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The Bravenes is designed taking into account the latest  innovations in technique.
The vessel is assigned with the new Bureau Veritas offshore handling system 
notation (OHS). This notation covers the loadcarrying equipment such as the 

fall pipe deployment system, chain hang off systems and tremie pipe 
installation. Additionally the notations Dynapos AM/AT RS (DP3) and 

Polarclass 7 are assigned. A true state of the art vessel.
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ships that is once again smaller than a year ago. Major 
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staat de technologie niet stil. Zo geniet windhulpvoort-
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aan bod. Daarnaast is er aandacht voor ammoniak als 
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CO2-arm kost geld…

Wie een schonere, CO2-armere scheepvaart 

wil, zal daar geld voor over moeten hebben. 

Met nadruk op armer, want CO2-vrij is mijns 

inziens in ieder geval voorlopig echt een illu-

sie. Dat het met de CO2-uitstoot vanuit de 

scheepvaart echter een heel stuk minder kan, 

wordt met het snel voortschrijdende inzicht in 

ontwikkeling van de technologie steeds over-

tuigender.

Veel van de artikelen in dit aprilnummer van 

SWZ|Maritime laten zien dat er op dat gebied 

heel veel vooruitgang is te boeken. De kans is 

reëel dat we dit jaar de eerste volledig elek-

trisch voortgestuwde binnenvaartschepen op 

onze waterwegen zien verschijnen. Ook de 

ontwikkelingen op het gebied van hulpvoort-

stuwing met windkracht en toepassing van al-

ternatieve brandstoffen als ammoniak en me-

thanol bieden steeds meer perspectief op het 

terugdringen van de uitstoot van CO2. Zie hier-

voor in dit nummer ook de artikelen over de 

onderzoeksactiviteiten van onderzoeks-

instituten als het Marin en de TU Delft en een 

scheepsontwerpbureau als C-Job. Onderzoek 

dat veelal voor in ieder geval een groot deel 

mede moet worden gefi nancierd uit over-

heidsgelden. De reder die nu een schip met 

windkracht of volledig op voortstuwing met 

alternatieve brandstoffen wil laten bouwen, 

krijgt hiervoor gewoon het geld niet van de 

banken. 

Zonder overheidsbemoeienis gaat het ge-

woon niet. De Nederlandse maritieme sector 

is momenteel met het kabinet in de persoon 

van minister van Infrastructuur en Waterstaat 

Cora van Nieuwenhuizen in overleg over het 

afsluiten van een Green Deal voor de maritie-

me sector. Daarvoor hebben sector en minis-

ter eind februari al een Werkprogramma Ma-

ritieme Strategie en Zeehavens ondertekend.

Voor het eind van het jaar moeten er ook 

doelstellingen worden vastgelegd en een 

daarvan mag best zijn om binnen tien jaar in 

Nederland CO2-vrije schepen in de vaart te 

brengen. In Noorwegen doen ze dat 

nu al. Maar ja, daar werken over-

heid en industrie dus echt samen, 

wat ook betekent dat de overheid 

daadwerkelijk meebetaalt aan de 

ontwikkeling van een duurzamere 

toekomst.

Antoon Oosting,

hoofdredacteur

swz.rotterdam@knvts.nl
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Nieuws

PIANC, de World Association for Waterborne 

Transport Infrastructure in Brussel, heeft een 

rapport uitgebracht over de wisselwerking 

tussen offshore-windparken en de zeevaart. 

Het rapport bevat richtlijnen en aanbevelin-

gen voor de manoeuvreerruimte voor schepen 

in de buurt van windparken en spreekt zich uit 

over gewenste afstanden tussen shipping  

lanes en gebieden voor windparken. 

Hoewel het een onofficieel rapport is, verwijst 

het wel naar internationale conventies en re-

gels. Ook beschrijft het de invloed van elektro- 

magnetische straling op navigatie- en com-

municatiesystemen en belicht het nood- 

situaties die zich kunnen voordoen in of nabij 

een windpark. Het rapport is bedoeld als gids 

voor kuststaten die te maken krijgen met de 

aanwijzing van gebieden voor windenergie en 

ontwerp, planning, bouw, exploitatie en ont-

manteling van een windpark.

‘De groeiende activiteit in Europese wateren 

heeft geleid tot schaarste aan maritieme 

ruimte. Zaken als visserij, watersport, Defen-

sie, munitiestortplaatsen, vaar- en anker- 

gebieden en olie-, gas- en zandwinning leggen 

extra druk op ecosystemen en leefgebieden. 

Soms spelen ook grensoverschrijdende  

vragen wanneer een ontwikkeling in de terri-

toriale wateren van een land invloed hebben 

op wateren van buurlanden,’ stelt PIANC.

Windparken kunnen conflicten opleveren met 

de passerende vaart. ‘In sommige landen is 

varen in windparken toegestaan, dus dan 

kunnen koerskruisers uit het windpark komen. 

Ligt het windpark aan stuurboord van een 

shipping lane, dan verplichten de internatio-

nale aanvaringsregels dat vaartuigen in de 

vaarroute ruimte moeten laten aan vanuit het 

windpark komende vaart.’

Het 81 pagina’s tellende rapport is tegen be- 

taling verkrijgbaar via www.pianc.org.

PIANC: ‘Planning nodig op steeds drukkere zee’

Damen Shipyards Group heeft een finaal  

akkoord bereikt met de Roemeense overheid 

over de overname van de voormalige Daewoo- 

werf in Mangalia. Van de 51 procent aandelen 

die Damen vorig jaar van het Koreaanse  

Daewoo had gekocht, staat de Nederlandse 

scheepsbouwer twee procent af aan de Roe-

meense staat. In ruil hiervoor doen op hun 

beurt de eigenaren van de andere 49 procent, 

het Roemeense ministerie van Economische 

Zaken en enkele kleine aandeelhouders, af-

stand van het voorkeursrecht dat zij hadden 

op het pakket aandelen dat Daewoo aan  

Damen verkocht. Dat is op maandag 2 april 

besloten op een buitengewone aandeel- 

houdersvergadering. In het Weekblad  

Schuttevaer laat een woordvoerster van  

Damen weten dat hiermee de weg vrij is voor 

besprekingen over een joint venture tussen 

de Roemeense regering en Damen. 

Nadat Daewoo en Damen het afgelopen no-

vember eens waren geworden over de deal, 

mengde zich plotseling de Roemeense re- 

gering in dit proces. De inmiddels afgezette 

premier Mihai Tudose dreigde even van het 

voorkeursrecht van de regering gebruik te 

maken om van de werf een staatswerf te ma-

ken. Na een machtswisseling in de partij van 

de regerende sociaal-democraten, waarbij 

Tudose het veld moest ruimen, werden Damen 

en de regering het in principe eens over de 

huidige nieuwe situatie met de Roemeense 

staat als meerderheidsaandeelhouder.

Volgens Schuttevaer wordt op de website 

Mangalia News met grote blijdschap op het 

akkoord gereageerd: ‘De werf zal uit de as 

herrijzen,’ heet het, enigszins aangezet. ‘De 

medewerkers hebben weer een toekomst, het 

midden- en kleinbedrijf in Mangalia en om-

streken zal profiteren van de nieuwe situatie 

nadat er in de afgelopen weken ernstige twij-

fels waren en velen vreesden voor hun banen.’

Damen bereikt akkoord over Mangalia-werf

Royal IHC levert baggerpompen Jan De Nul op
uitdagingen aan te kunnen. De dubbel- 

wandige baggerpompen voor de hopper van 

18.000 m3 zijn ontworpen om een totaal geïn-

stalleerd vermogen van 7000 kW per pomp te 

leveren. Hiermee kunnen zij 33 bar persen 

wanneer ze gelijktijdig worden gebruikt. Ze 

worden ook uitgerust met de nieuwste Curve- 

technologie van IHC. De Curve-waaier, met 

zijn innovatieve vorm en bladkromming, zorgt 

ervoor dat de pompen presteren met uit- 

stekende zuigeigenschappen gedurende de 

lange levensduur van het product.

De enkelwandige baggerpompen voor de  

kleinere hoppers leveren een geïnstalleerd 

Baggerschepen voor de in Luxemburg geves-

tigde Jan De Nul Groep heeft Royal IHC al 

vele jaren niet meer kunnen bouwen, maar de 

Sliedrechters mogen wel een reeks kostbare 

baggerpompen voor de nieuwbouw leveren. 

De nu gesloten overeenkomst omvat twee 

dubbelwandige onboard-baggerpompen voor 

een nieuwe 18.000 m3 sleephopperzuiger 

(TSHD) en twee enkelwandige onboard- 

baggerpompen voor twee 6000 m3 TSHD’s. 

Met de nieuwste technische ontwikkelingen, 

computational fluid dynamics (CFD) en interne 

testfaciliteiten, worden IHC-baggerpompen 

continu verbeterd om de zwaarste bagger- 

vermogen van 4000 kW en bieden een pers-

druk tot 11 bar. 

Bij IHC lopen voortdurend R&D-trajecten om de prestaties 

van baggerpompen te verbeteren.
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De Noorse rederij Wilh. Wilhelmsen en tech-

nologiebedrijf Kongsberg Maritime Services 

richten samen een rederij op voor autonome 

scheepvaart. Daarmee willen ze diensten en 

voorzieningen bieden van ontwerp en ontwik-

keling van schepen tot besturingssystemen, 

logistieke diensten en scheepsoperaties. De 

rederij, Massterly genaamd, moet in augustus 

operationeel zijn en wordt gevestigd in het 

Noorse Lysaker.

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling 

van de autonome scheepvaart in Noorwegen 

vormde de aankondiging van de Yara Birke-

land in mei 2017. Dit wordt ‘s werelds eerste 

volledig elektrische containerschip dat tegen 

2020 volledig autonoom moet kunnen varen 

tussen de Noorse productiefaciliteiten van 

kunstmestfabrikant Yara in Herøya en de  

havens van Brevik en Larvik. Massterly kan 

autonome schepen zoals de Yara Birkeland 

leveren en bedienen. Voor het controleren  

en bedienen van autonome schepen richt 

Massterly op land gevestigde controlecentra 

op.

Thomas Wilhelmsen, ceo van de Wilhelmsen 

Group, verwacht dat er in de nabije toekomst 

een aanzienlijke markt zal zijn voor dit soort 

diensten: ‘Als eerste zal vooral de shortsea 

autonome schepen gaan gebruiken. Dit levert 

aanzienlijke concurrentievoordelen voor ver-

plaatsing van vracht van de weg naar de zee. 

De voordelen zijn een verhoogde efficiëntie 

en reductie van emissies.’ 

Eerste rederij voor autonome scheepvaart 

Boskalis gaat een polder aanleggen aan de 

noordwestelijke punt van Pulau Tekong in  

Singapore. Hiervoor heeft Koninklijke Boskalis 

Westminster NV een Letter of Award ont- 

vangen van de Housing & Development Board 

van Singapore. De contractwaarde voor de 

joint venture met Penta Ocean Construction 

Company bedraagt ongeveer 800 miljoen euro, 

waarvan Boskalis ongeveer de helft opstrijkt. 

De joint venture is verantwoordelijk voor het 

bouwen van de vereiste dijksluitingen en ver-

sterking van de bestaande dijk om een 10 kilo- 

meter lange dijk te creëren, de drainage van 

het ontginningsgebied en uitgebreide activi-

teiten op het gebied van grondverzet om de 

eerste polder van Singapore te realiseren. In 

tegenstelling tot het terugwinnen van land 

door het vullen van een ontginningsgebied  

tot boven zeeniveau, wordt het land voor de 

polder teruggewonnen door het water af te 

voeren door middel van pompen en kanalen. 

Boskalis heeft al veel ervaring opgedaan met 

dijksluitingen en de aanleg en versterking van 

zeedijken in Nederland.

Het is de eerste polder in Zuidoost-Azië. De 

afgelopen decennia is Boskalis actief ge-

weest in Singapore om land terug te winnen 

waardoor deze stadstaat kon groeien. Het ge-

bruik van polders creëert echter nieuwe uit-

breidingsmogelijkheden.

De hoge kwaliteit van het voorstel heeft een 

doorslaggevende rol gespeeld bij de gunning 

van het contract. Bouwwerkzaamheden be-

ginnen de komende maanden en vinden  

plaats over een periode van vier jaar tot in 

2022. 

Baggeraar Boskalis legt polder aan in Singapore

Investeerder Rotterdam Port Fund heeft een 

belang genomen in EST-Floattech, een Neder-

lands technologiebedrijf dat energieopslag- 

systemen ontwikkelt en levert voor volledig 

elektrische en hybride maritieme toepassin-

gen en mobiele land-based-applicaties. 

De batterijsystemen van EST-Floattech ge-

bruiken Li-NMC-celtechnologie en worden 

gekenmerkt door een zeer hoog veiligheids- 

niveau en type-goedkeuring door DNV GL. 

In de transitie van fossiele brandstoffen naar 

duurzame alternatieven speelt de (gedeelte- 

lijke) elektrificatie van aandrijfsystemen een 

belangrijke rol. Energieopslagsystemen ma-

ken daar een essentieel deel van uit. In hy- 

bride toepassing kunnen de opslagsystemen 

worden gebruikt in combinatie met diesel- of 

lng-motoren. 

De voordelen op milieugebied zijn evident: de 

uitstoot van schadelijke stoffen (NOX en CO2) 

wordt fors gereduceerd, net als de overlast 

door geur en motorgeluid. Afhankelijk van de 

toepassing kunnen ook significante kosten-

voordelen worden behaald. 

De batterijsystemen van EST-Floattech wor-

den al toegepast, bijvoorbeeld in de nieuwe 

elektrische multipurpose-schepen van Rijks-

waterstaat, maar ook in elektrisch aan- 

gedreven graafmachines. 

EST-Floattech is opgericht in 2009 en is sinds 

vier jaar onderdeel van Ponooc, een investe-

ringsfonds gelieerd aan het Nederlandse  

familieconcern Pon Groep. 

In de haven ziet topman Trond Skaufel van 

EST-Floattech kansen voor zijn systemen bij 

het leveren van walstroom en ‘bij het opslaan 

en hergebruiken van energie die vrijkomt bij 

bijvoorbeeld de activiteiten van kranen.’ Het 

bedrijf hoopt dat hun technologie complemen-

tair kan zijn voor bedrijven in het netwerk van 

het Rotterdam Port Fund. ‘Andersom biedt ook 

het netwerk van de Pon Groep aanknopings-

punten voor de maritieme en haven- 

gerelateerde industrie,’ aldus  Skaufel.

Rotterdam Port Fund investeert in EST-Floattech

De batterijsystemen van EST-Floattech gebruiken  

Li-NMC-celtechnologie.
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Toepassing van alternatieve brandstoffen en hernieuwbare energie 

moet al een groot deel van de vereiste reducties opleveren. De nu al 

voor handen zijnde biobrandstoffen moeten worden aangevuld met an-

dere natuurlijke of synthetische brandstoffen zoals methanol, ammo-

niak en waterstof. Windondersteuning en elektrische voortstuwing 

hebben aangetoond dat ze extra reducties kunnen brengen. De eerste 

volledig elektrische schepen zijn er al.

Daarnaast zouden technologische maatregelen ter verbetering van de 

energie-efficiëntie van schepen een aanzienlijk deel van de benodigde 

emissiereducties kunnen opleveren. Marktrijpe opties omvatten onder 

andere ontwerpverbeteringen van de scheepsromp, luchtsmering en 

bolvormige boegen. Verder zouden operationele verbeteringen zoals 

lagere scheepssnelheden, soepelere coördinatie in de haven en ge-

bruik van grotere, efficiëntere schepen, moeten kunnen leiden tot be-

langrijke emissiereducties.

