. Vessels on 
short and fixed routes do have the advantage that bunkering can 
take place on a regular basis, reducing the size of the tanks on 
board. Conversion to LNG of existing short sea ships only seems to 
be an option when the vessels are large and special LNG tank sec-
tions can be installed (in the hull or on deck) in order to create extra 
space. For smaller short sea shipping vessels conversion to LNG 
seems very unlikely. 

038-041_SWZ03ART04_LNG_SSS.indd   40 15-03-16   07:54



Jaargang 137 • maart 2016 41

LNG

to have a positive effect on the standardisation of bunkering pro-
cesses for short sea shipping as well. 
Safety distances for LNG installations might hinder an effective and 
economical roll-out of bunker stations in North West Europe. The 
safety distances for LNG bunkering stations regarded by the Dutch 
government are extremely high compared to the Norwegian context 
where bunkering stations can be located near busy roads and hous-
es. It is recommended that safety distances should be reviewed 
carefully by regulating authorities, also taking into consideration the 
practical experience that has been built up over the last years in 
countries like Norway (see the picture below). 
Prismatic tanks on board for storage of LNG as a transport fuel still 
pose a problem with regard to the pressure difference between the 
LNG bunker station and prismatic tanks. Therefore, Type C tanks on 
board offer the best technical solution for LNG as a transport fuel at 
the moment (see the different tank types in the table below). The 
costs for these Type C tanks are considerable and form a major part 
of the total of LNG systems. 
A careful implementation strategy for bunkering stations in North 
West Europe should be considered and monitored by regulating 
authorities in order to develop from tank trucking, to small and in-
termediate bunkering stations to large bunkering facilities. The in-
vestment costs for bunkering stations can be easily overlooked by 
the shipping industry, but form a considerable part of the LNG 
price in the early development stages of this sustainable transport 
fuel. 
At present, investments in bunker vessels are quite considerable 
and are not regarded as cost effective at the moment. Nowadays, 
the operational costs for bunkering at LNG terminals by specialised 
LNG bunker vessels are sometimes extremely high as well. 
However, bunker vessels can function as essential investments by 
major stakeholders in the downstream LNG chain in order to speed 

Gasnor’s onshore 

LNG tanks in 

Norway.

Tank type Description Pressure Pros Cons

A Prismatic tank, adjustable to hull 
shape; full secondary barrier

<0.7 bar g Space-efficient Boil-off gas handling; more  
complex fuel system required; high 
costs

B Prismatic tank, adjustable to hull 
shape; partial secondary barrier

<0.7 bar g Space-efficient Boil-off gas handling; more  
complex fuel system required; high 
costs

Spherical tank; partial secondary 
barrier

Reliably proven in LNG carriers Boil-off gas handling; more  
complex fuel system required

C Pressure vessel, cylindrical with 
dished ends

>2 bar g Allows pressure increase; simple 
fuel system; little maintenance; 
easy installation; lower costs

On board space requirements

Main characteristics of the different tank types (source WPCI).

up the process of providing flexible bunker facilities for (potential) 
clients and the further development of LNG as a transport fuel for 
short sea shipping. Several LNG bunker vessels are currently under 
construction and will provide a flexible LNG bunkering infrastruc-
ture in the near future.
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Door ir. F. Verbaas

From Simple Window to
Structural Material
Application of Glass on Board, an Update (Part 2)

In the architectural world, glass structures become more and more important. 
The sensation of open space and connecting the inside with the outside world 
has great appeal. Use of glass is no longer limited to facades and windows. It 
is also used to build stairs, parapets and fl oors in all sorts of buildings: hotels, 
museums, shops. Glass is not only used as a plate, but also as a supporting 
structure, such as constructions with glass fl oors supported by glass beams. It 
is not surprising a similar drive is found in the yacht industry.

Jachten

Feadship built yacht Como has unprecedentedly large windows in the hull and there is a great deal of glass in the superstructure: the latter is placed on top of the metal rather than being set 

into it, creating a continuous glass surface (picture Feadship).

In the fi rst part of this article, a few problems with glass as a struc-
tural material were mentioned. These will now be discussed one by 
one. 

Part 2
This is the second part of this article. The fi rst part was 
published in SWZ Maritime’s February yacht special.
Note: This article is provided by the author in a private capacity.
The author wishes to express his thanks to his employer Lloyd’s
Register EMEA for providing the support in writing this article. It
is emphasised this article expresses the author’s personal view
on the matter and does not necessarily refl ect the position and
opinion of Lloyd’s Register.

Dealing with Low Deformation before Breakage
The breakage at low deformation can be counteracted by fi tting and 
holding the glass in such a way that the deformation of the support-
ing structure (the vessel) is not transferred to the glass. In ship con-
struction, most attention usually goes to strength and stiffness is 
largely ignored. For yachts with large openings, knowing and man-
aging the deformation of the hull in a seaway is a key parameter for 
success. Then, with the deformations known, the method of mount-
ing can be designed to ensure the glass stays in place, is not unduly 
loaded, and keeps the required weathertight integrity. 
Of course the size of the panel is important here. Unless the glass is 
used as a part of the ship’s main construction, the fi tting must be 
designed to deal with the combination of strain, racking and warp 
deformation of the opening, bending of the edges, the difference in 
thermal expansion and the contraction and rotation of the edges of 
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the glass pane under load. The effect of all these parameters de-
pends on the size and aspect ratio of the panel. If the panel is divid-
ed into segments, the magnitude of the relative displacement 
around the panel reduces and the mounting’s design becomes easi-
er.    
The relative movement to be taken into account when designing the 
attachment method comes from the combination of various effects. 
These include the ship’s global and local deflections, differences in 
thermal expansion between the glass and the structure, and the ro-
tation and contraction of the edges of the panels under load. Glass 
reacts very unfavourably to edge constraints and should be mount-
ed “free floating” as far as practicable. Constructions where a  
single glass panel is applied to cover multiple openings usually 
show bad performance in load bearing capacity. 

Loads to Consider
The loads to be taken into account comprise wind and sea loads, 
own weight, acceleration due to ship movements, effects of angle 
of heel, loads following from other functions, and accidental loads. 
Wind load is derived from the combination of pressure and suction. 
Load duration must also be accounted for. A large glass deck will be 
subjected to the load of its own weight permanently. 
The marine industry traditionally bases design on the “the severest 
sea load” the vessel is expected to encounter during its lifetime. 
This load is assumed to act only a short time, but all other load cas-
es are considered to be less demanding than this single maximum 
load case. Where effects of fatigue during the rest of the ship’s life-
time are considered relevant, this is commonly wrapped into the 
factor giving the permissible design stress as fraction of the failure 
stress. 
For glass, and for laminated structure in particular, the effect of load 
duration on load bearing capacity is much more pronounced than 
for metal or marine composite construction. The requirement from a 
relatively small, but permanent load may be higher than the require-
ment from a much higher, but short term load.  

Bonding
Bonding with a single component polyurethane adhesive is com-
monly used for mounting glass panels up to about 2.5 m edge length. 
Bonding will provide fixation, elastic support and water/weather-
tight integration. The thickness of the bead of adhesive is to be cho-
sen to suit the required freedom of motion, the width of the bead to 
attain the required holding capability. Guidelines for the design of 
bonding of glass into the structure for yachts are given in Class 
Rules. An ISO standard for glass directly bonded to the structure is 
under development: ISO 11336-2.
For larger panes or where there is large deformation in the support-
ing structure, other, separate, systems may be required to provide 
holding, elastic support and tightness. The integration of the mount-
ing process with the ship’s outfitting and completion work may need 
special attention.   

Static Fatigue
Traditionally, maritime applications of glass are vertical or close to 
vertical. This means lateral load components are small and the as-
pect of static fatigue can be considered not significant. For large 
horizontal panels this is different. The static load component be-
comes much larger and in the end may drive the design more than 
other load components.      

Dealing with the Vulnerability to Surface Damage
The vulnerability to loss of strength after surface damage can be 
overcome by general careful handling, protection of edges and by 
adding protective layers or foils. The prime method to deal with the 
vulnerability to damage is protection. This protection can be physi-
cal or procedural. Exposed edges are of course extremely vulnera-
ble and shall typically be protected. For vertical edges on glass 
doors, this protection can take the form of a foil or coating. For 
glass decks that people can walk on, a protective ply of glass can 
be provided. Procedural protection can take the form of precautions 
during cleaning and regular inspection on surface damage. 

Glass Bulwarks and Stairs
Glass bulwarks and stairs deserve a separate discussion. Of all 
glass structures mentioned above, these two constructions are pri-
marily intended for interaction with humans. There is a high proba-
bility failure occurs when a human is using it or at least is in close 
distance and failure could put these people at risk. Protection of the 
structural core therefore is essential. On bulwarks, a separate 
handrail helps to ensure users can have a safe grip. Some flag au-
thorities are of the opinion that the edge of a glass panel cannot be 
used as a handrail. A handrail also avoids a lot of cleaning work to 
remove prints left by fingers.  

13 m long glass 

balustrade, cold 

bent, laminated, 

leaves the 

production hall 

at Sedak, 

Gersthofen, 

Germany.
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tle fracture and should be combined with a softer, but more plastic 
interlayer to get the reliability expected from a laminate. Discussion 
of the theory and practice of lamination is beyond the scope of this 
article.
 
The Probabilistic Nature of Breaking Strength
Flexural strength tests of glass, even when made on samples of the 
same production, can lead to results that have a standard deviation 
of twenty per cent of the average. As a consequence, results can 
easily vary by a factor two. The load at which failure can be expect-
ed, therefore, is highly stochastic. The breaking strength of a single 
specimen in a test says very little about the breaking strength that 
can be expected from the next specimen. All testing with the aim of 
determining a breaking strength should be done on a suitably large 
number of samples to level out individual variance.
The design of glass structures is usually based on the Characteris-
tic Failure Stress (CFS), representing five per cent probability of 
breakage. This level indicates that the load level is such that failure 
is a possibility and depending on the probability of occurrence of 
the load back-up systems may need to be provided.  
This probabilistic nature of breaking strength also means that a 
physical test of a glass structure can be useful only for validation of 
the computational model used for the design. If the test piece under 
a representative test load deflects as predicted by the computation 

Jachten

Dealing with the Rapid “Unstoppable” Growth of Cracks 
When a crack begins to develop in a pane of glass, it continues until 
it hits the edge of the panel. When the tip of the crack extends, it 
may encounter surface defects, which cause new cracks to branch 
off. Consequently, the development of a crack at some point in a 
piece of glass could lead to the loss of the whole pane. There are 
no practical methods to avoid this, so the only way to avoid loss of 
the whole structure is to split the structure into separate sub-struc-
tures that work in parallel to meet the design load. The practical 
way to do this is lamination. The structural plies of glass are bonded 
together by an interlayer. Breakage occurring in one ply will gener-
ally not pass through the interlayer into other plies. Provided there 
is reserve load bearing capacity, the loss of load bearing capacity 
of one ply can be accommodated by the other plies. The pieces of 
broken glass will remain adhered to the interlayer. This is a method 
to limit the risk for the environment. Glass types that break in large 
shards can be used on board in (and only in) laminates and they 
shall never be used in monolithic form.  
If the failed ply is broken into large shards, which remain attached 
to the interlayer, they still contribute to the load bearing capacity.  
Consequently, residual strength of a laminate of Chemically 
Strengthened Glass (CSG) that is broken will be larger than the re-
sidual of a laminate of Thermally Strengthened Glass (TSG) that is 
broken. CSG on the other hand, has a larger vulnerability to loss of 
strength due to surface damage. This is a trade-off between proba-
bility and effect, which must be made during design and brings it 
into the realm of risk analysis. 
In windows and other openings, the ply most likely to fail, of course, 
is the one on the non-exposed side, typically the ply on the inside, 
because that is the ply in tension when the window pane is subject-
ed to a load from the outside. If the glass pane is attached by ad- 
hesive bonding, and the inside ply is of a glass type that breaks into 
very small particles, the remaining intact plies may become de-
tached from the structure and the advantage of laminated construc-
tion is lost. If the glass pane is fitted in a conventional frame, it will 
come loose and may pop out of the frame in its entirety, likewise  
removing any remaining integrity. For this reason, one should be 
careful with using Thermally Toughened Glass (TTG) with a higher 
pre-stress than the industry standard 120 MPa in a laminate. 

Polymer Laminates
The load bearing capacity of a laminate depends on the stack of 
glass plies used and on the properties of the interlayers. The availa-
ble interlayer materials are polymers and hence will show the typi-
cal behaviour of polymers including, to some extent, being hygro-
scopic, be subject to aging, be open to chemical reactions and 
show a variation in mechanical properties depending on tempera-
ture and load duration. The polymers used as interlayers surely are 
developed with a view to meet the demands of the application, but 
the resulting properties need attention in the design. Performance 
of the glazing after breakage may be leading. Cured-in-situ epoxy 
interlayers developed for high stiffness, for example, can show brit-
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ed by the interlayer and attached shards of glazing limits the in-
gress of water until the crew has applied the emergency shutters 
the ship is required to carry on board. 

Adaptation of the Architectural Code for Bulwarks
Glass bulwarks, known in architectural circles as “parapets”, as in-
dicated are more directly involved with safety of people on board 
than the other structures built from glass mentioned. People will stay 
away from a glass bulwark with a broken panel (assumed they can 
see it is broken), but, as discussed, failure can occur instantaneous-
ly and strength assessments should be made on the basis that the 
most effective ply of the construction has just failed. The load to be 
assumed on a parapet is different for each application. A glass par-
apet protecting against falling off a terrace of a potentially crowded 
on-board bar could see a larger personnel load than would need to be 
assumed on a balcony of a passenger cabin. The architectural build-
ing codes give guidelines. What they do not cater for, is that the ship 
can be a moving platform with potential large horizontal accelera-
tions tipping people off their feet and falling against the parapet or 
seeking support from the handrail. For maritime application, the load 
from the architectural code is to be suitably adapted for this effect.    
              
Good Engineering Is Key
The disadvantages of glass as a structural material can be over-
come with good engineering. Appreciation of the material and its 
properties is a requirement.  
The best option for the maritime industry to bring applications of 
glass on board to technology of today is to use the technology, 
standards and the materials of the building industry, with adapta-
tions as necessary to cater for the conditions at sea. For successful 
application of glass on board it is preferred that glazing becomes 
part of Classification.  