Politieke maatregelen
De toepassing van al die technische kennis moet volgens het ITF wel 

worden ondersteund door politieke maatregelen. Zo moet er een dui-

delijke, ambitieuze emissiereductiedoelstelling worden vastgesteld om 

het decarboniseren, oftewel koolstofvrij maken, van het zeevervoer te 

bevorderen. De realisatie hiervan vraagt om een uitgebreide reeks be-

leidsmaatregelen. Om de shortsea (kustvaart) koolstofvrij te krijgen, 

moeten er slimme financiële prikkels worden geboden.

‘Duidelijkheid voor de scheepvaart over de gewenste decarbonisatie- 

route zal verandering helpen bevorderen,’ zegt Olaf Merk, expert ha-

vens en scheepvaart bij het ITF. ‘Duidelijke begeleiding van overheden 

is daarom essentieel om de overgang naar een koolstofvrije scheep-

vaart te versnellen.’ Kort samengevat: de technische mogelijkheden 

zijn er, je moet alleen duidelijkheid verschaffen over wat je wilt en hier 

en daar wat geld beschikbaar stellen om reders te helpen de overgang 

te maken.

Wat dat betreft is het geluid van het ITF zeker welkom, maar zo makke-

lijk als wordt voorgesteld is, zal zeker op moment van schrijven van dit 

stuk niet zijn ervaren tijdens de belangrijke vergadering van 9-13 april 

van de milieucommissie van de International Maritime Organization 

(IMO). Delegaties van de 173 lidstaten en drie geassocieerde leden 

moeten het eens zien te worden over het terugdringen van de CO2-uit-

stoot vanuit de scheepvaart. Hoe die beraadslagingen hebben uitge-

pakt, was bij het naar de drukker gaan van dit blad niet bekend.

Geen gelopen race
Dat zal echter allesbehalve een gelopen race zijn geweest zoals het 

ITF die voorstelt. Dat kan ook niet anders aangezien de IMO een or-

gaan is wat verstrekkende beslissingen moet nemen die unaniem door 

alle aangesloten landen worden gedeeld en overgenomen. Landen die 

zich daarbij genoodzaakt voelen hun belangen te verdedigen. Wat dat 

betreft heeft het ITF het een stuk makkelijker, want dat is slechts een 

onderzoeksorganisatie die mooie aanbevelingen kan doen.

Het is moeilijk voorstelbaar voor de grootste tankers, bulkcarriers en containerschepen, maar een 
aanzienlijk lagere uitstoot van het broeikasgas CO2 vanuit de scheepvaart is mogelijk dichterbij 
dan menigeen denkt. Het International Transport Forum (ITF), een intergouvernementele organisatie 
van 59 lidstaten binnen de OECD, of op z’n Nederlands OESO, is er in ieder geval van overtuigd. 
Volgens een op 27 maart gepubliceerd onderzoeksrapport van het ITF kan de uitstoot van CO2 door 
de scheepvaart al in 2035 met 82 tot 95 procent zijn verlaagd.

CO2-arme scheepvaart is misschien 
wel gewoon een kwestie van willen

Door A.A. Oosting
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Drie van de belangrijkste tegenstanders van het duurzamer maken van 

de scheepvaart, Brazilië, Panama en Saudi-Arabië, zijn ook niet aange-

sloten bij het ITF. Dat geldt overigens wel voor Argentinië, India en Ja-

pan, dat als groot scheepvaartland en zeer afhankelijk van invoer van 

grondstoffen en dus het zo goedkoop mogelijk houden van de aanvoer 

hiervan, opteert voor een compromis tussen voor- en tegenstanders 

van CO2-beperkende maatregelen voor de scheepvaart. In de “echte 

wereld” van politiek en economische belangen gaat het er niet om wat 

mogelijk is, maar wat je wilt.

Veel kolencentrales
Toch even terug naar wat er volgens het ITF mogelijk is, juist omdat het 

de moeite waard zou zijn om na te volgen. Het met 82 tot 95 procent te-

rugdringen van de uitstoot van CO2 in 2035 staat gelijk aan de jaarlijkse 

uitstoot van ongeveer 185 kolencentrales. De resterende CO2-uitstoot 

zou in 2015 uitkomen op tussen de 44 en 156 miljoen ton. Dat is dus een 

fractie van een scenario van ongewijzigd beleid waarbij de CO2-uit-

stoot vanuit de internationale scheepvaart tegen 2035 met 23 procent 

toeneemt tot 1090 miljoen ton in vergelijking met het niveau van 2015.

In een iets gematigder scenario blijven de koolstofemissies van zee-

schepen tot 2035 doorgroeien tot 850 miljoen ton oftewel het equivalent 

van de jaarlijkse uitstoot van 210 kolencentrales. In dit aangepaste ba-

sisscenario wordt uitgegaan van een aanzienlijke vermindering van het 

transport van fossiele brandstoffen en een groter aandeel van inter- 

regionale handel versus wereldwijde scheepvaart. 

Achtergrond van zowel de beraadslagingen in IMO-verband als het ITF- 

rapport is de politieke en maatschappelijke druk op de scheepvaart 

ook een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de opwarming van de 

aarde. De scheep- en luchtvaart vielen eind 2015 buiten het Akkoord 

van Parijs omdat internationale regels hiervoor worden afgesproken 

binnen aparte VN-organisaties, IMO en ICAO (International Civil Aviati-

on Organization). Dit zeer tegen de zin van de milieubeweging.

 

Wanneer piekt scheepvaart?
Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden, zoals 

in het Akkoord van Parijs is afgesproken, zou de internationale scheep-

vaart tegen 2050 koolstofvrij moeten zijn. Hoe dat moet en kan worden 

bereikt, hangt vooral af van wanneer de groei van de internationale 

scheepvaart z’n piek bereikt. Tot nog toe liep deze groei vrijwel gelijk 

op met de groei van de wereldhandel. Als economieën echter “volwas-

sen” worden en overschakelen van energievretende en zwaar milieu-

vervuilende verwerking van grondstoffen naar een duurzamere pro-

ductie en energievoorziening, neemt ook de vraag naar bulkvervoer af.

Als de piek in de groei van de internationale scheepvaart vroeg wordt 

bereikt, ergens rond 2035, dan is er ook meer tijd om schepen energie-

zuiniger en dus fossielarmer te maken. Schepen worden langzamer-

hand wel schoner omdat ze vooral veel efficiënter met hun brandstof 

omgaan, maar met de groei van de scheepvaart blijft de uitstoot van 

CO2 toch doorgroeien. Helemaal als de internationale scheepvaart tot 

2050 ongebreideld blijft doorgroeien. Dan moeten er tegen die tijd radi-

cale maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot vanuit de 

scheepvaart tot nul terug te dringen.

2035, 2050, 2060 of 2090
De landen die willen dat de CO2-uitstoot vanuit de scheepvaart zo snel 

mogelijk wordt teruggedrongen, zijn vooral de eilandstaten in de Stille 

Oceaan zoals Kiribati, Tuvalu en de Marshall- en Salomonseilanden. Zij 

zien nu al hun eilanden en dus woongebieden bedreigd als gevolg van 

de stijging van de zeespiegel. Deze direct bedreigde staten willen dus 

dat de scheepvaart al in 2035 koolstofvrij opereert. Alle vier gelden als 

arme ontwikkelingslanden, maar de Marshalleilanden is ook de num-

mer twee vlagstaat na Panama en heeft dus ook belang bij een econo-

misch gezonde scheepvaart.

Aan de andere kant van het spectrum staan de landen, veelal econo-

misch opkomende staten, die voorstander zijn van het niet eerder CO2-

vrij maken van de scheepvaart dan in de tweede helft van deze eeuw. 

Landen als Argentinië, Brazilië, Saoedi-Arabië en India, maar ook een 

groot scheepvaartland als Panama willen eerst nog volop profiteren 

van hun economische opkomst die vaak is gebaseerd op export van 

grondstoffen of grote importen hiervan.

Een groep van EU-staten, landen in de Stille Oceaan en NGO’s heeft 

een voorstel ingediend voor een absolute terugdringing van de CO2-uit-

stoot van zeventig procent waarbij er gestreefd moet worden naar een 

reductie van negentig tot honderd procent reductie ten opzichte van 

2008. Japan heeft een absolute reductiedoelstelling voorgesteld van 

vijftig procent in 2060. De scheepvaartsector zelf, vertegenwoordigd 

door de ICS (International Chamber of Shipping) gaat voor vijftig pro-

cent ten opzichte van 2008.

Waar een wil is
Het is goed ook even te kijken naar wat de klassebureaus, kennis- 

instituten bij uitstek, zeggen over deze problematiek. In zijn vorig jaar 

gepubliceerde Energy Transition Outlook – Maritime spreekt DNV GL 

de verwachting uit dat de vraag naar maritiem transport tot 2050 met 

nog eens zestig procent zal groeien. Met een gemiddelde jaarlijkse 

groei van 2,2 procent gemiddeld bereikt die groei in 2030 een hoogte-

punt om daarna af te vlakken. Verantwoordelijk daarvoor zijn de af- 

nemende vraag naar kolen, ruwe olie en vervolgens olieproducten. Het 

vervoer van LNG en LPG blijft flink groeien, mede omdat het de functie 

van kolen en ruwe olie overneemt. Het vervoer van containers blijft 

doorgroeien, ook omdat steeds meer ladingsoorten per container wor-

den getransporteerd.

De belangrijkste vraag is natuurlijk waar die schepen dan op varen. 

DNV GL gaat ervan uit dat in 2050 nog steeds 47 procent van de brand-

stof voor de scheepvaart gebaseerd zal zijn op olie. Daarnaast voorziet 

DNV GL een sterke groei van het gebruik van LNG tot 32 procent in 

2050. Het aandeel van brandstoffen uit CO2-neutrale bron, zoals bio-

brandstoffen en elektriciteit, kan volgens DNV GL tegen 2050 zijn aan-

gegroeid tot meer dan een vijfde.

Een misschien nog wel veel belangrijkere ontwikkeling die DNV GL sig-

naleert is het veel efficiëntere energieverbruik in de scheepvaart. 

Dankzij alle technische en operationele verbeteringen, inclusief snel-

heidsbeperkingen, kan volgens DNV GL het brandstofverbruik per ton-

mijl met 35 tot veertig procent worden teruggedrongen. Maar dat moet 

je dan dus wel doen, oftewel waar een wil is, is een weg.

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist en  

hoofdredacteur van SWZ|Maritime.
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Nieuwe 
 opdrachten
DP2 Heavy Lift Crane Vessel HX-131
Jumbo Maritime BV, Schiedam, heeft op 8 de-

cember 2017 met China Merchants Industry 

Holdings (CMIH) een Letter of Intent getekend 

voor het detailontwerp en de bouw van een 

nieuw DP2 Heavy Lift Crane Vessel (HLCV) 

voor oplevering in maart 2020. Ulstein Design 

& Solutions BV, Rotterdam, kreeg opdracht 

voor het concept en algemeen ontwerp van 

het kraanschip, een verdere ontwikkeling van 

de HX-104 in nauwe samenwerking met Jum-

bo. Het wordt bovendien het grootste X-Bow-

schip tot dusver met als afmetingen: L o.a. x B 

= 185 x 36 meter en een maximale diepgang 

van 7 meter. De HX-131 krijgt een dual-fuel-

voortstuwing voor een snelheid van 13 knopen. 

Medio maart gaf Jumbo Huisman Equipment 

BV opdracht voor het ontwerp en de produc-

tie van een offshore-mastkraan met een hijs-

vermogen van 2500 ton en een deining-

gecompenseerde kraan met een SWL van 

400 ton. Deze laatse kan via een moonpool 

werken tot een waterdiepte van 3000 meter. 

Het schip kan na oplevering worden ingezet 

voor de installatie van onder andere grote 

windturbines of voor installatie of ontmante-

ling ten behoeve van de olie- en gaswinning 

buitengaats. Het werkdek krijgt een oppervlak 

van 3600 m2. 

Door G.J. de Boer

De HX-131 van Jumbo wordt het grootste X-Bowschip.

FlexFueler 1
Gebr. Kooiman BV, Zwijndrecht, bouwt in sa-

menwerking met Marine Services Noord en 

Cryovat International de FlexFueler 1 (bouw-

nummer 212) af. De LNG-bunkerponton (af-

metingen 76,40 x 11,45 x 3,50 meter) wordt ge-

bouwd onder klasse van Bureau Veritas in op-

dracht van Titan LNG, Amsterdam. De bouw 

van het casco is uitbesteed aan een buiten-

landse werf. 

De bunkerponton, die is ontworpen door het 

ingenieursbureau Viro met behulp van Siemens 

NX Ship Design 3D CAD-software, gaat zee- 

en binnenvaartschepen bunkeren met LNG in 

de ARA-regio (Amsterdam-Rotterdam-Antwer-

pen). De FlexFueler 1 krijgt vier tanks (totale 

capaciteit van 1480 m3 LNG) en kan tot 600 m3 

per uur leveren. De bunkerponton, die voldoet 

De LNG-bunkerponton FlexFueler 1.

Het nieuw ontworpen 1907 Landing Utility Vessel.

aan alle geldende regelgeving, zal begin 2019 

gereed zijn om te bunkeren.

Twee 1907 Landing Utility Vessels
Nauplius Workboats BV, Groningen, kreeg van 

Marine Harvest (Scotland) Ltd., Rosyth, een ver-

volgopdracht voor twee volledig nieuw ontwik-

kelde Landing Utility Vessels (bouwnummers N 

009 en 010) waarvan de bouw is uitbesteed aan 

Ship and Steelbuilding BV,  Foxhol. Argos Engi-

neering BV ontwierp de nieuwe werkboten, een 

combinatie van een traditioneel Landing Utility 

Vessel en een MultiCat met het dekhuis achter-

uit voor inzet tot 60 mijl uit de kust bij de zalm-

kwekerijen in het noordwesten van Schotland. 

De gegevens van de werkboot zijn: L o.a. (l.l.) x B 

x H (dg) = 19,30 (17,53) x 7, 25 x 2,48 (1,85) meter. 

Het werkdek heeft een oppervlak van 100 m2. De 

HS Marine-knikarmdekkraan, type AK40 LE4, 

heeft een SWL van 1480 kg op 15,09 meter of 

5045 kg op 5,63 meter. De voortstuwing wordt 

geleverd door een Volvo Penta-hoofdmotor, type 

D9 van 261 kW of 355 pk bij 1800 tpm op één 

schroef. De bunkercapaciteit is 9 m3. De Volvo 

Penta-D7-generator heeft een vermogen van 80 

ekW bij 1500 tpm. De oplevering is gepland voor 

medio 2018.



Jaargang 139 • april 2018 7

Tewaterlating
MPV-30 Merwestroom
Bij Scheepswerf Bijlsma, Wartena, is op 16 

maart de Merwestroom, het eerste hybride 

MPV-30 (Multi Purpose Vessel, bouwnummer 

BW-301, imo 9840192), dwarsscheeps in het 

smalle Wartenster Wiid te water gelaten. De 

kiel was gelegd op 8 september 2017. Het 

vaartuig wordt verder afgebouwd in Harlingen 

en volgens de planning in september gedoopt 

en in de vaart gebracht. 

Opdrachtgever Rijksrederij Rijswijk, opgericht 

in 2009 als vlootbeheerder voor de Rijksover-

heid (ministerie van Economische Zaken, kust-

wacht, douane en Rijkswaterstaat), heeft drie 

vaartuigen van het type MPV-30 besteld, ter-

wijl er een optie loopt voor nog eens twee. 

Het MPV-30 is ontworpen voor onderhoud aan 

de vaarwegmarkering, waaronder het leggen 

van boeien, patrouilleren, meten en visserij-

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ|Maritime en  

bekend schrijver van maritieme boeken.

beheer- en onderzoek op grote binnen- 

wateren, riviermondingen, de Waddenzee en 

op zee tot 30 mijl uit de kust. Andere taken 

worden Search and Rescue (SAR) en be- 

strijding van olievervuiling. De MPV’s kunnen 

ook worden ingezet voor de jacht op smokke-

laars en frauderende vissers. 

De nieuwe vaartuigen worden uitgerust met 

hybride dieselelektrische voortstuwing, ge-

koppeld aan twee generatoren en een Lithium- 

ion accupakket, waardoor zij dagelijks werk-

zaamheden uitsluitend op het accupakket 

kunnen uitvoeren. Wanneer het vaartuig ‘s 

nachts in de haven ligt, worden de batterijen 

geladen met groene stroom vanaf de wal. Ver-

der worden de vaartuigen voorzien van de 

nieuwste technologieën op het gebied van 

LED-verlichting, energiedistributie, power- 

management-, monitoring- en control-syste-

men en een softwarepakket voor efficiënt va-

ren. Ook krijgen de schepen zonnepanelen 

voor de energievoorziening van de accommo-

datie van de bemanning. De restwarmte van 

de dieselgeneratoren wordt hergebruikt voor 

bijvoorbeeld de radiatoren, boilers en dek- 

verwarming. Dit vermindert energieverbruik 

en emissies. 

De gegevens van de MPV-30 zijn: 479 bt, 144 

nt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 40,00 (38,18) x 

10,28 x 2,75 (1,70) meter. Twee Caterpillar- 

dieselgeneratoren, type C18, 1264 pk, 1812 kW 

op twee roerpropellers geven het vaartuig 

een snelheid van 14 knopen. De kruiplijn 

wordt 9 meter bij een diepgang van 1,40 meter 

zodat het vaartuig op de Rijn kan opereren. 

Het werkdek krijgt een oppervlak van 120 m². 

De tweede MPV-30, de Waddenstroom 

(bouwnummer BW 302, imo 9840207) moet in 

december 2018 worden opgeleverd en de der-

de, de Scheldestroom (bouwnummer BW 303, 

imo 9840219) in maart 2019.

De Merwestroom is het eerste hybride MPV-30 (foto Dikken & Hulsinga).



SWZ|MARITIME8

Maand Maritiem

Opleveringen
Acta Auriga
Acta Marine BV heeft op 28 maart de Acta 

Auriga (bouwnummer 308, imo 9822815) van 

Ulstein Verft AS in Ulsteinvik overgenomen. 

Het is een door Ulstein Design & Solutions AS 

ontworpen DP2 Construction Support Vessel 

(CSV) van het type SX-195 voor inzet bij aan-

leg en onderhoud van offshore windturbine-

parken. Het vaartuig werd op 24 januari 2017 

besteld en op 7 november is het casco bij 

Crist Sp. z.o.o., Gdynia, te water gelaten. Ver-

volgens is het naar Ulsteinvik gesleept om in 

het overdekte bouwdok van Ulstein Verft AS 

te worden afgebouwd. Van 10 tot 21 maart zijn 

proefvaarten gemaakt voor de Noorse kust. 

De onder klasse van DNV-GL gebouwde Acta 

Auriga is uitgerust met een geïntegreerde 

intrekbare boegpropellers (2 x 800 kW) en een 

boegschroef in tunnel (1040 kW). Maximum-

snelheid bij een diepgang van 5,00 meter is 

13,5 knopen vooruit en 12,5 knopen achteruit. 

De bunkercapaciteit is 800 m3. Dat is voldoen-

de voor dertig dagen inzet buitengaats tot 

golfhoogten van 3 meter. 

De Acta Auriga kwam op 31 maart in de Eems- 

haven aan en is voor twee jaar gecharterd 

voor operaties en onderhoudswerk voor het 

Duitse 400 MW-windpark Bard Offshore 1 op 

de Noordzee, 100 km ten noordwesten van 

Borkum. 

Op 6 februari bestelde Acta Marine een twee-

de SX-195 (bouwnummer 313) bij Ulstein Verft 

AS met oplevering in het tweede kwartaal van 

2019.

 

Bokalift 1
Boskalis heeft in Singapore het halfafzinkbare 

zwareladingschip Finesse laten ombouwen 

tot kraanschip Bokalift 1. Het schip kwam op 

19 februari in de Waalhaven in Rotterdam aan 

en was van 23 tot 25 februari afgemeerd aan 

de Holland-Amerikakade voor presentatie en 

open dag aan boord voor Boskalispersoneel. 

Twee dagen later vertrok de Bokalift 1 naar 

Vlissingen en vanaf 22 maart begon het 

kraanschip met het installeren van wind- 

turbinefundaties voor het East Anglia One  

offshore windpark op de Noordzee. 

De Finesse (bouwnummer 10130004, imo 

9592850) werd op 27 november 2012 opge- 

leverd door Guangzhou Shipyard aan Fairstar 

Heavy Transport NV, Rotterdam, dat enkele 

maanden later werd overgenomen door 

Dockwise Shipping BV, Breda, dat inmiddels 

ook weer is overgenomen door Boskalis,  

Papendrecht. De Finesse kwam op 9 maart 

2017 bij Keppel Shipyard Ltd (Tuas) in Singa- 

pore aan om onder klasse van Bureau Veritas 

verbouwd te worden tot een DP2 offshore- 

installatievaartuig met een roterende mast-

kraan met een hefcapaciteit van 3000 ton bij 

een reikwijdte van 28 meter en een maximale 

hijshoogte boven dek van 99 meter. 

In Singapore werd een groot helikopterdek op 

het voorschip gebouwd, de dieselelektrische 

installatie versterkt en de accommodatie uit-

gebreid voor maximaal 150 personen. Daarna 

vertrok de Bokalift 1, inmiddels door Boskalis 

onder Cypriotische vlag ingebracht bij BW 

SMST telescopische walk-to-work gangway, 

een personeels/goederenlift en een deining-

gecompenseerde knikarmdekkraan met een 

hijscapaciteit van 6 ton. De SX-195 heeft twee 

werkdekken, elk met een oppervlak van 500 

m2. Het achterdek heeft een capaciteit voor 

250 ton en het binnendek een capaciteit voor 

650 ton of 24 teu op twee dekken. Aan boord 

komt accommodatie voor 120 personen (inclu-

sief bemanning) in veertig een- en veertig 

tweepersoonshutten. 

De gegevens van de SX-195 met een X-boeg 

en -achtersteven zijn: 6050 bt, 3200 dwt – L 

o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 93,40 (89,30) x 18,65 x 

7,60 (6,00) meter. De energie wordt geleverd 

door twee Caterpillar-dieselgeneratoren, type 

3512C (2 x 1700 kW) en twee type C32 Acert (2 

x 940 kW) voor onder andere de aandrijving 

van twee roerpropellers (2 x 1500 kW), twee 

De Finesse kort na oplevering in 2012.

De SX-195 Acta Auriga werd opgeleverd aan Acta Marine.
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Marine (Cyprus) Ltd. (Boskalis Ctd - Offshore 

BV), op 24 oktober van Singapore naar Zhang-

zhou voor het installeren van de dekkraan 

door Huisman (China) Co. Ltd. Dit werd binnen 

zeven weken uitgevoerd. Op 8 december ver-

trok de Bokalift 1 van Zhangzhou via Kaapstad 

naar Rotterdam. 

De belangrijkste gegevens zijn: 39.379 bt, 

11.813 nt, 48.312 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 

216,70 (212,13) x 42,98 x 13,00 (9,25) meter. De 

energie wordt geleverd door zeven Wärtsilä- 

dieselgeneratoren (4 x 3840 kW + 2 x 4800 kW 

+ 1 x 1110 kW) onder andere voor de aan- 

drijving van twee op ABB-elektromotoren ge-

koppelde schroeven (2 x 5250 kW bij 75 tpm) 

voor een snelheid van 12,5 knopen, vier in-

trekbare roerpropellers (4 x 3500 kW) en twee 

boegschroeven (2 x 1200 kW) in tunnels. De 

bunkercapaciteit is 4521 m3. Het werkdek 

heeft een oppervlak van 6300 m2 met een 

maximaal toelaatbare belasting van 25 ton/m2 

voor een totaal laadvermogen van 15.000 ton. 

Het helidek is geschikt voor S-61N- en S-92- 

helikopters met een maximaal startgewicht 

van 12,8 ton.

Boskalis is van plan de op 21 mei 2012 op- 

geleverde en identieke Forte (bouwnummer 

10113003, imo 9592848) als Bokalift 2 ook tot 

offshore-installatievaartuig te laten om- 

bouwen. De Forte is op 16 maart op de rede 

van Singapore voor anker gegaan. De vaar- 

tuigen kunnen zowel voor zwaar installatie-

werk, zoals het hijsen van jackets en mono-

piles voor de offshore-windsector, als voor 

installaties of ontmantelingen van modules in 

de olie- en gasindustrie worden ingezet.  

Symphony Space
Ferus Smit heeft op 12 maart de Symphony 

Space (bouwnummer 422, imo 9735232) op- 

geleverd aan Symphony Space Pte. Ltd. (Sym- 

phony Shipping BV, Breda). De Symphony 

Space is de zesde en laatste van een serie 

schepen van het type ijsklasse 1A Ecobox 

10.500 met kanoboeg zonder bulb die op de 

locatie in Leer voor Symphony Shipping onder 

klasse van Bureau Veritas zijn gebouwd. De 

Ecobox is speciaal ontworpen voor het ver-

voer van projectlading. De Symphony Space 

werd op 2 februari te water gelaten en op 5 

maart is het schip verhaald naar de Eems- 

haven van waaruit de volgende twee dagen 

de proefvaarten werden gemaakt op de Eems. 

De Symphony Space vertrok op 14 maart voor 

de eerste reis naar Köping aan het Zweedse 

Mälarmeer om projectlading in te nemen voor 

Dikili aan de Turkse westkust. 

De gegevens van de Ecobox zijn: 6749 bt, 3408 

Boskalis Ctd Offshore liet de Finesse ombouwen tot kraanschip Bokalift 1 (foto B. Lamers).

De Symphony Space is de zesde en laatste Ecobox 10500 (foto F.J. Olinga).

Naam imo bouwnummer te water opgeleverd
Symphony Sky 9721633 417 21-feb-2015 26-mrt-2015

Symphony Star 9721645 418 3-jul-2015 10-sep-2015

Symphony Sea 9721657 419 11-dec-2015 10-feb-2016

Symphony Sun 9721669 420 29-apr-2016 11-jul-2016

Symphony Spirit 9735220 421 25-aug-2017 12-okt-2017

Symphony Space 9735232 422 2-feb-2018 12-mrt-2018
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Twee StanPatrols 1605
Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd 

(KS&EW) heeft op 10 maart twee vaartuigen 

van het type StanPatrol 1605 FRP (Fibre Rein-

forced Polymer) overgedragen aan de douane 

van Pakistan. Beide vaartuigen zijn in licentie 

onder supervisie van Damen Technical Corpo-

ration in Karachi gebouwd. 

De afmetingen zijn: L o.a. x B x H (dg) = 15,75 x 

4,85 x 2,00 (0,85) meter. De voortstuwing wordt 

geleverd door twee Volvo Penta-hoofd-

motoren, type D13-MH, 2 x 515 kW op twee 

waterjets voor een maximumsnelheid van 33 

knopen. De bunkercapaciteit is 1,7 m3 voor 

een actieradius van 210 mijl bij maximum- 

snelheid. De StanPatrols zijn bewapend met 

een 7,6- en 12,5-mm-mitrailleur.

CSD 500 Ishtar
Damen Dredging leverde uit voorraad een  

gemodificeerde CSD 500 aan Basra Gateway 

Terminal. Vijf dagen na de doopceremonie op 

nt, 10.546 dwt (7120 dwt open top) – L o.a. (l.l.) x 

B x H (dg) = 122,50 (119,34) x 17,00 x 10,70 (7,85) 

meter. 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 heeft de accommodatie voorop 

en één groot box-shaped ruim (inhoud 429.000 

cft of 12.152 m3) waarmee open top kan worden 

gevaren. De schepen zijn aan bakboord uit- 

gerust met twee dekkranen, elk met een SWL 

van 85 ton. Een verstelbaar tussendek heeft 

een maximaal toelaatbare belasting van 3,5 

ton/m2, de tanktop 15-20 ton/m2. De container-

capaciteit is 508 teu. 

Buffalo & Beagle
Damen Shipyards heeft twee ATD’s 2412 op-

geleverd aan Kotug Smit Towage: de Buffalo 

(bouwnummer 545019, imo 9816347) en Beagle 

(bouwnummer 545020, imo 9816359). Beide 

sleepboten zijn onder klasse van Lloyd’s Re-

gister gebouwd bij Damen Song Cam Ship-

building, Haiphong, en op 13 januari als dek- 

lading op de Palmerston in Rotterdam aan- 

gekomen. De Buffalo had al op 31 oktober bij 

Haiphong proefgevaren en was op 22 novem-

ber opgeleverd. Na lossing in de Rotterdamse 

Waalhaven werd de sleepboot verhaald naar 

Damen Shiprepair Rotterdam BV in de Eem- 

haven en vanaf 26 januari korte tijd in de Eu-

ropoort gestationeerd. De Buffalo vertrok op 

21 februari naar Southampton. 

De CSD 500 Ishtar in Umm Qasr.

De Beagle is op 15 januari van de Waalhaven 

naar Damen Maaskant Stellendam gesleept. 

De proefvaart werd gehouden op 26 en 27 fe-

bruari. Direct na de overdracht op 19 maart is 

de Beagle, de zesde ATD 2412 in de Kotug 

Smit-vloot, in Europoort gestationeerd. 

De gegevens van de ATD 2412 zijn: 295 bt, af-

metingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 24,74 (22,22) 

x 12,63 x 5,95 (6,45) meter. De voortstuwing 

wordt geleverd door twee Caterpillar-hoofd-

motoren, type 3516 TA HD, met een vermogen 

van 5632 pk/4200 kW bij 1600 tpm op twee 

RR-roerpropellers, type US 255, voor een trek-

kracht van 72 ton en een snelheid van 12  

knopen. De bunkercapaciteit is 71,8 m3. Aan 

boord is accommodatie voor vier personen.

De ATD 2412 Buffalo in Southampton (foto A.S. Walker).

De StanPatrol 1605 FRP.



Jaargang 139 •  april 2018 11

Maand Maritiem

De SC Sapphire is het grootste vaartuig van Sima Charters.

10 januari in Nijkerk werd de Ishtar (godin van 

de liefde) naar Rotterdam gesleept voor ver-

scheping naar Umm Qasr. Na aankomst in de 

Iraakse haven op 15 maart werd de Ishtar 

gereedgemaakt voor de eerste opdracht: uit-

breiding van de Basra Gateway Terminal met 

400 meter kadelengte.    

De gegevens van de CSD 500 zijn: 229 bt, af-

metingen: lengte o.a. (inclusief ladder) 38,50 

meter, lengte pontons 25,50 meter, breedte 

7,95 meter, holte 2,00 meter en diepgang 1,20 

meter. Het baggervaartuig is uitgerust met 

een BP5045-baggerpomp (aangedreven door 

een Caterpillar-dieselmotor, type 3512C TA, 

954 kW bij 1600 tpm) en een Caterpillar-diesel-

motor, type C12 TA, 339 kW bij 1800 tpm. Het 

vermogen van de snijkop met een diameter 

van 1625 mm is 180 kW. De diameter van de 

zuigbuis is 550 mm en van de persbuis 500 mm 

voor een capaciteit van 4000 m3 baggerspecie 

per uur. De maximale baggerdiepte is 16 me-

ter over een bodembreedte van 40 meter.

SC Sapphire
Sima Charters BV stelde op 21 maart de SC 

Sapphire (bouwnummer 509) in dienst nadat 

de crewtender in Maassluis was gedoopt door 

de echtgenote van burgemeester T.J. Haan. 

Het onder Engelse vlag varende vaartuig is 

gebouwd bij Neptune Shipyards in Aalst.