Jachten

model, the computation model can be accepted as valid and the ex-
pected failure load can be derived from the stress response of the 
model and the CFS. Destructive testing is interesting and spectacu-
lar but, with the uncertainty about the presence of defects in the 
critical parts of the structure, it does not bring much added value. It 
is carried out sometimes to satisfy curiosity and to be able to say 
the construction was tested. 

Some Examples of Glass Structures on Board
The Large Yacht Code 3 (LY3), in the clause 4.5 on windows, gives a 
good example of backup systems. Windows in the main deck need 
not have storm shutters if the panes are laminated and can be 
shown to withstand a test pressure of 4.0 times the design pressure 
[9], [10]. If the laminate has two identical plies with an interlayer 
providing full collaboration and one of the two plies happens to fail, 
the remaining intact ply can be expected to be able to withstand a 
pressure of about one quarter of the pressure the laminate was 
shown to withstand, that is ¼ * 4.0 = 1.0 times the design pressure.   
If the interlayer provides less than full collaboration, the residual 
load bearing capacity will be more than ¼ of the demonstrated val-
ue, so will be in excess of the design load. The probability that both 
plies belong to the five per cent “bad” panels is 0.052 = 0.0025; a 
probability of failure well acceptable to be left to the remaining 
backup system on board: The residual weathertight integrity provid-

References
[9]  Full collaboration means the plies of the laminate act to-

gether as one monolithic ply with a thickness equal to the 
sum of the thicknesses of the plies and the interlayers. No 
collaboration means the plies each take a share of the load, 
but they do not act together. Consequently, for the same load 
bearing capacity, a laminate of non-collaborating plies needs 
to have greater thickness than a laminate of collaborating 
plies. 

 The traditional approach to laminates in the marine industry 
is to ignore the effect of the collaboration.    

[10]  As a rule of thumb, the capacity of a panel to resist lateral 
loads can be taken as proportional to the square of the 
thickness. Consequently, if one ply of a two-ply laminate fails 
and is considered no longer contributing to strength, the 
load bearing capacity is reduced to ½ * ½ = ¼ of the original 
value. 

The glazed side panels 

of the Como provide 

uninterrupted views 

(picture Feadship).
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Door Navingo

MOCE: Prepare for a Career Move
The registration for the Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is going full 
speed ahead. Not such a surprise, considering that over 100 top companies from 
the maritime and offshore industry will come together at the WTC Rotterdam on 
20 April looking for ambitious starters and experienced professionals. 

Maritieme evenementen

Visiting MOCE will not only prepare visitors for the maritime and off-
shore labour market, it also helps professionals with the next step in 
their career. To celebrate the event’s tenth anniversary, the organi-
sation offers a wide programme. Visitors can attend various busi-
ness presentations of exhibitors, for example about actual projects 
and case studies. In the “MaritiemeVacaturebank.nl cube” they can 
have their CV checked and learn what is needed to be successful 
when applying for a job. In new sessions, Middle Point will give 
training on how to apply for a job. Come prepared to fi nd a new job 
or make a career move because MOCE has helped many visitors to 
make it happen.
This inspiring day will end with a business drink from 17.00 to 18.00. 
Open for exhibitors and visitors, this is a good moment to network 

Maritime & Offshore Career Event
• 20 April 2016, WTC Rotterdam
• Free entrance. Opened from 10.30 to 18.00.
• www.MOCE.biz
• www.facebook.com/navingomoce 

and close the day with old and new friends. Visitors can register for 
this career and networking event via the orange button on 
www.MOCE.biz. All information about MOCE 2016, the programme 
and the list with exhibitors can be found on the website. 
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Nederlandse Scheepsbouw - Dynamiek 
in dertig gesprekken
In 2007 initieerde de Stichting Van der Weele- 
Schipper Fonds het grote project Scheeps-
bouwgeschiedenis om in samenwerking met 
anderen te komen tot een integrale beschrij-
ving van de geschiedenis van de Nederlandse 
ijzeren en stalen scheepsbouw. In 2009 was 
fase I van het project afgerond: een voor- 
studie in samenwerking met de Stichting His-
torie der Techniek/TU Eind- 
hoven, waarmee het onder-
zoek in de tijd is afgebakend 
en de hoofd- en subthema’s 
zijn gedefinieerd. Moderne 
scheepsbouw is voor de histo-
rici de periode van circa 1850 
tot nu, met de introductie van 
ijzer, daarna staal, de overgang 
van zeil naar mechanische 
voortstuwing, eerst de stoom-
machine en -turbine en vervol-
gens de gloeikop- en diesel- 
motor. Op 29 november 2010 heb-
ben de Stichting en het Maritiem 
Museum Rotterdam een symposi-
um gehouden (zie SWZ Maritime januari 2011, 
pp. 12-14) waarin deze plannen verder werden 
toegelicht en besproken. Voor het project 
Scheepsbouwgeschiedenis heeft het Van der 
Weele-Schipper Fonds zijn hele vermogen be-
schikbaar gesteld en na realisering ervan 
wordt de stichting opgeheven. Het is een am-
bitieus project dat te groot was voor het fonds 
alleen en er werd samenwerking gezocht met 
de universiteiten en het Maritiem Museum 
Rotterdam. Er is inmiddels een alliantie ge-
vormd met het Rotterdams Centrum voor Mo-
derne Maritieme Geschiedenis (vanaf 1 sep-
tember 2014 een samenwerkingsverband 
tussen de Erasmus Universiteit en het Mari-
tiem Museum Rotterdam). Ook groeit de sa-
menwerking met de Rijks Universiteit Leiden 
(Zeegeschiedenis). 
Tot 2010 waren er wel veel boeken over de 
scheepsbouw verschenen, meestal ter gele-
genheid van een jubileum van een werf, maar 
nog geen professionele studie van de 
scheepsbouwsector als geheel. Daar was in 
de branche tot dan niet zoveel belangstelling 
voor en nog onvoldoende steun. Scheeps- 
bouwers waren gewend vooruit te kijken om 

steeds de orderportefeuille op peil te houden 
en hadden de opvatting: aan oud papier kan je 
niets verdienen. Dat begint langzamerhand te 
veranderen. De belangstelling vanuit de be-
drijfstak neemt duidelijk toe. Mede dankzij fi-
nanciële bijdragen van Royal IHC, de Damen 
Shipbuilding Group en later ook Scheepsbouw 
Nederland, tegenwoordig Netherlands Mari-
time Technology (NMT), kon in 2013 begonnen 

worden met Fase II, het 
belangrijke deelproject: 
het interviewen van 
sleutelfiguren en be- 
leidsmakers in de 
scheepsbouw in de ja-
ren na 1945. Dr. Joke 
Korteweg als scheeps-
bouwhistorica bij uit-
stek voerde dertig ge-
sprekken met leidende 
personen uit de sec-
tor: scheepsbouwers, 
academici, ambtena-
ren en politici. Er was 
oorspronkelijk een 