De gegevens zijn: 53 bt, L o.a. x B (dg) = 23,50 x 

6,30 (1,00) meter. De voortstuwing wordt ge-

leverd door drie dieselmotoren, 1176 kW of 

1600 pk op drie waterjets voor een snelheid 

van 28 tot 30 knopen. De trekkracht is 10 tot 12 

ton. De bunkercapaciteit is 7,8 m3. Aan boord is 

accommodatie voor drie bemanningsleden en 

twaalf passagiers. De SC Sapphire heeft een 

zeebrief voor area 2 (tot 60 mijl uit de kust). 

RPA-8 is a new harbour patrol 

vessel built by Kooiman Shipyards, 

designed to minimise fuel 

consumption, emissions and 

wavemaking. By combining Van 

Oossanen’s Fast Displacement Hull 

Form with the “underwater spoiler” 

Hull Vane® RPA-8 consumes 40% 

less fuel than her predecessors, and 

generates half the waves.

Hull Vane B.V.
The Netherlands 

+31(0)317425818

info@hullvane.com

www.hullvane.com
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Door ir. W. de Jong

Robots to Build Ships at HHI
Shipbuilder Hyundai Heavy Industries (HHI) has unveiled its intention 

to start using robots to construct ships to improve efficiency and cut 

cost. The move comes on the back of year-long testing of robotic 

systems at its Ulsan yard. According to HHI, the robotic system, based 

on Internet of Things and automation technologies, automatically 

shapes a vessel’s 3D curved surface. With a high-frequency inductive 

heating system and a multi-joint arm, the system is expected to in-

crease productivity by three times, improve end product quality and 

result in cost savings of about KRW 10 billion per year. (Hyundai) 

EU Member States Push to End  
Reporting Burdens for Ships
Thirteen EU member states, led by Denmark, have called on the Eu-

ropean Commission to present an ambitious proposal on revising the 

Reporting Formalities Directive. The current directive, once intro-

duced to improve the situation, has instead created more burdens on 

ship operators in the EU, according to Danish shipping. The thirteen 

member states belong to a group of ambitious countries willing to 

make right on the original objective of simplification and to lead on 

the creation of an internal market for shipping in the EU. Presently, 

captains and ship operators are required to report the same data 

over and over and in different formats to every EU port. Sometimes 

even differently in ports in the same country. The Commission pro-

posal is set for publication on 2 May. (World Maritime News)

Safety Scheme Based on Sharing Data
Major players will soon share vessel data to better predict the po-

tential of future accidents. This project called HiLo, short for “high 

impact/low frequency”, aims to prevent high impact events, such as 

explosions, collisions, and groundings, by recording the frequent low 

level incidents that are pre-cursors to major incidents. Ship data are 

used to highlight a pattern of events that could lead to an accident if 

left unchecked. The joint-industry initiative was developed by Shell, 

Maersk, and Lloyd’s Register. GasLog, Maran Gas, Stena subsidiary 

Northern Marine, Stolt, Teekay, Torm, Tsakos Columbia Shipmanage-

ment, and V ships are all founding members that have contributed 

incident data during the project’s preliminary stages. (Fairplay)

World’s First LNG Bulk Carrier Delivered
Hyundai Mipo Dockyard (HMD) and Ilshin Logistics have successful-

ly delivered the world’s first LNG-fuelled bulk carrier under dual 

class of Lloyd’s Register (LR) and Korean Register. The vessel is the 

result of a collaboration project to develop the first in a new genera-

tion of environmentally-friendly LNG-fuelled bulk carriers. The ship 

has a Type “C“ LNG fuel tank with a capacity of 500 m3, made of aus-

tenitic high manganese steel and located on the aft mooring deck. 

The material, newly developed by Posco, has a high manganese con-

tent (approximately 26 per cent) and is specially designed for cryo-

genic LNG and liquefied gas storage applications. The properties and 

characteristics of the high-manganese steel, as well as the required 

welding technology and fuel tank design, have been proven suitable 

for cryogenics and certified as such. (Lloyd’s Register) 

Oshima Developing New Marine Fuel
Oshima Shipbuilding is developing a new fuel that is to meet all air 

emission regulations while simplifying the fuel system and reducing 

investment costs. The fuel is to comply with SOX and NOX regulations 

without requiring spacious and costly equipment to be installed. The 

Super Eco Fuel is said to be produced by mixing lightcycle oil (LCO), 

a secondary refinery product, with gas-to-liquid (GTL), a liquid fuel 

made from natural gas and water. LCO has a low sulphur content, but 

poor ignition performance. GTL contains almost no sulphur or other 

impurities, has a high ignition performance and a complete combus-

tion process. When mixed in the right quantities, this fuel can meet 

the 2020 0.5 per cent global sulphur cap. (World Maritime News)

STX Reveals Sailing Cruise Ship Design
STX France (ex-Chantiers de l‘Atlantique) has revealed a concept 

design for a sailing cruise ship, Silenseas, aimed at reducing energy 

costs and environmental impact. The yard has been researching sail 

propulsion since 2009 and developed a patented concept, Solidsail, 

which makes it possible to reach sail areas of up to 1200 m2 safely. 

By combining the use of sails with the latest propulsion and energy 

production technologies, such as LNG, batteries, and automation, 

Silenseas could reduce the use of propulsion energy by sixty per 

cent while allowing exceptional performance under sail (12 knots 

with 15 knots of wind). (Maritime Executive)

Antwerp Port Takes Step Towards  
Onshore Power for Ships
The Antwerp Port Authority wants to create the necessary condi-

tions to supply onshore power for seagoing ships in the port and re-

cently signed two agreements. One with the representative of the 

private port authority Alfaport-Voka, and the other with five technical 

partners, namely Techelec, Schneider Electric, ABB, Actemium and 

Siemens, to enable onshore power for vessels in the port area to be 

realised in the short term. Onshore power will enable ships moored 

in the port to shut down their engines and to draw power from the 

electricity grid instead, reducing NOX, CO2 and particulate matter 

emissions. Antwerp Port Authority sees the development of onshore 

power as a strategic priority for the next few years. Inland waterway 

ships have been able to use onshore power in the Antwerp port area 

for some time already. (World Maritime News) 
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‘Regulatory Angst’ 
Plagues Ship Owners
Shipbuilding and Shipping in 2018 

Merchant shipping generally is in better shape, but there are great uncertainties 
for owners about how to deal with upcoming regulations. The shipbuilding 
slump seems to have bottomed out, but the situation is not yet in balance. New 
contracts are still well below production capacity, resulting in a world order 
book for commercial ships that is once again smaller than a year ago. Major 
European yards are heavily dependent on cruise ships. 

Almost ten years ago, at the end of 2008, the shipbuilding order book 

stood at an all-time high with over 11,000 ships, 370 million GT 

(Gross Tonnage) and 190 million CGT (Compensated Gross Tonnage) 

on order. As we now know, a few years later both shipbuilding and 

shipping paid dearly for this irresponsible exuberance. Where are 

we now?

According to IHS-Fairplay, the order book of the world’s shipbuild-

ers at the beginning of this year stood at 4598 ships of 143.7 mGT 

and 79.6 mCGT.

2017 saw a better intake of orders than 2016 and with some opti-

mism, shipbuilders may expect that things are perhaps looking up 

again. Still, we are not out of the woods yet, as the fi gures also 

show that the overall order book is still shrinking with the 2017 pro-

duction some fi fty per cent above new order intake. No wonder that 

shipbuilding prices are still low, as shown in fi gure 1. 

The cargo carrying component of the order book at the beginning of 

2018 was 2873 ships of 137.1 mGT corresponding with 192 million 

Dwt. This represents about ten per cent of the existing cargo 

fl eet in terms of Dwt. Unless the upcoming regulations lead to 

 accelerated scrapping, this may still be too high in general to keep 

Order Book at 31 December Completed Orders Received

Number mGT mCGT Number mGT mCGT Number mGT mCGT

2015 6320 209 113 2600 68 38 1832 76 38

2016 4851 152 85 2510 66 35 897 18 11.6

2017 4598 143.7 79.6 2385 65.3 31.9 1288 42.7 21.4

Table 1. The development of the world order book over the last three years.

German Meyer 

Werft will build 

cruise ships for 

years to come 

with its latest feat, 

the Norwegian 

Bliss, to be 

delivered this 

spring (by Meyer 

Werft).

Willem de Jong is oud-directeur van Lloyd’s 

 Register Londen en als redacteur verbonden 

aan SWZ|Maritime.Door ir. W. de Jong

Wereldscheepsbouw
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Figure 1. The newbuilding price index (source: Clarksons).

Figure 2. The development of the overall world order book, order intake and completions in mCGT over the period 2007 up to 2018.

freight rates at or bring them to an attractive level for owners.

To put all those figures in perspective, the graph in figure 2 shows 

the development of the overall world order book, order intake and 

completions in mCGT over the period 2007 up to 2018.

For comparison, the development of the Baltic Dry Index over the 

same period is shown in figure 3. This index gives an indication of 

the freight market for dry cargo ships and is one of the indicators of 

the health of the commercial shipping market. This comparison sug-

gests that a higher Baltic Dry Index corresponds almost immediate-

ly with an increase in ship ordering. 

Table 2 shows the shipbuilding activities for the ten countries with 

the largest order book at 1 January of this year and in addition, for 

the sake of comparison, our own country. In reality, the shipbuilding 

figures for our and a few other European countries are better than 

shown in these statistics, because of orders and completions for 

ship types not or not fully taken into account in this IHS-Fairplay  

table, such as inland ships, fishing vessels, yachts and naval ships. 

European Monopoly in Cruise Ships
The figures for the European countries show that in France, Finland, 

Germany and Italy, the yards depend for almost one hundred per 

cent of their commercial seagoing vessels order book on cruise 

ships. Yards like Meyer Werft, Fincantieri and STX France (ex-Chan-

tiers de l’Atlantique) have orders for cruise ships to keep them busy 

for up to 2023 or later. In 2017, the European yards took home about 

forty per cent of the total contract value of ships ordered worldwide 

thanks to their sophisticated cruise shipbuilding. For the luxurious 

large cruise ships, these European yards enjoy a kind of monopoly. 

Yet, not without contenders. So far, the attacks of Japanese yards 

have been beaten off and the Korean yards still seem undecided 

whether to enter this attractive, but very complex part of the ship-

building industry. Still, Chinese yards do not have such inhibitions 

and some of them are determined to play a role in this business. 

Stimulated by the growing numbers of Chinese cruise passengers 

and supported by international cruise companies, they have en-

tered this market. Fincantieri and the largest cruise operator Carni-

val have formed a joint venture with China’s shipbuilding conglom-

erate CSSC and the first large cruise ship is to be delivered by one 

of the CSSC yards by 2023. It is understood that the first contract 

concerns up to six ships of about 750 million dollars each. 

China, South Korea and Japan
China, South Korea and Japan are still, by far, the most important 

builders of merchant ships, both in GT and in CGT. The Chinese  

Wereldscheepsbouw
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Shortsea Ships
The German Hansa magazine recently made some remarks that  

are worth of mentioning. The shortsea trade is an important part  

of the Dutch shipping business. The article in Hansa suggests  

that in view of the average age of shortsea ships, more new- 

building is necessary. This suggestion is based on the following  

figures: 

The age figures of a group of 651 ships of this type in the tonnage 

group of 2800 to 3500 Dwt were analysed with the following result:

• built in the period 1975-1999: 501 ships;

• built in the period 2000-2009: 105;

• built in the period 2010-2017: 45.

Furthermore, in view of the intention of our governments to bring 

more cargo “from the road to the sea”, it is argued in Hansa that 

more newbuilding in this shipping segment should be stimulated. 

Ship Owners and Their ‘Regulatory Angst’
“Regulatory angst” is a term dropped by Dr. Martin Stopford from 

Clarksons, describing the mood of owners facing how to comply 

with the ballast water treatment and emissions restrictions. He 

points out that regulators’ good intentions to allow multiple means 

of compliance have led to a lack of specificity around implementa-

tion. How to identify what technology will actually ensure their  

order book is much larger than those of South Korea and Japan, but 

the figures of completions per year are not so different, meaning 

that the production capacities of these countries are not so differ-

ent as suggested by the order book. 

The following table shows the order position of these countries for 

three important cargo ship types:

Bulk Carriers LNG Carriers Container Ships

Number mDWt Number mDWt Number mDWt

China 302 25.7 15 0,9 214 13.7

South  

Korea
2 - 60 5.2 41 6.1

Japan 246 17.3 27 2.2 51 5.8

It is evident from these figures that South Korea aims at the top of 

the market without great interest in the simple bulk carrier. Will this 

in future be emphasised by entering the cruise ship market? 

Table 3 gives an overview of the world cargo fleet at 1 March 2018 

together with the order book for the various types of cargo ships as 

published by Clarksons.

Container Ships
In 2006, Maersk Line commissioned the Emma Maersk, the first  

Ultra Large Container Ship (ULCS) with a cargo capacity of 15,500 

teu. Soon, and perhaps to the unpleasant surprise of Maersk, fol-

lowed by the other major container lines. Some ten years later, the 

ULCS fleet is sizeable, see table 4.

Hopefully, the Trump government will not trigger an all-out trade 

war, which would further delay the improvement of container trade 

rates that have been too low for too long mainly due to too many 

new ships.

Order Book 1 January 2018 Completions 2017 Orders Received 2017

Number mGT mCGT mGT mCGT

China 1694 56.5 28.3 11.7 6.6

South Korea 403 35.4 16.2 10.1 6.3

Japan 737 30.4 15.3 6.8 1.2

Philippines 83 3.5 1.6 0.86 0.8

Italy 39 3.2 3.3 0.52 1.5

Germany 31 2.4 2.3 0.42 0.34

France 16 1.9 1.7 0.16 0.26

Vietnam 174 1.5 1.1 0.3 0.45

Finland 11 1.4 1.3 0.2 0.35

Brazil 65 1.2 0.9 0.17 0.02

Netherlands 67 0.2 0.3 0.12 0.13

Table 2. The ten countries with the largest orde book on 1 January 2018 and the Netherlands.

A Trump trade war would 
delay the improvement of 

container trade rates

Wereldscheepsbouw
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Figure 3. The Baltic Dry Index 2007-2017.

vessels are compliant? And at what price? It is difficult, if not im-

possible to make sensible decisions. What is more, 2020 with its  

0,5 per cent sulphur requirement for marine fuels is not far away  

anymore. 

Presently, about 4500 ships are on order, of which some 250 will  

use LNG as fuel, either because they are LNG carriers and take it 

from their cargo, or because these ships have propulsion and fuel 

supply installations designed to use LNG. The other 4250 ships,  

most, if not all, driven by diesel engines, will burn fossil fuel oils. 

First of all, these ships will have to comply with the 0,5 per cent  

sulphur requirement as from 2020 and at a later, but still unknown 

moment in time, with expected stricter greenhouse gas emission 

regulations. To comply with the sulphur regulations, some operators 

have or will be installing scrubbers, but, according to IHS-Fairplay, 

the vast majority of owners are holding off investments and will in-

stead switch to low-sulphur fuels when the cap comes into effect. 

After a long spell of low rates, for many owners it is difficult, if not 

impossible, to finance the investment required for scrubbers and 

other soon required systems, such as the ballast water treatment 

installations. 

The cost of choosing not to install scrubbers will depend on how 

much low-sulphur fuel is actually available from the oil industry. It 

Maersk’s Emma Maersk changed container transport and set an example that was soon followed by other container lines (picture Maersk Line). 
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regulations, even without stricter greenhouse gas emission regu-

lations being imposed. The Clean Shipping Coalition, a maritime  

environmental group, advised recently that one of the few meas-

ures that will deliver greenhouse gas (GHG) emissions reductions in 

the short term, would be requiring ships to limit their speeds. 

We will see how all this will play out and report accordingly in  

future issues of our magazine. 

is estimated that so far, only about 500 ships had scrubbers 

installed at the end of 2017, most of which were passenger ships. 

It is further understood that the majority of ships presently on 

order will not be fitted with scrubbers at the newbuilding yard, 

except that some work is done to make the retrofitting of such 

systems at a later date easier. Moreover, it is not certain that, in 

the long term, the open loop type scrubbers, which pump the 

sulphur  produced by the scrubbers overboard, will remain 

accepted.

Owners could also consider using other “cleaner” energy  sourc- 

es, such as methanol, ethanol, biofuels, hydrogen and fuel cells,  

but these still “exotic” solutions will present price, availability  

and technical issues and are most probably not attractive for  

existing ships and most of the 4250 ships on order as mentioned 

above.

Enforcement Difficult
The issue of how to enforce and police adherence to the global  

sulphur cap regulations is another potential problem. This will be 

difficult due to the remoteness of some vessel operations and  

could lead to market distortion. As said by Danish shipping voic- 

es: ‘Who will check the compliance of a ship operating between  

Africa and South America?

Speed Limits?
The conclusion of the facts and considerations above, is that  

shipping will find it hard to accommodate the new environmental 

Ships Capacities
Carriers Exist Order Total Ø teu Total teu
CMA CGM 74 19 93 13,700 1,270,000

CoscoSL 67 29 96 14,900 1,427,000

Evergreen 20 11 31 16,200 501,000

Hapag-Lloyd 45 - 45 13,700 618,000

Hyundai 17 2 19 11,800 224,000

IRISL - 4 4 14,500 58,000

Maersk Line 86 11 97 14,800 1,434,000

MSC 90 20 110 15,400 1,689,000

ONE 29 13 42 13,800 580,000

PIL 3 9 12 11,900 143,000

Yang Ming 16 5 21 13,900 292,000

ZIM 4 - 4 10,300 41,000

Non- 
operating 
owners

- 6 6 13,700 82,000

Table 4. The ULCS fleet.

Wereldscheepsbouw

Total Cargo Fleet, mDwt 1 March 2018 Order Book

Number mDwt Number mDwt % Fleet
Crude tankers 2020 388.1 248 49.4 12.7%

Products tankers 8416 174.5 295 14.9 8.5%

Chemical tankers 3689 43.9 202 3.7 8.4%

Other tankers 407 0.9 2 0.0 0.7%

Bulkers 11,171 822.5 718 81.0 9.8%

Combos 11 1.3 0 0.0 0.0%

LPG carriers 1454 24.5 74 2.4 10.0%

LNG carriers 516 41.1 114 9.4 23.0%

Container ships 5188 255.8 392 30.2 11.8%

Multi-purpose 3181 29.3 77 1.0 3.3%

General cargo 15,071 37.6 87 0.9 2.3%

Ro-ro 1363 7.7 33 0.5 6.3%

Car carriers 785 12.5 31 0.6 4.5%

Reefers 1448 4.7 14 0.1 2.9%

Offshore (AHTS/PSV) 4644 9.6 287 0.8 8.1%

World cargo fleet 59,364 1854.1 2574 194.8 10.5%

Total world fleet 94,319 1935.6 3416 199.7 10.3%
Table 3. World cargo fleet at 1 March 2018 together with the order book for the various types of cargo ships (source: Clarksons).
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Door R. Eggers

Marin has been active in projects and research regarding the (re-)introduction of wind assisted 
ship propulsion for a few years now. With current societal challenges, the demand for this type 
of research is only increasing. An overview of recent, current and future work.

Special alternatieve energie

Why wind assisted ship propulsion? Did we not introduce combus-

tion engines to make shipping more effi cient and more reliable? 

Well, yes, but there may be good reasons to reconsider a new way 

of using wind as propulsion assistance going forward. The main 

reason is the pressure on shipping to reduce its greenhouse gas 

(GHG) emissions. Shipping is generally by far the most effi cient 

transport method when considering GHG emissions per ton of cargo 

transported over a nautical mile, due to economy of scale and low 

ship speeds. However, the total emissions of ships are still increas-

ing due to a general increase in transport [1]. In the meantime, the 

world agreed to the Paris agreement with a drastic reduction of 

GHG emissions on the short term and zero emissions by 2050. Ship-

ping was not mentioned. Yet, the pressure is on. With other sectors 

decreasing their emissions, the share of shipping in total worldwide 

emissions will gradually increase, thereby turning the attention to 

shipping. To reach a zero emissions world by 2050 will in any case 

require a complete transition in shipping as well. Thus, increasingly 

tight regulations for shipping are likely forthcoming. 

Now, drastic emission savings or even zero emissions do not neces-

sarily involve wind assistance. However, at Marin we believe that 

wind assistance can make a very important contribution. The transi-

tion will very likely also result in the (more widespread) introduction 

of solar power, batteries, hydrogen or other renewable fuels. Most 

of the changes have in common that they will result in a cost in-

crease for propulsion. Wind assistance, even if the height of the in-

vestment is not yet fully clear across several solutions, looks to 

have great potential for operational savings. That may already be 

the case with the anticipated increased cost with the introduction 

of the global sulphur cap in 2020. Hence, Marin is doing background 

research and is already assisting with some fi rst commercial pro-

jects in order to facilitate the introduction of wind assisted ship pro-

pulsion. It is noted, however, that Marin is presently also organising 

new research to look more broadly at the energy transition, not con-

fi ning itself to wind assistance. This is of course all in addition to the 

general research on propulsive effi ciency of ships, which is a gov-

erning theme of Marin since its inception in 1929.

Wind Assisted Ship Propulsion Shows Potential

Blast from the Past?
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Rogier Eggers is senior projectmanager Ships  

bij het Marin.

Principle Character of Wind Propulsion Devices
It appears that, certainly with what we see on the water now, there 

are broadly two categories of how wind assisted ship propulsors 

can be applied:

• Small devices that allow the operator to basically do business 

as usual, mounted away from cargo operational areas and a ne-

gligible or small heeling angle. Consequentially, the savings are 

also relatively modest. Example devices are the Flettner rotor 

and suction wing, which generate relatively higher forces in a 

small device.

• Large devices that allow much larger savings, but also likely in-

fluence cargo operations and induce some heel angle. Exam-

ples are the Dynarig and Wingsails (the latter in many configu-

rations).

Just to get an idea of the relevance, for the designs seen at Marin, 

the fuel/emission savings for small devices may be in the order of 

zero to fifteen per cent on favourable routes, whereas one may end 

up with thirty to forty per cent for large devices. Yet, the actual re-

sulting savings strongly depend on the exact designs, proportions, 

route and ship speed.

Ecoliner (WASP) design. 

Both the Wind Hybrid Coaster and Ecoliner projects culminated in 

voyage simulations. It is Marin’s vision that the overall performance 

of wind assisted vessels needs to be quantified in voyage simula-

tions in order to really understand the design. The voyage simula-

tions allow to account for:

• the actual route;

• the weather on that route;

• the typical ship speed;

• typical caption decisions in response to changing conditions 

(captain decision mimic); and

• optimisation of route and speed to make best use of the wind 

(see picture), while still requiring arrival in time (or early).

All these aspects can really make or break the benefit of wind as-

sistance making them critical to consider.

 Example of an optimised route for best wind conditions. 

The Wind Hybrid Coaster uses twin Flettner rotors.

Wind Hybrid Coaster and Ecoliner
Marin has already been active in the field of wind assisted ship pro-

pulsion for a while now. Some (not confidential) projects can be 

highlighted here. In the recent past, research picked up with the 

Wind Hybrid Coaster and SAIL projects. 

The Wind Hybrid Coaster design (see picture) was studied in the 

Maritim project funded by the “Interreg IV-A Deutschland-Neder-

land” programme. The project involved the design and construction 

of a modern prototype Flettner rotor and the development of a 

coaster design with twin rotors. The overall coaster design, includ-

ing rotors, was analysed by Marin [2]. 

 The Ecoliner (WASP) design by Dykstra Naval Architecture was the 

main vessel of research in the SAIL project (funded by the Interreg 

IV-A North Sea Region programme). 
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Volvo Ocean Race
The currently running Volvo Ocean Race provided a chance to work 

on our tools. Team Akzo Nobel asked Marin to assist them in their 

campaign. While the work focussed on the performance of their 

sailing yacht, the work also allowed developing and testing tools 

anticipating further work for wind assisted commercial vessel de-

sign. This involved both large matrices of advanced calculations 

and experimental testing work. The tests were done to verify further 

calculations accounting for added resistance in waves. The test 

set-up developed for this work allowed to pull the yacht in its aero-

dynamic centre of effort with a force direction and magnitude that 

Special alternatieve energie

The voyage simulations do not only show the overall resulting sav-

ings, but also the operational condition of all the “subsystems”. For 

example, what is the load distribution of the ship’s propeller and 

power generation, what is the typical rudder and drift angle to keep 

track, what is the heel angle? Having these (and more) statistics for 

actual operating route(s) makes it possible to refine the design. For 

instance, is it worthwhile to use hybrid power generation, is the lon-

gitudinal positioning for the wind propulsors correct, is ballasting 

required? To support conclusions, it is very interesting to look at en-

ergy flows in the form of “Sankey” diagrams as in the picture above.

EEDI Target Levels
Another project that was conducted, was to see what wind assisted 

ship propulsion could potentially bring to support - or manage - the 

reduction of EEDI target levels. This study [3] was conducted for the 

Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment to support 

their discussions in the IMO MEPC (Marine Environment Protection 

Committee). The MEPC is constantly discussing the further develop-

ment of EEDI target levels. The Marin work did not only consider 

wind assisted propulsion, but also more conventional remedies, 

such as (further) slow steaming, optimisation of main dimensions, 

more efficient propulsors and energy saving devices (ESDs). For 

wind propulsion, there is in fact a formal framework to quantify the 

savings of wind propulsion according to the EEDI. Although this 

framework leaves much to be desired, the performance of the Wind 

Hybrid Coaster, the Ecoliner and a larger bulker/tanker were calcu-

lated for the predefined worldwide route. The results showed sav-

ings on the EEDI between nine and 35 per cent, which is certainly 

substantial when compared to other measures.

Sankey diagram for Wind 

Hybrid Coaster with twin 

Flettner rotors.

Volvo Ocean Racer free sailing in Seakeeping and Manoeuvring Basin.
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could be manipulated in real time. Thus, the real sail forces were 

implemented including the infl uence of course changes, speed vari-

ations and (an estimate of) the roll damping of the sails. That is, it 

almost modelled the yacht as it would sail at sea. This exact same 

test set-up is now also available for wind assisted cargo vessels.

The Time Is Right
Due to past research, the baseline expectations for performance of 

wind assisted ships are now known. It is thus Marin’s opinion that, 

technically, the time is right to start developing (more) actual de-

signs for real application. However, at the same time, there is still a 

lot to be learned. The following research and development is cur-

rently in process or planned at Marin:

• Investigating the design trade-offs for wind assisted ships. For 

example, how much width is required for heel stability versus 

how much is leeway induced resistance increased when buil-

ding a wider ship? This study is currently about to be closed.

• Standardising performance prediction and better regulations. 

This is the topic of the “WiSP” Joint Industry Project currently 

in preparation. It is noticed that publications of percentage 

savings are often based on wildly different methods and 

assumptions. This project aims to come up with recommended 

procedures. The project is still open for new partners [4].

• The performance of wind assisted vessels in dynamic condi-

tions. Until now, all research was focussed on steady condi-
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tions. However, how do wind assisted vessels perform in 

manoeuvring (compliance in IMO Resolution MSC 167(76)) and 

in course keeping in stern quartering wind seas? We want to 

be able to also design for that. Marin is preparing its testing 

methods for these scenarios.

• Finally, the fundamental aerodynamics are not yet always cap-

tured in full detail (that is, at correct Reynolds number, with in-

teraction effects between individual propulsors, including su-

perstructure). Although not integrally planned at Marin, there 

certainly are plans to make steps with partners in this fi eld.
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Door ir. N.J. van der Kolk

Setting the Benchmark
Wind-assist Research at Delft University of 
Technology

Wind energy as an environmentally friendly propulsion alternative for commercial 
ships is the subject of ongoing research at the Ship Hydromechanics department of 
Delft University of Technology. PhD candidates Giovanni Bordogna and Nico van der 
Kolk are developing a modelling tool for these hybrid ships following experiments 
using the Delft University’s towing tank and the Polytechnic University of Milan’s 
wind tunnel. The tool is to enable designers to explore the exciting possibilities 
offered by wind as an auxiliary propulsor.

Special alternatieve energie

The sailing 

performance of 

commercial 

hull-types fi tted 

with diverse 

appendage 

confi gurations 

was tested in 

the Delft towing 

tank.

Preliminary modelling for a retrofi t case, a minimal intervention re-

quiring some structural modifi cations, indicates that a thirty per 

cent reduction in fuel consumption is readily attainable. Looking fur-

ther ahead, purpose-designed vessels operating on routes with 

benefi cial wind conditions are foreseen operating in pure sailing 

mode. Recently, experimental work was conducted in support of the 

modelling tool at the Delft University of Technology towing tank and 

at the Polytecnico Milan wind tunnel.

Managing Flow Separation
Ensuring that wind-assist vessels have course stability is a key de-

sign concern. In recent towing tank experiments, the sailing perfor-

mance of commercial hull-types fi tted with diverse appendage con-

fi gurations was investigated. The appendages tested are designed 

to operate inside the boundary layer – referring to bilge keels in 

particular – where the working mechanism is the promotion of fl ow 

separation. Management of fl ow separation along the bilges of the 



Jaargang 139 •  april 2018 23

Nico van der Kolk is promovendus aan de 

Technische Universiteit Delft.

hull promises to mitigate the strong “destabilising” yaw moment 

that is a consequence of lateral force production by commercial 

vessel hulls. Results from this experiment, which included 26 para-

metric variations for appendage confi guration, will be used to for-

mulate an empirical model for this type of appendage.

High Reynolds Number Flettner Experiment
Experiments on a large-scale Flettner rotor were carried out in the 

boundary-layer chamber of the Polytechnic University of Milan wind 

tunnel. The Flettner rotor is a device that makes use of the Magnus 

Call for Collaboration

Wind-assisted ship propulsion is a dedicated research theme 

at the Ship Hydromechanics section of Delft University of Tech-

nology. This research programme is conducted in close cooper-

ation with partners across the Dutch maritime sector. Relevant 

research topics encompass a wide range of disciplines, extend-

ing beyond physical modelling to include logistics and econom-

ics. The further development of this promising technology, and 

its eventual implementation, will be made possible by these aca-

demic, research and industry partners working in concert. The 

Ship Hydromechanics section is actively pursuing further collab-

oration with parties interested in this work. Please contact 

n.j.vanderkolk@tudelft.nl for more information or to join in.
The Delft Rotor was tested at the Polytecnico Milan’s wind tunnel.

effect in order to generate a lift force. It is regarded as one of the 

most promising wind propulsors. The rotor tested (referred to as the 

Delft Rotor) had a diameter of 1 m and a span of 3.73 m. Such large 

dimensions were necessary to study the infl uence of different 

Reynolds numbers on the aerodynamic forces generated by the ro-

tor. The Delft Rotor was equipped with two purpose-built force bal-

ances and two different measurement systems to determine the 

pressures on the rotor’s outer skin. The highest Reynolds number 

achieved was Re = 106. This unique data set will be made public as 

a benchmark case for validation.

GRATIS digitale nieuwsbrief!

Meld u nu aan via 
www.swzonline.nl
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Door A.A. Nijdam

Toekomstbestendige 
energiedrager zonder CO2
Brede ervaring maakt ammoniak aantrekkelijk 
als scheepsbrandstof

Er lopen tal van projecten om schepen te verduurzamen. Zo ondervinden binnenvaartschepen met 
luchtkamers minder weerstand en verbruiken dus minder brandstof en aandrijfsystemen worden 
herzien om effi ciëntie te verhogen en uitstoot te verlagen. Naast zulk onderzoek gooit C-Job het 
over een andere boeg en onderzoekt hernieuwbare brandstoffen. ‘Ammoniak geeft ons veel 
mogelijkheden op het gebied van duurzame brandstof,’ aldus Niels de Vries, Naval Architect bij 
C-Job Naval Architects.