lijst van negentig kandidaten die uiteindelijk 
werd teruggebracht tot dertig. Bij de selectie 
was een voorkeur voor oudere kandidaten 
omdat zij erbij en betrokken waren bij de ont-
wikkelingen van de laatste vijftig jaar en nog 
vanuit hun eigen perspectief hun verhalen 
konden vertellen die over enige tijd niet meer 
kunnen worden gehoord. Dat heeft wel geleid 
tot inhoudelijke beperkingen, de informatie is 
soms tegenstrijdig en het bleek dat mensen 
bij hun herinneringen wel eens onnauwkeurig 
zijn in tijdsbepaling. Het was dus een subjec-
tieve benadering. De interviews werden in het 
begin van 2014 afgerond. De cd’s met de com-
plete gesprekken en hun uitwerking zijn bij 
het MMR in bewaring gegeven en blijven ter 
beschikking voor wetenschappelijk onder-
zoek. De resultaten op basis van de uitwerking 
en analyse over deelonderwerpen kunnen als 
artikelen in (internationale) wetenschap- 
pelijke tijdschriften worden gepubliceerd. In-
dien noodzakelijk wordt mogelijk nog een en-
kel aanvullend interview gehouden. Korteweg 
bewerkte de interviews tot een publieks- 
publicatie, een prettig leesbaar en goed geïl-
lustreerd boek, Nederlandse Scheepsbouw 
- Dynamiek in dertig gesprekken. De verhalen 

zijn boeiend geschreven, doorspekt met leuke 
quotes en werpen nieuw licht op de naoorlog-
se dynamiek van de nationale scheepsbouw. 
Een van de geïnterviewden is onze nestor en 
redacteur Willem de Jong. 
Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland 
jarenlang het vijfde scheepsbouwland ter we-
reld en Europa met grote voorsprong het be-
langrijkste scheepsbouwcontinent. Vanaf 1970 
werd die positie langzamerhand door Japan, 
later gevolgd door Zuid-Korea en China, over-
genomen. Grote Europese scheepsbouw- 
landen als Zweden en Groot-Brittannië gaven 
hun scheepsbouwindustrie nagenoeg op.  
Nederland lukte het, met hulp van overheids-
steun, hervormingen en innovaties, een deel 
van hun scheepsbouw in stand te houden. De 
Nederlandse scheepsbouwers slaagden erin 
op een aantal nichemarkten zelfs dominante 
posities te veroveren. Toch is er van de na-
oorlogse scheepsbouw een veelal pessimis-
tisch beeld blijven hangen door stakingen,  
bedrijfssluitingen, massaontslagen, oncontro-
leerbare overheidssubsidies en de RSV- 
affaire, die jarenlang het imago van de 
scheepsbouw verpestte. Het boek vormt als 
het ware een aanzet en een stimulans tot uit-
gebreider onderzoek in de her en der ver-
spreide archieven, analyse van boeken en 
tijdschriften en bestudering van realia in de 
nationale musea. Op 18 april wordt in het Ma-
ritiem Museum Rotterdam een tweede sympo-
sium gehouden als begin van fase III met een 
fondsenwervingscampagne als basis voor het 
uitvoeren van de integrale studie in nauwe 
samenwerking met de academische wereld, 
waarvan de resultaten moeten leiden tot 
meerdere publicaties, zowel voor het grote 
publiek als in de wetenschappelijke media.  
Dit onderzoek dient niet alleen de geschied- 
schrijving; deze kennis is ook van belang voor 
de huidige en toekomstige generatie onder- 
nemers in een sterk fluctuerende bedrijfstak 
als de scheepsbouw.
Nederlandse Scheepsbouw - Dynamiek in 
dertig gesprekken, Joke Korteweg, 220 pagi-
na’s, 123 afbeeldingen in kleur en zwart-wit, 
formaat 24 x 22 cm, gebonden, ISBN 
9789490357122, Van der Weele-Schipper 
Fonds/Uitgeverij Boekschap, prijs € 32,50, info: 
www.maritiemmuseum.nl/museumwinkel en 
www.kortewegmaritiem.nl

Door G.J. de Boer
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Marine Accident Reporting Scheme
Report No. 280

Incinerator Safety Devices Bypassed: 
Mars 201606
The vessel was underway when the incinera-
tor alarm sounded, indicating the inside sluice 
gate was open. The incinerator was stopped 
and allowed to cool. A few hours later, the 
fourth engineer went to the incinerator room 
to investigate.
Standing on a small step, he opened the gar-
bage loading door and also the sluice gate. 
(The incinerator feed system is such that 
when one door is open, the other must be 
closed and vice versa. Two different safety 
devices near the feed door ensure this opera-
tion; these must be overridden in order to look 
into the incinerator sluice chamber.) When 
the sluice gate was opened, he saw a piece 
of wood at the opposite end of the garbage 
loading door. While checking, he accidentally 
dropped his torch inside the incinerator door. 
While trying to recover the torch, the automat-
ic sluice began to close and trapped his arm.
His arm firmly stuck, the fourth engineer tried 
to call for help, but nobody heard him. After 
coffee, the second engineer went to the incin-
erator room to see how the job was progress-
ing and investigate why the fourth engineer 
was not at coffee. He found the fourth engi-
neer trapped; he immediately released the 
victim and brought him to the ship’s hospital.
Emergency notifications were initiated and 
treatment was given as per medical advice. 
The vessel deviated from its route, but evacu-
ation was delayed by foul weather and dark-
ness. The next morning, the vessel was 
brought alongside and the victim evacuated 
by land. In the hospital, no fracture was ap-
parent, but a total obstruction of all blood ves-
sels to the hand and forearm was confirmed. 
Surgery was performed immediately, but to no 
avail and amputation of the forearm was un- 
avoidable.

Lessons Learned
• Never bypass the safety features of an in-

stallation and always follow the proce-
dures.

• The amount of waste fed at any one time 
should be in quantities that do not tend to 
block the incinerator doors.

• Working alone in isolated areas has in-
creased risks and should be the subject of 
a risk analysis.

• Apparently, objects blocking the incinera-
tor doors was a fairly regular occurrence 
(once a month) on this ship. It is possible 
that this “common occurrence” encour-
aged complacency and risky behaviour 
such as taking shortcuts and bypassing 
safety features on the equipment. 

Editor’s note: Readers may remember a recent 
Mars report that was strikingly similar; 201551. 
The lessons learned from that incident were:
• Proper training and supervision are criti-

cal with operations such as incineration.
• Incineration on this ship is best undertak-

en by two persons.
• Ship-specific Job Hazard Analysis should 

be done for incineration, as for all vessel 
activities.

• Under normal conditions, safety devices 
such as micro switches should never be 
“tricked”.

If junior officers are by-passing safety fea-
tures such as micro-switches in the course of 

their normal duties, it is highly probable that 
senior officers are aware of this behaviour. 
This would indicate a lack of safety leader-
ship, undermining the safety culture.