Special alternatieve energie

In de maritieme sector is verduurzaming een hot item. Een eerdere 

stap was in 2001 het Bunkersverdrag. Dat regelt de aansprakelijk-

heid en schadevergoeding na schade door verontreiniging met bun-

kerolie. Momenteel is het reduceren dan wel uitsluiten van CO2 en 

andere broeikasgassen het doel. 

De Vries is ervan overtuigd dat ammoniak hiervoor een oplossing 

kan zijn, maar in de huidige markt is het door zware concurrentie 

überhaupt al lastig winstgevend te blijven, wat implementatie op dit 

moment lastig maakt. Varen op zware stookolie is simpelweg goed-

koper, maar ook veel vervuilender.

Grootste vraag bij duurzaam varen is dan ook: hoe kunnen eigena-

ren de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk verlagen waar-

bij de winstgevendheid blijft bestaan en hun bedrijven kunnen blij-

ven concurreren?

Hernieuwbare brandstof
C-Job zoekt de mogelijkheden in de brandstof zelf. Waar TNO een bij-

drage levert aan onderzoek naar varen op LNG en daarnaast water-

stof verkent, denkt C-Job ook aan ammoniak als duurzame brandstof. 

De productie van ammoniak komt tot stand door stikstof- en water-

stofgas zonder zuurstof in contact met een katalysator onder hoge 

druk te verhitten.

Stikstof kan worden verkregen door luchtscheiding en waterstof 

kan worden geproduceerd door elektrolyse van gedemineraliseerd 

water. Het combineren van beide tot ammoniak is mogelijk met het 

klassieke Haber-Boschproces. Alle drie de processen zouden op de 

overcapaciteit van duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie, 

kunnen werken. Verder zijn water en lucht vereist voor de productie 

van stikstof en waterstof, beide in overvloed voorradig. Dit maakt 

ammoniak toekomstbestendig.

Momenteel wordt de meeste waterstof nog gemaakt door aardgas 

te kraken. Dat is vooralsnog de goedkoopste manier. De conventio-

nele ammoniakproductie zal dus ook zelf nog moeten overschakelen 

op duurzame productiemethodes.

N2 + 3H2  2NH3
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Opslagkarakteristieken
De Vries: ‘De volumetrische energiedichtheid van waterstof is veel 

lager dan die van ammoniak. De stookwaarde (LHV) van ammoniak 

bedraagt 12.700 megajoule per kubieke meter, waar vloeibare wa-

terstof maximaal 8800 megajoule per kuub bereikt. Verder is ammo-

niak op een veel acceptabelere temperatuur en druk op te slaan. Bij 

-33,4°C op 1 bar of bij 20°C op 10 bar. Bij pure waterstof liggen die 

cijfers op -253°C op 1 bar of bij 20°C op 350-700 bar. Dat maakt am-

moniak interessanter als energiedrager.’ Een ander voordeel van 

het ammoniakproces is dat er geen koolstof aan te pas komt waar-

door er dus geen CO2 ontstaat.

Voor ammoniaktankers zijn er al laad- en lospunten. Die kunnen  

volgens C-Job met een aantal aanpassingen tot de eerste goed- 

gekeurde bunkerstations worden omgebouwd. Zodra schepen 

daadwerkelijk zelf op ammoniak gaan varen, kan de bunkersituatie 

nader worden bekeken en uitgebreid.

Uitdagingen
Naast de vele voordelen, moeten ook de nadelen uitgebreid worden 

bestudeerd. Voor eenzelfde hoeveelheid energie heeft ammoniak 

drie keer zoveel ruimte nodig en weegt het tweemaal zoveel als 

zware stookolie. De Vries: ‘Qua euro per ton zijn ammoniak en zwa-

re stookolie vergelijkbaar. In euro per megajoule is ammoniak dus 

duidelijk duurder. Momenteel is LNG als alternatieve fossiele brand-

stof in opkomst. Doordat LNG per megajoule goedkoper is dan zwa-

re stookolie, is ammoniak dus ook duurder dan LNG.‘

Iets anders om rekening mee te houden is de giftigheid van ammo-

niak. Die wordt echter niet als groot obstakel gezien omdat er al 

veel industriële kennis en ervaring is wat betreft grootschalig ge-

bruik en transport. Ammoniak wordt namelijk al decennia in bulk- 

ladingen tot wel 60.000 ton veilig vervoerd over zee. Momenteel is 

de kunstmestindustrie de grootste afnemer van ammoniak. C-Job 

stelt dat die industriële kennis en ervaring kan helpen om tot een 

veilig scheepsontwerp te komen met ammoniak als brandstof.

Verbranding
Ammoniak kan worden verbrand in een interne verbrandingsmotor. 

Met de juiste modificaties en instellingen kan een reguliere motor 

pure ammoniak verbranden. Ammoniak kan ook eerst gedeeltelijk 

met een katalysator worden gekraakt in stikstof en waterstof om zo 

een mengsel van waterstof en ammoniak te maken dat daarna kan 

worden verbrand. Hierbij is speciale aandacht vereist om vorming 

van stikstofoxiden zoveel mogelijk tegen te gaan. Beschikbare tech-

nieken bieden hier al voldoende mogelijkheden voor. Ontwerp en 

operatie van de verbrandingsmotor spelen hierbij een grote rol.

Alternatieve toepassingen
Andere toepassingen om energie op te wekken zijn ook mogelijk. 

Ammoniak is namelijk ook bruikbaar in brandstofcellen. Een Proton 

Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) werkt alleen op pure water-

stof. De ammoniak moet voor deze toepassing dus eerst volledig 

worden gekraakt naar waterstof en stikstof.

Zo’n aanpak is ook denkbaar voor een Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). 

Nieuwe technologieën hebben echter al aangetoond dat SOFC’s  

ook direct op ammoniak kunnen werken. Om te bepalen welke optie 

het meest geschikt is, moet nog meer onderzoek worden gedaan.

Consortium
Inmiddels heeft C-Job de handen ineengeslagen met Proton Ven- 

tures en Enviu om ammoniak als hernieuwbare brandstof voor de 

maritieme industrie verder te onderzoeken. Dit consortium wordt 

gesubsidieerd door de Topsector Water en Energie van de provin- 

cie Zuid-Holland. Proton Ventures heeft zich gespecialiseerd in  

conventionele en duurzame ammoniakproductie. Enviu houdt zich 

bezig met social startups door bedrijven op te richten of deel te  

nemen in projecten die zich richten op betere omstandigheden  

voor mens en milieu. Bij Enviu loopt al het project Future Proof  

Shipping, gericht op scheepvaart zonder fossiele brandstoffen en 

schadelijke emissies. Dit project focust zich onder meer op water-

stof als brandstof.

Bereidheid te betalen
Scheepseigenaren hebben te maken met regelgeving rond emis-

sies, maar ook met de vraag vanuit de markt. De Vries: ‘Uiteindelijk 

moet de klant bereid zijn meer te gaan betalen voor het vervoer.’ 

Als de markt dat oppakt, kan de transitie naar duurzame brand- 

stoffen goed op gang komen. Ammoniak wordt al in grote hoeveel-

heden geproduceerd en vervoerd, dus zou de eerste extra vraag 

naar ammoniak als brandstof geen probleem moeten zijn. Later kan 

dan de productie verder worden uitgebreid in lijn met de toenemen-

de vraag. In welk tijdsbestek dit gaat gebeuren weet ook De Vries 

niet. ‘Dit is erg afhankelijk van de markt en de bereidheid meer te 

betalen voor schoon transport. Verder speelt de potentiële belasting 

op vervuiling hierin een belangrijke rol.’ Aan de ontwerpers en de 

bouwers van schepen zal het niet liggen, want het eerste concept 

van een vrachtschip op ammoniak is al ontworpen.

Niels de Vries: ‘Ammoniak is interessanter als energiedrager dan waterstof.’
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Door M. van Dijk

Port-Linervloot vaart emissieloos
Port-Liner BV gaat een serie binnenvaartschepen in de markt zetten waar geen 
dieselmotoren meer aan boord te vinden zijn. Alle schepen varen volledig 
elektrisch. Ieder schip krijgt een 20 ft container aan boord met een volledig 
accupakket.

Special alternatieve energie

Van dit type van 

110 x 11,45 meter 

worden er 

voorlopig vijf 

gebouwd (foto 

Omega Architects 

uit Druten).

De Europese Commissie heeft uit het CEF-fonds een subsidie toe-

gekend aan het Port-Linerproject van 19,74 procent (maximaal 6,9 

miljoen euro) voor de innovatieve portable accu’s, totaal 49 E-

powerboxen voor de eerste serie schepen. Ook het Havenbedrijf 

van Antwerpen heeft voor de eerste drie jaar een subsidie van 

totaal 200.000 euro toegekend.

Vlootomvang in startfase
De eerste serie van vijf schepen heeft de volgende afmetingen L 52 

x B 6,70 x D 2,00 meter met 24 teu containercapaciteit. Deze zoge-

naamde Kempenaartypes gaan varen vanaf de nieuwe container-

terminal De Kempen in Budel naar Antwerpen v.v. en maken twee 

round-trips per week. In 2018 worden er nog twee grotere schepen 

gebouwd van 110 x 11,45 meter. Het jaar daarop moet daar een serie 

van drie (van 110 x 11,45 meter) en een serie van vijf (van 110 x 15,00 

meter) aan worden toegevoegd. 

Bureau Van Oossanen Naval Architects in Wageningen heeft deze 

nieuwbouwvloot getekend. De eerste kiellegging is voorzien in mei 

op de voormalige werf van Bodewes in Millingen, die door Shipyard 

Gelria BV is overgenomen. Hier worden de casco’s gebouwd. De 

afbouw vindt plaats in Raamsdonksveer bij Asto Shipyard. Lloyd’s 

Register verzorgt de certifi cering. 

Eenmansvaart en klaar voor autonoom
Kempenaars voldoen aan de eisen van “eenmansvaart”. De sche-

pen voldoen verder aan de ADN- eisen (Europese overeenkomst 

voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 

binnenwateren) en worden al technisch voorbereid op autonoom 
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varen. De nieuwe bemanning krijgt vooraf training op een simulator 

van het maritieme trainingscomplex van Simwave BV in Baren- 

drecht.

Thrusters met watergekoelde motoren
De Port-Linervloot wordt uitgerust met thrusters van Veth Propul- 

sion in Papendrecht. De kleine schepen krijgen achter twee thrus-

ters van het type VL-180 (maximaal vermogen 168 kW) met een 

schroefdiameter met straalbuis van 700 mm en als boegschroef het 

type VZ-VL 200 (maximaal vermogen 233 kW). De grote schepen 

worden ook uitgerust met thrusters: achter twee van 600 kW en 

voor twee van 300 kW. Deze thrusters zijn uitgerust met water- 

gekoelde motoren van Omec Motors in Arnhem.

E-powerbox
De benodigde batterijen worden in 20 ft containers (E-powerbox) 

geplaatst. Aan boord van de Kempenaars wordt de container (capa-

citeit 1680 kW) dwars in het voorschip gezet. Werkina Werkendam 

BV Scheepselekro is in gesprek met diverse leveranciers voor de 

ontwikkeling en configuratie van de juiste batterijen. 

Binnen in de E-powerbox-container komt een zwevende (floating) 

vloer met een 20 cm cardanische ophanging om de G-krachten op 

te heffen tijdens het aan boord zetten en van boord halen. 

De batterijen kunnen met 400 kW per uur worden opgeladen. Op de 

terminals worden voorzieningen gemaakt om het laden te facilite-

ren. 

Er wordt nagedacht om ook via windturbines en zonnecellen de be-

nodigde elektriciteit te laden. Daarnaast kan mogelijk in het Euro- 

pese elektrische net uitwisseling van stroom plaatsvinden tijdens 

momenten van “peak shaving”. Aan boord van de Kempenaars  

komt een vaste boordaccuset met een capaciteit van 210 kW. 

Met de E-powerbox kunnen de kleine schepen circa 35 uur varen. 

De grote schepen hebben vier E-powerboxen aan boord waarmee 

ze afhankelijk van het vaartraject ongeveer achttien tot 35 uur kun-

nen varen.

De Kempenaars worden al 
technisch voorbereid op 

autonoom varen
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Door H.S. Klos

Het gaat moderne 
initiatieven rond 
zeilvracht niet 
voor de wind
‘Ecoliner van 8000 ton kost 
circa 25 miljoen’

In een special over alternatieve “brand”stoffen kun je niet om al die gratis 
wind heen. Toch doen we dat wel met z’n allen. Op datzelfde water waar 
windmolenparken uit de golven schieten, lijken “windondersteunde” zeilende 
vrachtschepen geen voortgang te maken.

Special alternatieve energie

De Windpilot 

hoog aan de 

wind.

‘Zonder stoot vanuit de politiek zal dat ook niet lukken, want een 

ondernemer kan dit niet alleen,’ zegt Ron de Vos (68). Hij is sinds 

2010 initiatiefnemer van het Windschip. Dit project omvat elf eigen-

tijdse basisontwerpen voor zeilende vrachtschepen met nul CO2-

uitstoot. Andere ontwikkelingen op dit gebied zijn de B9 van de 

Britse B9 Energy Group en de Ecoliner uit de koker van Gerard 

Dijkstra.

Eerst een pilot
De Vos concentreert zich nu op één van zijn ontwerpen, de 60,35 

meter lange Windpilot, die 1500 dwt meet en aan drie masten krap 

1800 vierkante meter zeil voert. ‘Voor zes miljoen kun je zo’n schip 

bouwen. We hebben nu voorzichtige contacten met een Nederland-

se reder, maar je hebt ook een haven en subsidie nodig. Want van-

uit mijn basisontwerp valt nog wel het een en ander te testen op het 

gebied van logistiek en automatisering aan boord.’

Het schip zou minstens twee jaar op diverse routes moeten proef-

varen. ‘Om te zien wat zeilbaar is en wat op de motor moet. Want 

zo’n schip moet tachtig procent van de tijd zeilen om interessant te 

zijn. De havens moeten hun kades en laad- en losgerei wellicht 

aanpassen, of het schip moet eigen gerei krijgen. Een van mijn 

scheepstypes, de Windroos, won daarmee in Frankrijk een prijs. 

Vervoer van containers blijft een beetje ingewikkeld.’

Hij realiseert zich dat ook de fi nanciering een vraagstuk is. ‘Bij over-

heidssteun moet de deelnemende ondernemer inzicht geven in de 

cijfers en dat kan gevoelig liggen.’

Als bezetting denkt hij aan ‘twee man per mast’ plus een kapitein en 

een kok. Voor de techniek zou een hybride offi cier kunnen zorgen. 

Voor de Windpilot denkt hij aan minstens 750 pk vermogen. ‘Je hebt 

veel weerstand met die masten en je moet ook bij harde wind veilig 

van een lagerwal kunnen komen.’

Dochters van
De Windschepen variëren in lengte van 35 tot 113 meter en in diep-

gang van 3,58 tot 8,80 meter en zijn gebaseerd op vrachtclippers uit 

de negentiende eeuw, zoals de 65 meter lange Britse Thermopylae 

en de 102 meter lange Amerikaanse Great Republic. ‘Beter is nooit 

ontworpen.’ 

De Great Republic boekte een etmaalrecord van 413 mijl (gemiddeld 

zeventien knopen) tijdens een reis rond Kaap Hoorn. De topsnelheid 

van negentien knopen is te vergelijken met die van de hyper-

moderne Maltese Falcon (88 meter) van Gerard Dijkstra.
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Sander Klos is redacteur van magazine Kade 320,

freelance maritiem journalist en redactielid van

SWZ|Maritime.

De Vos publiceerde diverse boeken over zeilschepen, waaronder in 

2012 een standaardwerk over Nederlandse fregatschepen en bar-

ken. Eerder schreef hij over Nederlandse schoeners en brikken en 

over de Clipper Stad Amsterdam, die in 2000 in de vaart kwam. 