Overboard Fatality: Mars 201607
Edited from official Antigua & Barbuda W.I. 
Department of Marine Services and Merchant 
Shipping Report
Maintenance work was taking place on deck; 
a risk assessment had been done followed by 
a hazardous work meeting after which a work 
permit was issued. The work permit and risk 
assessment clearly stated the risks at hand, 
namely eye injury and electrocution. All per-
sonal protective equipment required for the 
job was listed and also used by the crew on 
the job.
The weather was fair with moderate winds 
and sea and a swell of about one metre. As no 
seas were being taken on deck, this danger 
was not assessed. The power cable for the 
grinders was deployed across the deck, 
which was about two metres above sea level. 
The cable was in a worn condition.
While deck maintenance was ongoing, a 
wave higher than the rest hit the vessel’s side 
and washed up on deck; sea water covered 
the electrical cables and power tools in use. 
Everyone, now standing in the water, felt a 
light electrical shock in the form of an un- 
comfortable tingle and tried to escape to a 
higher, dryer position. Two crew jumped up  
on the cargo hatch while another crew 
jumped onto the railing. The crew member on 
the railing slipped and fell over the side. Res-
cue operations were initiated, but the crew 
member was recovered deceased – he had 
drowned.

Lessons Learned
• A vessel with low freeboard is susceptible 

to ship seas on deck even in relatively fair 
weather.

• When running temporary electrical cables 
and connections, always think of possible 
outcomes and plan accordingly.

While trying to recover the torch, the automatic sluice began 

to close and trapped the fourth engineer’s arm.
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Read the full Mars Reports on  
www.swzonline.nl/dossiers.

its of safe water available. Despite the 
bridge team’s apparent good positional 
awareness, they headed into danger with-
out appreciation of the risk.

• The absence of any alarm, steering and 
propulsion responding normally, and the 
master’s conviction that there had been 
sufficient depth of water, led to a collec-
tive denial of the possibility that the vessel 
might have grounded.

• The highly repetitive nature of the ferry’s 
schedule induced a degree of planning 
complacency.

• The Ecdis was not utilised effectively as a 
navigation aid. In particular, the safety 
contour value was inappropriate, the 
cross track error alarm was ignored, and 
the audible alarm was disabled.

• The layout of the central bridge console 
prevented the chief officer from utilising 
the Ecdis display to support the master 
during pilotage.

Lessons Learned
• If you hear loud shuddering noises ac-

companied by vibrations throughout the 
ship, you should suspect you have 
touched bottom, even if all else appears 
normal. Have all tanks sounded as a pre-
caution.

• Beware of complacency – it can creep in 
when you are most sure of yourself.

• Ecdis is a wonderful tool if used effec-
tively. In particular, learn how to appro-
priately set the safety contour and safety 
depth.

• Never patch or repair worn or defective 
electrical extension cords; they should al-
ways be replaced with new ones.

Gangway Away: Mars 201608
The pure car carrier was berthed starboard 
side to. A pilot boarded and was in the pre- 
departure briefing with the master and bridge 
team when it was reported that the gangway 
had fallen. Although the wire had been re-
placed in the last six months, the gearbox had 
failed and the gangway had crashed to the 
berth below. Fortunately, no one was on the 
gangway when it failed and the incident re-
sulted only in equipment damage and a minor 
delay in departure.

Lessons Learned
• Never linger unnecessarily on a gangway.
• Although gangway wires are an obvious 

maintenance item, gangway gearboxes 
and motors should be inspected annually.

Scraping the Bottom: Mars 201610
As edited from the UK Marine Accident Inves-
tigation Board (MAIB) official report 18-2015
A ro-ro ferry was inbound in a restricted wa-
terway on a heading of 220° at full sea speed 
(18 knots OTG). The vessel was approximately 
one cable to starboard of the 220° transit line 
when the master ordered an alteration to port 
to 215° in order to bring the vessel onto the 
220º transit line (see figure).
Soon, the vessel crossed the transit and the 
master ordered the helmsman to return to a 
heading of 220°. The vessel did not steady on 
this heading, as a further alteration to 222° 

was ordered. Two further alterations to star-
board were made in quick succession; to 224° 
and then to 226°. As the master ordered the 
successive alterations to starboard, the chief 
officer went to the centreline of the bridge to 
visually assess the vessel’s position. While on 
the heading of 226°, a noisy shuddering vibra-
tion lasting about nine seconds was heard 
and felt throughout the vessel. The master 
slowed the vessel, but nothing unusual was 
seen astern nor were there any alarms. Steer-
ing and propulsion were also responding nor-
mally so the master returned the vessel to full 
sea speed and continued the approach to the 
harbour.
Once berthed in port, cargo discharge, re-
loading and a lifeboat drill went ahead as 
planned. A pre-planned divers’ inspection of 
the hull also went ahead and divers soon  
discovered significant bottom damage; the 
vessel was thereafter withdrawn from ser-
vice.
The investigation found, among other things, 
that:
• There had been insufficient passage plan-

ning for the voyage; in particular, for the 
transit through the restricted waterway of 
the port approaches. For example, the ex-
tremely low tide and effect of squat were 
not properly considered. This resulted in 
the bridge team being unaware of the lim-

The gearbox failed and the gangway crashed to the berth  

below. 

The vessel’s course alterations.

Divers found significant bottom damage.
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We zijn dan ook blij gastheer te kunnen zijn 
van de komende vergadering van CEMT, ge-
pland op 11 april. We houden u uiteraard op 
de hoogte van vorderingen op dat gebied.
Ook contacten met studie- en studenten- 
verenigingen komen op gang: inmiddels 
schuift een vertegenwoordiger van Scheeps-
bouwkundig gezelschap “William Froude” aan 
bij de vergaderingen van het afdelingsbestuur 
in Rotterdam en heeft hun symposium op de 
TU Delft op de agenda op onze website ge-
staan (bij het verschijnen van deze editie is 
het symposium al geweest). Bij een volgende 
gelegenheid en tijdige afstemming kunnen we 
wellicht meer voor elkaar betekenen. Deze 
contacten willen we verder uitbouwen.
Studenten van het Scheepvaart en Transport 
College hebben enthousiast gereageerd op 
toenadering vanuit het afdelingsbestuur, de 
mogelijkheden van samenwerking op het ge-
bied van lezingen worden uitgewerkt. In afde-
ling Noord maakt een student van de NHL 

deel uit van het bestuur, in Amsterdam en 
Zeeland wordt gezocht naar geschikte kandi-
daten voor bestuursfuncties bij de maritieme 
opleiding(en) in de buurt.
Om serieus werk te kunnen maken van het 
werven van jongere leden bieden we nu, na 
overleg tussen Stichting SWZ en de uitgever 
van SWZ Maritime, studenten een lidmaat-
schap voor € 15 per jaar. Deze spectaculair 
lage prijs is mogelijk omdat bij dit lidmaat-
schap alleen de digitale uitgave van het blad 
hoort en geen papieren versie. We denken 
hiermee voor studenten de financiële drem-
pel voor een KNVTS-lidmaatschap weg te  
nemen en ze van de kwaliteit van dit blad en 
de meerwaarde van onze vereniging te kun-
nen overtuigen, uiteraard in de hoop om ze na 
de studententijd als gewoon lid te kunnen be-
houden.
De voorbereidingen van de ALV2016 (eind 
mei) zijn in volle gang; de datum en locatie  
liggen zo goed als vast. In de volgende editie 

volgt de formele aankondiging met een voor-
lopige agenda. Wellicht ten overvloede (zie 
vorige edities van deze rubriek): er worden 
dus geen aankondigingen, agenda’s of andere 
informatie per brief verspreid. Al deze infor-
matie ontvangt u ook per mail. Het is dan wel 
belangrijk dat uw juiste mailadres bij de  
KNVTS bekend is; een nieuw/gewijzigd mail-
adres moet u zelf veranderen op  
www.knvts.nl/leden/mijn-profiel. 
Het is uiteraard mogelijk betreffende stukken 
op te vragen indien u de informatie niet ont-
vangt: per post of (bij voorkeur) per mail.
Voor degenen die inmiddels belangstelling 
hebben uitgesproken actief te worden in een 
commissie (maar nog niets hebben gehoord): 
het opstarten van commissies duurt soms 
even, dus we zijn u niet vergeten.
We zien u allen graag, bij lezingen, excursies 
en de ALV2016.