‘Daardoor bouwde ik veel kennis op over de bouw en de techniek 

en dat leidde in 2010 tot het eerste Windschip met een geoptimali-

seerde rompvorm en tuigage. Bij dat tuig heb ik gekozen voor trape-

ziumvormige masten, waarbij de zeilen via de beweegbare ra’s hori-

zontaal in- en uitschuiven.

‘Veel clippers waren platbodems en ik heb sommige ontwerpen 

voorzien van een V-bodem, omdat tanks en ballast in de zij anders 

te veel ten koste gaan van de laadcapaciteit. Je ziet ook ontwerpen 

met een bulbkiel. Dat werkt niet goed bij variabele snelheden onder 

zeil, maar wel als je hybride vaart en zorgt voor een constante snel-

heid, zoals de bedoeling is bij de Ecoliner.’

Frans project?
Hij ziet zichzelf puur als beginontwerper. ‘Met mijn dossier kan een 

opdrachtgever naar een architect stappen. Ik ben geen evangelist 

en hoef ook niet zo nodig op het podium te staan.’

In die zeven jaar is trouwens nog niemand met een van zijn ontwer-

pen aan het werk gegaan. ‘Ik hoor dat de Fransen iets gaan doen en 

dat is gepraat met de minister van Transport. Er ligt een voorontwerp 

klaar, maar uiteraard wordt alleen met Franse ontwerpers gewerkt. 

Wat ik tot nu toe heb gezien, is een beetje te “jachtachtig”. Je wilt 

gewoon een vrachtschip dat zo goed mogelijk wind gebruikt en an-

ders op de motor vaart en waarvan het tuig liefst automatisch en 

met zo min mogelijk lijnen wordt bediend. Ook in windkracht tien.’ 

Sceptici
Volgens De Vos zijn organisaties in de ‘charterhoek’, zoals de BBZ 

en de Enkhuizer Zeevaartschool (EZS) sceptisch over de plannen. 

‘Er is vorig jaar voorgesteld een werkgroep rond zeilende vracht-

vaart op te zetten, maar dat is nog niet gebeurd.’

EZS-directeur Bernt Folmer: ‘Wij zijn voor alle vormen van sail- 

assisted transport. Belangrijk lijkt me dat shipping companies zich 

realiseren dat bemanning van de handelsvaart moet worden bij- 

geschoold voor dit soort schepen. Vooral de zeilstabiliteit en de 

specifieke kennis van tuigage ontbreekt in de reguliere handels-

vaart. De EZS biedt hiervoor de Engelstalige sail endorsement- 

cursus.’

Tres Hombres draait
Grootste ervaringsdeskundige met zeilende vrachtvaart is in ons 

land Fairtransport, met de zeilende vrachtvaarders Tres Hombres en 

Nordlys. In 2010 verwachtte woordvoerder Arjen van der Veen ge-

zien de klimaatdoelen van de overheid nog een gestaag groeiende 

vloot Ecoliners.

Desgevraagd vertelt Andreas Lackner dat de Tres Hombres (die 28 

maart in de buurt van de Dominicaanse Republiek 116 graden voor-

ligt en 6,3 knopen loopt – red.) sinds vier jaar break even draait. ‘We 

betalen alleen nog geen rendement op de aandelen uit, omdat we 

geleidelijk de lonen van de bemanning verhogen om op een levens-

vatbaar loonniveau te komen, wat altijd inclusief een bepaalde hoe-

veelheid idealisme zal zijn.’

‘De Nordlys is door een onderschatte restauratie en de aanvaring 

op de eerste tocht later in de vaart gekomen en zal dus wat langer 

nodig hebben om winst op te varen. Het schip is vanaf dit seizoen 

goed geboekt.’

‘Ecoliner bespaart te weinig’
De verwachtingen rond de Ecoliner(vloot) hebben volgens Lackner 

‘uiteindelijk niet veel opgeleverd voor ons en de wereld. Volks- 

wagen en anderen hebben het concept van Fairtransport/Dykstra in 

Een mogelijke indeling van de Windpilot.

Ron de Vos: ‘Zo’n schip moet tachtig procent van de tijd zeilen’ (foto Sander Klos).
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EU-project schamel
Van 2012 tot 2015 liep het door de EU met ruim vier miljoen gesteun-

de SAIL-project (nsrsail.eu), maar daarover zijn De Vos en Lackner 

niet erg lovend. Lackner: ‘Heel veel administratie en controle en 

hercontrole van bonnetjes voor reiskosten voor het ontmoeten van 

heel veel leuke mensen die er een leuke, betaalde tijd aan hadden. 

Er zijn zeiltests gedaan, sleeptankproeven uitgevoerd en er is veel 

media-aandacht getrokken, maar er is geen Ecoliner gebouwd.’

De Vos: ‘Het leverde veel papieren en rapporten op en concentreer-

de zich op de Ecoliner. Ze moesten wat proberen, maar ik vond de 

onderkomens die ze uitzochten voor bijeenkomsten nogal duur.’

 

‘Noem me ouderwets’
Lackner realiseert zich dat hij pessimistisch klinkt. ‘Zie dit niet als 

zwart-witdenken of afkraken van goede bedoelingen. Wij zijn hier 

nu tien jaar mee bezig en werken uit idealisme en zonder subsidies 

om met twee schepen zonder motor en een totaal laadvermogen 

van zeventig ton ongeveer vijftien mensen van een bestaan te voor-

zien. We hebben nieuwe initiatieven aangemoedigd en gesteund 

(Avontuur, Brigantes, Ceiba) en hopen dat er nog meer komen. Zelf 

zijn we bezig een 499 tons Clipperschip te bouwen op open-source 

basis. Een schip dat in eigen beheer kan worden gebouwd en on-

derhouden met een blije bemanning die we zelf opleiden en met 

waardevolle vrachten. Een schip waar je trots op bent als je aan 

dek staat en waar je bewondering voor hebt wanneer hij de baai 

inzeilt. Noem me ouderwets, maar ik leef in de realiteit van de zei-

lende handelsvaart. Ons ideaal is een schone, paritaire wereld. Wij 

dragen hieraan bij met schoon vervoer van luxe goederen, het op-

leiden van echte zeelieden en het leven op kleine voet.’

Andere initiatieven op zeilvrachtgebied zijn de International 

Windship Association. Die neemt eind mei deel aan de Blue Week 

op het STC in Rotterdam. Wie op de startpagina van zeilvracht kijkt, 

vindt daar nog veel meer kleine en grote initiatieven.

Special alternatieve energie

de media getoond en voor een soort “greenwashing” gebruikt, maar 

er niets mee gedaan. Interesse in mooie plaatjes is er vaak wel, 

maar het grote geld moet komen van mensen die alleen maar reke-

nen en geen gevoel voor dit soort avonturen hebben. Ook is blijk-

baar niets aan de hand met het milieu en de luchtkwaliteit, want de 

overheden doen ook nog niet veel aan de vervuiling door de 

scheepvaart. Het is niet goed voor de economie om het transport 

moeilijk of duur – lees duurzaam – te maken. Olie kost bijna niets en 

dat blijft zo en er zijn geen belastingen voor vervuilers op zee en ook 

dat lijkt zo te blijven.’

‘Voor ons gaf de doorslag dat, na grondig onderzoek door Dykstra 

en partners, de Ecoliner concurrerend varend in de conventionele 

scheepvaart met just-in-time deliveries vijftien tot twintig procent 

kon besparen. Dat is gewoon te weinig. Ook is het niet meer moge-

lijk een 8000 tons vrachtschip met bio- of fairtrade goederen vol te 

krijgen. Of überhaupt goederen te vervoeren waarvan het nut van 

vervoer betwistbaar is of die de lokale markt op de plaats van be-

stemming beconcurreren.’ 

 

Olieprijs praat mee
Lackner ziet een wereldmarkt die nog steeds gericht is op groei. ‘De 

olieprijs blijft gunstig voor verbruikers en ik ken alleen de wind als 

alternatieve brandstof die geen of weinig energie vergt om op te 

wekken. Verder is de wereldmarkt voor negentig procent gebaseerd 

op grootschalig containervervoer en daar is geen alternatief voor. 

Projecten als Windschip, Trans Oceanic Wind Transport, Timber-

coast, Brigantes, Ceiba, Fairtransport, de Kwai en vele andere be-

dienen marktniches.’

‘Vijftien jaar geleden werd verteld dat je zonnepanelen moest kopen 

want dan had je, wanneer de stroom duurder werd, je investering 

snel terugverdiend. Maar de stroom is goedkoper geworden. Wij 

hebben tien jaar geleden verteld dat de olieprijs moest stijgen om 

zeilvracht interessant te maken. De olieprijs is niet gestegen. Wij 

vertellen nu dat er een omdenken is, dat er milieubelastingen voor 

vervuilers zullen komen, net zoals op land, maar het blijft afwachten.’

De Tres Hombres op de maiden voyage.

Twee andere types uit het programma, de Windclipperbark (52,35 meter l.o.a., 1106 dwt) 

en de Windfreighter (113,15 meter l.o.a., 4250 dwt). Let op de trapeziumvormige masten.



31Jaargang 139 •  april 2018 

Door K. Kuiken

Staat LNG als brandstof
voor een doorbraak?
Deel II, toepassingen

Vierslag middelsnellopende gasmotoren – met als brandstof aardgas – en
dual-fuel-motoren – met naast gas ook vloeibare brandstof zoals dieselolie
voor het ontsteken van het gecomprimeerde gas-luchtmengsel – komen al
lange tijd voor in installaties aan de wal. De laatste jaren zijn ze langzaam
maar zeker ook steeds vaker op allerlei typen schepen te vinden.

Gasmotoren

In de scheepvaart worden vooral dual-fuel-motoren toegepast. Het 

grote voordeel van deze motoren ten opzichte van gasmotoren is 

het feit dat bij het wegvallen van de gastoevoer, bij een constant 

toerental en vermogen, meteen kan worden overgeschakeld op 

vloeibare brandstof zoals marine gas oil (MGO), marine diesel oil 

(MDO) of heavy fuel oil (HFO). De bedrijfsvoering is dus minder 

kwetsbaar. Dit type motoren wordt veel gebruikt in power plants. 

Hier wordt met de motoren elektrische energie opgewekt.

Nu de ontwikkeling van de gas- en dual-fuel-motoren langzaam 

maar zeker op gang komt, wordt op schepen meestal gekozen voor 

dual-fuel-motoren om niet alleen afhankelijk te zijn van voldoende 

gasvormige brandstof. Natuurlijk moet er dan aan boord wel vol-

doende capaciteit zijn voor het opslaan van dieselolie en/of zware 

olie.

Gas-dieselmotoren
Dit type motor werkt volgens het dieselproces. Er wordt alleen lucht 

gecomprimeerd en vlak voor top wordt er eerst gas onder hoge druk 

in de cilinder gespoten en een fractie daarna onder zeer hoge druk 

vloeibare brandstof voor de ontsteking. Beide brandstoffen zijn in 

één verstuiverhuis ondergebracht.

Deel 2

In navolging op zijn artikel “Dieselmotoren in ontwikkeling –

Vierslag middelsnellopende dieselmotoren”, gepubliceerd in het

oktobernummer (2017) van SWZ|Maritime, gaat Kees Kuiken in 

dit artikel in op de ontwikkelingen binnen de vierslag middelsnel-

lopende gas- en dual-fuel-motoren. Dit is het tweede en laatste 

deel. Het eerste deel is gepubliceerd in ons maartnummer.

Ook hier is het mogelijk bij vol vermogen in één keer over te gaan 

van gas-diesel naar een compleet dieselproces.

Door de hoge toptemperaturen in dit dieselproces ten opzichte van 

het ottoproces bij de andere typen motor – spark gas (SG) en dual-

fuel (DF) – worden er meer stikstofoxiden geproduceerd en voldoen 

deze motoren hooguit aan IMO Tier II.

Een Wärtsilä gas-dieselmotor. Duidelijk is de verstuiver in het hart van de cilinderkop te 

zien met rood de inspuiting van het brandstofgas en geel de inspuiting van de vloeibare 

brandstof, MDO of HFO. Links in de doorsnede de hoge-druk-brandstofpomp en daarboven 

de hoge-druk-toevoerleiding van het brandstofgas.

Kees Kuiken is eigenaar van Target Global Energy

Training en verzorgt wereldwijd cursussen op het

gebied van diesel-, gas- en dual-fuel-motoren. Ook

schrijft en geeft hij boeken uit over deze motoren.
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In power plants zijn ze regelmatig geplaatst maar in verband met de 

hogere uitstoot van de stikstofoxiden worden ze minder gebruikt.

Eisen aan uitstoot
De meeste middelsnellopende dieselmotoren gebruiken als brand-

stof zware olie. Wanneer deze motoren worden gebruikt als voort-

stuwingsmotor voor binnenvaartschepen zoals op rivieren en kana-

len, wordt tegenwoordig gekozen voor dieselolie met een zeer laag 

zwavelgehalte of zelfs zonder zwavel. Dat ligt aan de steeds stren-

gere eisen die gesteld worden aan de uitstoot van schadelijke stof-

fen in de rookgassen. Op binnenvaartschepen mag daarom alleen 

nog een lichte brandstof zoals MGO of MDO worden gebruikt zon-

der zwavel.

Op de zeeschepen wordt sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw 

“zware olie” gebruikt voor de tweeslag kruishoofdmotoren en sinds 

de tachtiger jaren van de vorige eeuw ook voor de middelsnel- 

lopende vierslag motoren. De enige reden om deze zware olie te  

gebruiken is een economische. Ondanks de extra apparatuur die 

benodigd is om deze zware olie te reinigen, te centrifugeren en op 

een bepaalde temperatuur te houden in de voorraadtanks is het 

puur economisch nog steeds aantrekkelijk.

Twee Wärtsilä-DF-motoren in een schip voor de voortstuwing. De gele brandstofgastoevoerleiding is hoog geplaatst en is flexibel aan de motoren gekoppeld.

De eisen gesteld aan het zwavelgehalte in de brandstof. De rode lijn is momenteel een 

belangrijke reden om van HFO over te gaan op LNG als brandstof voor scheepsmotoren. 

Op 1 januari 2020 mag de brandstof niet meer dan 0,5 procent zwavel bevatten. Voor de 

andere gebieden is het maximum al enige jaren 0,1 procent zwavel.

Gasmotoren
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Eén brandstof is al bezig een positie in te nemen als alternatief voor 

de traditionele vloeibare brandstoffen: vloeibaar gas. Hoe groot dit 

aandeel zal zijn, is moeilijk in te schatten. Momenteel zijn er van de 

meer dan 65.000 zeeschepen die zware olie gebruiken, nog maar 

enkele honderden die ook LNG gebruiken.

Emissies verlagen met andere brandstofkeuze
Om aan de nieuwste eisen voor het verlagen van schadelijke emis-

sies te voldoen, zijn er twee manieren: primair via de brandstof- 

keuze of secundair via reiniging van de uitlaatgassen.

Bij de primaire methode wordt een lichtere brandstof gekozen die 

minder CO2, een broeikasgas, produceert en weinig tot geen zwavel 

bevat waardoor de uitstoot van SO2 wegvalt. Voorbeelden hiervan 

zijn LNG, LPG en methanol. Deze brandstoffen bevatten minder kool-

stof dan de bekende vloeibare brandstoffen MGO, MDO en HFO en 

geven dan ook minder CO2, kooldioxide, af aan de atmosfeer.

Het ottoproces werkt ook met lagere maximale gastemperaturen, 

waardoor het gehalte aan stikstofoxiden drastisch afneemt. Door de 

Andere alternatieve brandstoffen
Momenteel, begin 2018, zijn er meerdere brandstoffen waarmee al 

is geëxperimenteerd of waar plannen voor zijn om mee te gaan ex-

perimenteren. Denk aan methanol, ethaan, waterstof of ammoniak.