Bart Soede, voorzitter KNVTS

Krachten bundelen

De KNVTS is lid van CEMT (Confederation of European Maritime Technology Societies), een Europees samenwerkingsverband tussen verenigingen 
als de onze, zie www.cemt.eu. Eerder is in deze rubriek al gemeld dat het bestuur samenwerking zoekt met andere verenigingen, CEMT lijkt  
daarvoor een logisch platform. Daarnaast zoeken we ook aansluiting bij studie- en studentenverenigingen. 

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

T. van der Zee
Student Maritieme Techniek – TU Delft
Julianalaan 2 B, 2628 BH Delft
Voorgesteld door G.P. Smits
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

M.C. de Boorder
Project Engineer – Barkmeijer Stroobos 
De Kaai 172, 9723 LE Groningen
Voorgesteld door Tj.O.G. Feenstra
Afdeling Noord

H.J. Grunstra
Product Director – Damen  
Gorinchem
Oude Hoven 9, 4205 AK  
Gorinchem
Afdeling Rotterdam

W. Wettke
Recruitment Consultant –  
Middle Point  
Amsterdam
Rosmolen 208, 2317 SP Leiden
Voorgesteld door M. Mika
Afdeling Amsterdam

Nieuwe leden maart

In memoriam
 
Op 17 februari 2016 is op 92-jarige leeftijd 
overleden de heer ir. J.J. Trouw. Laatst 
woonachtig in Rotterdam. Oud-directeur 
van Nesec in Delft. Hij was ruim 59 jaar lid 
van de KNVTS.
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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 € 86,00 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.

Ons heeft het bericht bereikt dat prof.em.dr.
dipl.-ing. dr.h.c. C.M. Gallin op 16 november 
2015 in zijn woonplaats Baden-Baden in 
Duitsland is overleden. Hij was 87 jaar. 
Gallin was in de periode van 1970 tot 1995 als 
hoogleraar Scheepsontwerp verbonden aan 
de faculteit der Werktuigbouwkunde en Mari-
tieme Techniek van de TU Delft. Hij was van 
oorsprong een Roemeen. Hij is zijn carrière 
begonnen bij een ontwerpbureau in Boeka-
rest en vervolgens via het Britse research-
instituut BSRA in Duitsland terechtgekomen 
bij het researchbureau van scheepswerf 
Blohm & Voss. Het Duitse accent, wat veel 
oud-studenten zich nog zullen herinneren, 
heeft hij dan ook met name overgehouden uit 
deze periode.
Zijn ambtsaanvaarding als “gewoon hoog-
leraar in de Scheepsbouwkunde en Vliegtuig-
bouwkunde aan de Technische Hogeschool in 
Delft” werd met een intreerede, gehouden op 
16 september 1970, met als titel “Ontwerpen 
van schepen – een kunst in de moderne tech-

niek” ingeluid. Wel bijzonder om te moeten 
constateren dat mijn eigen intreerede, zonder 
deze voorkennis en gehouden bijna 37 jaar la-
ter, de titel “Ontwerpen van schepen – tussen 
kunst en topsport” had meegekregen. De 
overeenkomst bevestigt dat het vak van ont-
werper nog steeds een “kunstzinnige” com-
ponent in zich heeft die vooralsnog niet door 
computers lijkt te kunnen worden over-
genomen.
Veel oud-studenten zullen zich Gallin nog her-
inneren als een markante en energieke per-
soonlijkheid die, wanneer hij op de teken-
kamers verscheen, een zekere angst opriep 
voor zijn nogal directe wijze van commentaar 
geven op hun eerste pogingen een schip te 
ontwerpen. Hij had altijd wel een luisterend 
oor voor diegene die de gekozen scheeps-
ontwerpopdracht met goede argumenten kon 
verdedigen en, indien nodig, haalde dan rustig  
de gum te voorschijn om zijn net voorgestelde 
verbeteringen op de tekening te doen verdwij-
nen. Hij was echter ook de professor die we-

tenschap en commercie goed wist te combi-
neren. Hij wist duidelijk over te brengen dat 
de keuze van een ontwerpoplossing vooral 
door het “geld” wordt gedicteerd. Dat een 
ontwerper ook geld kon verdienen aan zijn 
eigen succes (via patenten, royalty’s, enzo-
voort) maakte hij vaak duidelijk door te wijzen 
naar zijn villa in Wassenaar waar hij woonde. 
Een van zijn grappen uit die tijd was: ‘Ik ben 
nu bezig met mijn tweede miljoen, want de 
eerste is mislukt.’
In zijn afscheidsrede met de titel “Mijn ach-
teruitkijkspiegel”, gehouden op 7 december 
1994, ging hij vooral in op de ontwikkelingen 
die de scheepsbouw had doorgemaakt in zijn 
25-jarige carrière als hoogleraar. Met name 
de schaalvergroting, de opkomst van het con-
tainervervoer en die van het gebruik van de 
computer. In dat kader maakte hij zich wel 
zorgen om de nieuwe generatie studenten die 
blind vertrouwen op de computerresultaten 
zonder kennis te hebben van de achtergron-
den ervan, de bijbehorende marges en het 
geldigheidsbereik.
Het mooiste van het beroep van hoogleraar 
vond hij dat je ‘met jonge mensen te maken 
hebt, met alle bijbehorende leuke verschijnse-
len als enthousiasme, dynamiek en idealisme.’ 
Zoals prof. Gallin al jaren voor zijn pensione-
ring had aangekondigd, is hij direct met zijn 
vrouw na het verlaten van zijn hoogleraar-
schap gaan wonen in het mooie Baden-Baden 
in Duitsland. Daar heeft hij veel genoten van 
de mooie omgeving en het leven aldaar. 
Scheepsbouw bleef hem altijd boeien en hij 
was tot circa 2010 nog steeds werkzaam met 
zijn eigen bedrijf Gallin Marine Consultants en 
was toen ook nog actief op conferenties. 

Prof.ir. J.J. Hopman

Prof.em. C.M. Gallin overleden

Een bekende uitspraak van prof. Gallin: ‘Ik ben nu bezig met mijn tweede miljoen, want de eerste is mislukt.’
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Lezingenprogramma april

Aanvang maaltijd: 17.30 uur
Kosten maaltijd: leden € 10, niet-leden € 12
Aanvang lezing: 19.15 uur
Aanvang borrel: 20.30 uur
U wordt verzocht zich uiterlijk 15 april aan te 
melden voor de maaltijd, voor alleen de lezing 
kunt u zich tot 19 april aanmelden. Aanmelden 
kan via knvts.afd.amsterdam@gmail.com.

Afdeling Zeeland 
Onderwerp: Zeilend schoolschip voor Oman 
- Shabab Oman II 
Donderdag 21 april
Spreker: Thomas van Es van Dijkstra Naval 
Architects
Als vervolg op de bouw van twee succesvolle 
clipperschepen, de Stad Amsterdam en de 
Cisko Branco, hebben Dijkstra Naval Archi-
tects en Damen Shipyards een nieuwe versie 
van een vol getuigd zeilschip ontwikkeld. De 
87 meter nieuwe clipper is ingericht als zeil-
trainingsschip voor de Koninklijke Marine van 
Oman en zal een geduchte rivaal zijn binnen 
de huidige Tall Ships-vloot. Het schip heeft 
een accommodatie voor 87 man vaste beman-
ning en leerlingen. Het schip werd in de zo-
mer van 2014 overgedragen aan Oman.
Locatie: hotel Arion, Boulevard Bankert 266, 
Vlissingen

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.

Afdeling Amsterdam 
Onderwerp: KNRM-arts van Radio Medische 
Dienst
Woensdag 20 april
Spreker: Lucas Viruly, RMD-, huis- en haven-
arts in Amsterdam
De Radio Medische Dienst voor de Scheep-
vaart is een overheidstaak die bestaat sinds 
1931. Sinds de jaren negentig is deze onder-
gebracht bij de KNRM. Vijf Nederlandse huis-
artsen met affiniteit met de zee hebben om 
beurten dienst om wereldwijd zeelieden van 
medisch advies te dienen. Dat gebeurt zo’n 
700 keer per jaar. Als het probleem aan boord 
niet voldoende kan worden opgelost, wordt 
gezocht naar andere oplossingen; in nauwe 
samenwerking met de Nederlandse Kust-
wacht wordt dan bijvoorbeeld een medische 
evacuatie op touw gezet. Viruly komt vertellen 
over ziektes en verwondingen aan boord en 
hoe die zo goed of kwaad als het kan in goede 
banen worden geleid.
Locatie: aan boord van de Kapitein Anna (de
gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-pier 6,
Amsterdam (einde pier), www.kapiteinanna.nl

Aanvang lezing: 19.30 uur
Introducé(e)s zijn van harte welkom. Voor 
deze lezing zijn ook de partners van de leden 
van harte welkom. Voorafgaand aan de lezing 
wordt de jaarlijkse afdelingsledenvergadering 
gehouden.

Afdeling Rotterdam 
Onderwerp: Dual Fuel of LNG-hoppers
Donderdag 21 april
Deze lezing wordt gezamenlijk georganiseerd 
door CEDA/KNVTS. Op het moment van druk-
ken van het blad waren nadere details nog 
niet voorhanden. Wij houden u via  
www.knvts.nl, www.dredging.org en de  
KNVTS-nieuwsbrief op de hoogte.
Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15,  
Vlaardingen
Aanvang aperitief: 17.30 uur
Aanvang maaltijd: 18.30 uur
Kosten maaltijd: leden € 15, niet-leden € 20, 
over te maken op bankrekening ING-bank 
IBAN NL58INGB0000325478
Aanvang lezing: 19.45 uur
Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand 
aan de lezing voor 12 uur, per e-mail:  
aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen 
de lezing hoeft u zich niet aan te melden.Sinds de jaren negentig is de Radio Medische Dienst 

ondergebracht bij de KNRM.

Als het probleem niet aan boord kan worden opgelost, volgt een medische evacuatie. 
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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
• Training Juridische aspecten in de maritieme industrie – Module 1: Werken met  

Vreemdelingen (4 & 18 april)
• Training Technical Superintendent – Module 2: Incident Investigation (19 & 20 april)
• Cursus Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers (21 & 22 april)
• Design of Marine Auxiliary Systems – Module 3: System Engineering (9 & 10 mei)
• Trainingen KennisOVERdrager – Module Basisdidactiek (11 & 18 mei)
• NMT Netwerkbijeenkomst (19 mei)
• Trainingen KennisOVERdrager – Module Coaching en 1:1 instructie (25 mei)
• Cursus Maritieme introductie (30 & 31 mei)
• NMT Motortocht (4 juni)
• NMT Vaardag (24 juni)
Aanmelden? Kijk op www.maritimetechnology.nl/events

NMT en SEA SMRC werken mee aan 
aanpassing BREF
Het European Integrated Pollution Prevention 
and Control-bureau (IPPC) in Sevilla is gestart 
met de herziening van het Best Reference Do-
cument (BREF) voor oppervlaktebehandeling 
met oplosmiddelen. NMT en het SMRC (Ship 
Maintenence Repair and Conversion) van SEA 
Europe maken deel uit van de Technische 
Werk Groepen (TWG) waardoor ze de discus-
sies kunnen volgen en input kunnen leveren. 
Voor zeescheeps(reparatie)werven en mega-
jachtwerven is de BREF van groot belang. De 
meest gebruikte technieken voor het conser-
veren van schepen staan in dit document  
uitgeschreven en worden in deze revisie aan-
gepast of vastgezet. Toezichthoudende over-
heden gebruiken het BREF als maatstaf bij 
(milieu)inspecties op werven en bij de hand-
having op milieuvergunningen.
Contact: Sieger Sakko  
(sakko@maritimetechnology.nl) 

Holland Paviljoen op Iranimex 2016
Met het opschorten van de sancties met be-
trekking tot Iran openen zich hier nieuwe deu-
ren. Speelt u hierop in? NMT organiseert in 
samenwerking met Europort een Holland Pa-
viljoen op de beurs Iranimex van 18 tot en met 
21 oktober op Kish Island, Iran. Zet dit alvast 
in uw agenda en registreer uw interesse in 
deelname aan het Holland Paviljoen via de 
NMT-website. Nadere details over prijzen en 
voorwaarden worden binnenkort bekendge-
maakt op www.maritimetechnology.nl/events. 
Contact: Arne Heutink  
(heutink@maritimetechnology.nl) 

Maritime Awards Gala 2016 op 
maandagavond 31 oktober
Dit jaar staat de elfde editie van het Maritime 
Awards Gala gepland op maandag 31 oktober. 
Traditiegetrouw vindt het Maritime Awards 
Gala plaats tijdens de Maritime Week, die dit 
jaar start op zaterdag 29 oktober en loopt tot 
en met zaterdag 5 november. Tijdens het Ma-
ritime Awards Gala worden vijf maritieme prij-
zen uitgereikt ten overstaande van maritieme 
professionals, de politiek en pers. De vijf prij-
zen: KNVTS Schip van het Jaar prijs, KVNR 
Shipping Award, Maritime Innovation Award, 

Maritime Designer Award en de Koninklijke 
Marine Van Hengel-Spengler Prijs, zetten sa-
men de topinnovaties van de maritieme clus-
ter in de spotlights. De locatie en het pro-
gramma worden zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt. 
Wilt u het Maritime Awards Gala bijwonen?  
In het voorjaar van 2016 wordt de registratie 
opengesteld, houd hiervoor  
www.maritime-awards.nl in de gaten.
Contact: Joëlla Lucas  
(lucas@maritimetechnology.nl) 

Maritieme cluster sluit aan bij 
Internationale Waterambitie
Begin februari stuurden de ministers Ploumen 
(Buitenlandse Zaken), Kamp (Economische 
Zaken) en Schultz van Haegen (Infrastructuur 
& Milieu) de Internationale Waterambitie 
(IWA) naar de Tweede Kamer. Hierin staat dat 
de drie ministeries intensief gaan samen- 
werken om waterproblemen in minimaal acht 
stedelijke delta’s voor 2019 meetbaar te ver-
minderen. Verder wordt verdubbeling van de 
toegevoegde waarde van Topsector Water in 
2020 beoogd. Nederland Maritiem Land (NML), 
waar NMT bij aangesloten is, ondersteunt de 
internationale ambities en vindt het positief 
dat de maritieme sector bij de IWA aan boord 
is gekomen. De concrete maritieme bijdrage 
moet echter nog wel vorm krijgen.
Contact: Arne Heutink  
(heutink@maritimetechnology.nl)

Nieuwe leden
• Bayards Aluminium Constructies BV
• DNV GL BV
• Euro Offshore Life Saving
• Koedood Dieselservice BV
• RIMS BV
• Sastech
• Scheepstechniek Drenth
• Van Oossanen Fluid Dynamics
• Verkerk Marine & Offshore
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Maritime Search

Aandrijving 

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

Arbeidsbemiddeling
 

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

 

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

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 

TOWSERVICE B.V.
Independent Marine Consultants
and Warranty Surveyors

Prisma 100
3364 DJ Sliedrecht-Holland

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

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

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

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

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie
 
 

•  Crankshaft Repair (max. length 
12000mm)

• Repair of Engine- and Industrial Parts
• Connectingrod Repair
• Lineboring
• Technical Consultants
• Marine and Industrial Spare Parts
• Whitemetal Bearings
• Hardchromeplating
• In Situ Machining
• Camshaft Repair
• Laser Cladding
 
Mark van Schaick Marine 
Services
Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam
Tel.  +31(0)10 409 05 99
Fax  +31(0)10 409 05 90
E-mail: info@markvanschaick.nl
www.markvanschaick.nl 

 
Nicoverken Holland B.V.
Algerastraat 20, 3125 BS Schiedam
The Netherlands
The Netherlands
Tel. +31(0)10-238 0999
Fax +31(0)10-238 0990
E-mail: shiprepair@nicoverken.nl
WWW.NICOVERKEN.NL
Ship Repair and Marine Equipment.
Capable of crankshaft grinding.
24/7 - Service World Wide 

Maritieme Advocaten

 

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

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

Maritime Search

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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Maritime Search

Aandrijving 

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

Arbeidsbemiddeling
 

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

 

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

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 

TOWSERVICE B.V.
Independent Marine Consultants
and Warranty Surveyors

Prisma 100
3364 DJ Sliedrecht-Holland

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

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

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

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

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie
 
 

•  Crankshaft Repair (max. length 
12000mm)

• Repair of Engine- and Industrial Parts
• Connectingrod Repair
• Lineboring
• Technical Consultants
• Marine and Industrial Spare Parts
• Whitemetal Bearings
• Hardchromeplating
• In Situ Machining
• Camshaft Repair
• Laser Cladding
 
Mark van Schaick Marine 
Services
Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam
Tel.  +31(0)10 409 05 99
Fax  +31(0)10 409 05 90
E-mail: info@markvanschaick.nl
www.markvanschaick.nl 

 
Nicoverken Holland B.V.
Algerastraat 20, 3125 BS Schiedam
The Netherlands
The Netherlands
Tel. +31(0)10-238 0999
Fax +31(0)10-238 0990
E-mail: shiprepair@nicoverken.nl
WWW.NICOVERKEN.NL
Ship Repair and Marine Equipment.
Capable of crankshaft grinding.
24/7 - Service World Wide 

Maritieme Advocaten

 

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

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

Maritime Search

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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Maritime Search

Stabilisatoren

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

Staal-IJzer Gieterij

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

Turbochargers

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

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

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

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

Verschijnt 11 maal per jaar

Hoofdredacteur: Ir. H. Boonstra
Eindredactie: mevr. M.R. Buitendijk-Pijl MA
Redactie: G.J. de Boer, M. van Dijk, H.R.M. Dill, mevr. Ing. A. Gerritsen, 
Ir. J.H. de Jong, Ir. W. de Jong, H.S. Klos, Capt. H. Roorda, Ing. S. Sakko, 
M. Boekhout (SG William Froude) 
Redactie Adviesraad: mevr. A.A. Boers, Ir. A. Kik, Dr. Ir. H. Koelman, 
Ir. W.J. Kruijt, Ir. G.H.G. Lagers, Mr. K. Polderman, T. Westra, 
J.K. van der Wiele
Aan SWZ Maritime werken regelmatig mee: Ir. R.W. Bos, H. Buitelaar, 
Ir. G.H.G. Lagers, A.A. Oosting, H.Chr. de Wilde

Redactieadres 

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

Digitale bladversie SWZ Maritime 

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

Uitgeefpartner

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

Advertentie-exploitatie

MYbusinessmedia 
René Enkelaar, accountmanager
e-mail: r.enkelaar@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06 - 204 97 056
Arie van Wiggen, accountmanager
e-mail: a.wiggen@mybusinessmedia.nl
telefoon: 06 - 204 16 079
Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer
Postbus 58, 7400 AB Deventer
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor 
het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.

Abonnementen

Nederland € 114,71*, dit is inclusief: 11x SWZ Maritime, de SWZ 
Newsletter en toegang tot de SWZ Maritime digital version en het 
digitale archief.
* Deze prijs is excl. 6% BTW en € 3,95 administratiekosten.
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging kan 
uitsluitend plaatsvinden door drie maanden voor het einde van de 
lopende abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen naar: 

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

Vormgeving

Colorscan bv, www.colorscan.nl

Druk

Drukkerij Roelofs, Enschede

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

MEER INFORMATIE EN TICKETS VIA EVENEMENTENHAL.NL/MARITIME

Making shipping industry work 

Bezoek 24, 25 en 26 mei 2016 Maritime Industry in het hart 
van de waterregio. Leg contact met vakgenoten, ontdek 
vernieuwingen, deel uw kennis en blijf ook zelf op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de sector. Maritime Industry is met 
meer dan 500 exposanten en ruim 15.000 bezoekers het 
meest complete platform voor de binnenvaart, zeevaart en 
visserij. Daar mag u als professional niet ontbreken!

13.00 - 21.00 UUR

24-26
MEI
2016
EVENEMENTENHAL
GORINCHEM

Created and produced by

Powered by

www.MOCE.biz WTC Rotterdam

Free
entrance

open from
10:30-18:00

Meet more than 100 top companies
of the maritime and offshore industry
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Any challenge,
any time!

www.holland-shipyards.com

We are an inventive, dynamic and passionate group of companies that take pride in facing

challenges with you, and solving them. With all-round in-house capabilities and close

cooperation with trusted subcontractors, we deal with a wide variety of challenging projects.

Still we maintain extremely short leadtimes, high quality levels and competitive prices. With these 

qualities and continuous focus on our QHSE systems, Holland Shipyards Group gives you

the possibilities to act within a time frame that is not possible otherwise.
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