• Methanol – CH3OH 

Na LNG is methanol momenteel de meest gebruikte alternatieve 

brandstof in plaats van HFO of MDO. Een aantal schepen vaart 

al langere tijd met deze brandstof, onder andere RoPax-sche-

pen van Viking Line. Voor deze brandstof zijn de DF-motoren 

zeer geschikt. 

Methanol wordt geproduceerd uit een chemische reactie tus-

sen waterstof en koolmonoxide. De eigenschappen van me-

thanol zijn: 

- bevat geen zwavel, 

- veel lagere uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofoxiden  

 (NOX), 

- methanol is op grote schaal beschikbaar, 

- lagere ombouwkosten dan met LNG, 

- het kan uit aardgas en biologische afvalproducten worden  

 gewonnen, 

- in water wordt het sneller afgebroken dan bijvoorbeeld  

 benzine,  

- opslag vaak in dubbelwandige tanks.

• Waterstof – H2  

Waterstof wordt ook genoemd als “brandstof”. Het heeft een 

hoge calorische waarde in MJ/kg en is zeer explosief. De lage 

dichtheid geeft per m3 waterstofgas een calorische waarde van 

12 MJ/nm3, slechts het derde deel van die van aardgas. Er zijn 

dus in verhouding grote hoeveelheden benodigd en dat betekent 

een grotere opslagcapaciteit bij hoge druk. Waterstof wordt 

veel gebruikt in de industrie. 

Men zegt altijd dat de rookgassen alleen water bevatten, maar 

dat is niet juist. Er ontstaan ook stikstofoxiden.  

Om waterstof uit zuiver water met behulp van elektriciteit te 

produceren, de elektrolysemethode, is veel elektrisch vermogen 

nodig. Voor de productie van 1 nm3 waterstofgas is ongeveer 1 

liter zuiver water benodigd en een elektrisch vermogen van on-

geveer 5 kilowattuur. 

Vloeibare waterstof kan men bij 20°K, oftewel -253°C, in een 

dubbelwandige vacuüm geïsoleerde tank opslaan. 

Er worden proeven genomen met relatief kleine vermogens voor 

auto’s, bussen en binnenvaartschepen. Waterstof als energie-

drager heeft nog een lange weg te gaan, zowel financieel, als 

wat betreft technische en organisatorische capaciteit.

• Ammoniak – NH3 

Van ammoniak wordt momenteel onderzocht of het geschikt is 

als brandstof. De techniek is nog in ontwikkeling.

• Lignine – C9H10O2, C10H12O3, C11H14O4 

Ook is er onderzoek naar Lignine, een bijproduct van de produc-

tie van tweede generatie bio-ethanol.

De tijd zal leren welke brandstof “boven komt drijven” en een rol 

gaat spelen in de zeescheepvaart en de dieselcentrales. 

Het grote voordeel van het gebruik van aardgas, NG, ten opzichte van zware olie, HFO. Het 

aardgas volgens het ottoprincipe, zowel SG als DF, en de zware olie volgens het 

dieselprincipe. De uitstoot van CO2, kooldioxide, een broeikasgas, is met 25 procent 

afgenomen. De uitstoot van NOX, stikstofoxide en zeer schadelijk voor het milieu (“zure 

regen” in de vorm van salpeterzuur), is met 85 procent afgenomen. Uitstoot van SO2, 

zwaveldioxide en ook zeer schadelijk voor het milieu (“zure regen” in de vorm van 

zwavelzuur), is er niet: aardgas bevat in de vorm van LNG geen zwavel. De uitstoot van 

kleine deeltjes is nagenoeg niet aanwezig. De kleine deeltjes met een doorsnede van  

2,5 micromillimeter zijn zeer schadelijk bij inademing.

Gasmotoren
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eigenaren van een nieuwbouwschip of ze voor een primaire of se-

cundaire optie kiezen. Om een goede beslissing te kunnen nemen 

zijn er veel aandachtspunten zoals:

1. De kosten van de investering.

2. De onderhouds- en bedrijfskosten.

3. De huidige en toekomstige emissie-eisen.

4. Het vaargebied.

5. De bunkermogelijkheden.

6. De brandstofprijzen.

7. De beschikbare ruimte aan boord.

Ook worden er regelmatig voortstuwingssystemen aangepast:

• het ombouwen van de motoren naar LNG,

• het plaatsen van scrubbers.

Het laatste gebeurt veel vaker dan het eerste, meestal zijn de kos-

ten doorslaggevend.

Belastbaarheid
Een belangrijk nadeel van gas- en DF-motoren ten opzichte van die-

selmotoren is de reactie op vermogenswisselingen. Bij diesel- 

motoren daalt het toerental van de motor op het moment dat de be-

lasting toeneemt. De regulateur stuurt dan de brandstofregelas aan 

en er wordt meer brandstof direct in de cilinder gespoten. Uiteraard 

is de verbranding direct na de inspuiting niet volkomen, de druk- 

vulgroep dient door de toename van de hoeveelheid energie in de 

uitlaatgassen meer lucht te leveren. Hiervoor is enige tijd nodig. 

Bij gas- en dual-fuel-motoren volgens het DF-principe is dit een  

trager proces. De hoofdbrandstof wordt hier bij DF-motoren vóór de 

inlaatkleppen ingespoten en het duurt dus langer voordat de brand-

stof wordt verbrand. Dit type motor is daarmee trager dan de diesel-

motor.

Gasmotoren

afwezigheid van zwavel in deze lichte brandstoffen is er ook geen 

uitstoot van zwaveloxiden. Het zeer gevaarlijke fijnstof is ook nage-

noeg niet aanwezig.

Verder dient er zo weinig mogelijk stikstofoxide en fijnstof te wor-

den geproduceerd.

LNG en CNG
Een van de lichtere brandstoffen die men voor gas- en dual-fuel- 

motoren gebruikt is LNG (Liquid Natural Gas) en ook wel CNG (Com-

pressed Natural Gas).

LNG wordt in vloeistofvorm opgeslagen in zeer goed geïsoleerde 

tanks onder een lage druk van ongeveer 10 bar maximaal en een 

zeer lage temperatuur van 160°C onder nul.

CNG wordt in meerdere trappen gecomprimeerd met tussenkoeling 

en opgeslagen onder een druk van 200 bar en omgevings- 

temperatuur.

LNG wordt algemeen gebruikt en CNG vooral voor veerboten met 

beperkte afstanden. Hiervoor dient een gasnet op de wal aanwezig 

te zijn zodat de veerboot bij het liggen aan de kade kan worden ge-

bunkerd met behulp van meertraps compressoren en opslagtanks. 

Het gehele bunkersysteem en de opslag van het koude (“cryogene”) 

gas vindt plaats onder zeer lage temperaturen. Dit vereist speciale 

materialen voor leidingen, pompen, apparatuur en opslagtanks.

Kosten van LNG ten opzichte van MGO, MDO en HFO
Bij nieuwe technieken is het vaak moeilijk om economisch te con-

curreren met de bestaande technieken. Dit is ook bij het gebruik van 

LNG als brandstof voor de scheepvaart het geval. De investering is 

behoorlijk hoger en dit remt de ontwikkeling.

Wel is het een feit dat er steeds meer en grotere schepen worden 

besteld die gaan varen met DF-motoren, zowel vierslag middelsnel-

lopende DF-motoren als langzaamlopende tweeslag DF-kruishoofd-

motoren.

Bunkeren van LNG
Het is natuurlijk van het grootste belang dat de infrastructuur voor 

het bunkeren van LNG wordt uitgebreid. Het aantal plaatsen waar 

LNG kan worden ingenomen wordt langzaam maar zeker groter en 

ook het aantal bunkerschepen dat een relatief groot gebied kan be-

strijken stijgt.

Secundaire reiniging
Bij secundaire reiniging dienen de uitlaatgassen zodanig te worden 

gereinigd dat aan de steeds strengere eisen betreffende schade- 

lijke emissies kan worden voldaan. Door middel van rookgas- 

scrubbers kunnen zwaveldioxide en stikstofoxiden uit de uitlaat- 

gassen worden verwijderd. Deze stoffen noemt men kortweg 

“Soxen” en “Noxen”. De gebieden waarbinnen regels gelden voor 

deze schadelijke gassen noemt men NECA’s (NOX Emission Control 

Areas) en SECA’s (Sulphur Emission Control Areas).

Er zijn verschillende systemen voor secundaire reiniging die alle 

hun voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk beslissen de rederijen/

De terminal van de Fjord Line te Hirthals, Denemarken. In de tank bevindt zich vloeibaar 

aardgas op een temperatuur van 160°C onder nul. In het begin werd het LNG per 

tankwagen aangevoerd vanaf de Gate Terminal in Rotterdam. Een lange weg met 

maximaal 40 m3 per tankwagen. Nu de infrastructuur voor LNG sterk wordt verbeterd,  

kan de tank gevuld worden vanaf een LNG-bunkerschip met grote opslagcapaciteit.
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rische waarde van LNG ten opzichte van andere vloeibare 

brandstoffen zoals MDO en HFO. Ook cilindrische tanks nemen 

meer ruimte in dan de traditionele dubbele bodemtanks en bun-

kers.

2. De voorschriften voor de verschillende technische ruimten zijn 

uitgebreid en ook de ventilatie van deze ruimten is belangrijk.

3. Gasleidingen naar de motor moeten vaak dubbelwandig worden 

uitgevoerd.

4. De bevoorrading, de veiligheid in het algemeen en het bij- 

scholen van het personeel zijn een aandachtspunt.

5. De opslagtank(s) voor LNG zijn kostbaar en de plaats dient zorg-

vuldig te worden gekozen.

6. Door te kiezen voor LNG als brandstof zijn de investeringskosten 

hoger dan voor de traditionele vloeibare brandstoffen zoals die-

selolie, MDO en HFO. Bij de start van LNG-projecten zijn door di-

verse overheden subsidies verstrekt om deze techniek op gang 

te helpen.

De nabije toekomst
Momenteel, begin 2018, is er al een redelijk aantal schepen in ge-

bruik met als brandstof LNG. Er zijn meer dan honderd schepen in 

aanbouw en de orders voor nieuwbouw vertonen een stijgende lijn. 

Zie bijvoorbeeld de orders van CMA-CGM voor negen grote con- 

tainerschepen en de orders voor grote cruiseschepen. 

In 2030 zou volgens diverse bronnen ongeveer vijf tot tien procent 

van alle schepen op LNG varen. Het is daarom mogelijk te con- 

stateren dat het gebruik van LNG op het punt staat van een grote 

doorbraak!

Gasmotoren

Hetzelfde geldt nog meer voor de SG-motoren. Bij generatorbedrijf 

is altijd een constant toerental nodig, afhankelijk van de te leveren 

frequentie, 50 of 60 Hz, en het aantal poolparen. Dit is gunstiger voor 

de belastingwisseling.

Meestal worden voortstuwingsystemen met SG- of DF-motoren uit-

gevoerd met elektrische aandrijving van de schroeven of als ver-

brandingsmotor met asgenerator en verstelbare schroef.

Een belangrijk aandachtspunt is ook de manier waarop het ver- 

mogen dient toe te nemen. Als er vanaf de scheepsbrug zeer snel 

wordt gemanoeuvreerd, bijvoorbeeld bij een forse toename van het 

gevraagde vermogen, kunnen beide typen motoren moeilijk aan de 

vraag voldoen. “Rustig” manoeuvreren scheelt een hoop.

Voor- en nadelen van LNG
Enige voordelen van het gebruik van LNG als brandstof zijn:

1. Het belangrijkste voordeel van LNG is dat hiermee aan de huidi-

ge en toekomstige emissie-eisen kan worden voldaan. Het ver-

schil met HFO is groot. 

2. Het onderhoud van de motor geeft duidelijk lagere kosten. De 

vervuiling van alle delen om de verbrandingsruimte wordt sterk 

verminderd. De standtijd in uren van deze onderdelen wordt met 

ongeveer vijftig procent vermeerderd.

3. Het geluidsniveau neemt iets af.

4. Een niet te onderschatten voordeel is de zorg voor het milieu; dit 

wordt minder zwaar belast. Voor schepen als ferry’s en cruise-

schepen is dit een positief “advertentieplaatje”.

Enige nadelen:

1. De opslag van de brandstof neemt ten opzichte van vloeibare 

brandstof meer ruimte in. Dit heeft te maken met de lagere calo-

Een voorbeeld van een voortstuwingssysteem met Wärtsilä middelsnellopende DF-motoren. Er zijn vier hoofdgeneratorsets van ieder 11.400 kW met Wärtsilä-12V50-DF-

motoren. Daarnaast zijn er twee hulpgenerators van ieder 3150 kW. Twee elektrisch aangedreven schroeven van ieder 17.000 kW drijven één schroef aan en een derde 

contraschroef wordt ook door een elektromotor aangedreven. Gemiddeld is het asvermogen ongeveer 41 MW. Er is dus nog 52-41 = 11 MW over bij vol vermogen voor de 

rest van het scheepsbedrijf. Alle DF-motoren kunnen in geval van storingen in de gastoevoer draaien als honderd procent dieselmotor.
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Door W.J. Choi, PhD (Eng), J.M. Navarro 
en R.D. Tustin, BSc (Hons), MRINA, CEng

Purpose Designed LNG 
Bunkering Vessels (1)

For ocean going ships where operational endurance and range require larger 
capacity bunker fuel tanks, the adoption of gas as a fuel has established a need 
for a new type of dedicated LNG bunkering vessel (LBV). This vessel is a 
combination of a small scale LNG carrier with specialist LNG systems for 
handling the ship-to-ship (STS) LNG bunker transfer.

LNG

The 5500 m3 

Engie Zeebrugge 

operates from 

the Fluxys LNG 

Terminal in 

Zeebrugge, 

Belgium.

Implementation of stricter limits of emissions of sulphur dioxide 

(SOX) in Annex VI of the Marpol Convention, as well as regional SOX 

Emission Control Areas (SECAs), are encouraging adoption of meth-

ane gas, stored as a liquefi ed natural gas (LNG) bunker, as a fuel for 

commercial shipping. Three early examples of purpose designed 

LBVs entered service in 2017 to support LNG bunkering operations 

in European ports. Comparing LBVs in service, under construction 

Part 1

This is the fi rst part of the article on LBVs and is based on a 

conference paper. The second and fi nal part of this article, 

which will discuss LBV specifi cation and design (both now and 

in the future) and LNG bunker transfers, will be published in 

SWZ|Maritime’s May issue. It is re-printed with permission of 

the Royal Institution of Naval Architects (RINA).

A list of references will be published on our website: 

www.swzonline.nl.

and in design development, and drawing on Lloyd’s Register’s 

knowledge from involvement in a number of these early project ex-

amples, this article will offer an overview of characteristics and 

features and outline some considerations for specifi cation, design 

and operation of a dedicated LBV.

Adoption of Gas as a Marine Fuel
From a June 2017 consolidation of data [1] for the world fl eet of 

commercial ships, there are 98 gas fuelled ships in service and 

34 on order. These numbers exclude LNG carriers and LNG carrier 

derivatives using cargo boil-off gas (BOG) as fuel. Of particular note 

is that the order book of gas fuelled ships (1.5 mGT) is equal, in gross 

tonnage, to the fl eet of ships in service. It may be concluded that 

larger gas fuelled ships are being ordered for employment for deep 

sea voyages and international trade. This conclusion is supported 

by the ship types in the order book of gas fuelled ships. The latest 

data published by the Society for Gas as a Marine Fuel SGMF) [2] 

indicates, when compared with the June 2017 consolidation [1], a 

larger fl eet of gas fuelled ships with 119 in service and 117 ordered. 
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LNG Bunkering Vessel Engie Zeebrugge Coralius Cardissa

Cargo capacity (m3) 5100 5800 6500

Designer
Hanjin Heavy Industry & Construction Co. Ltd, 

Busan, Republic of Korea

FKAB, Uddevalla, Sweden
STX Offshore & Shipbuilding, 

Jinhae, Republic of KoreaShipbuilder
Royal Bodewes, Hoogezand,

the Netherlands

Yard/NB/Hull No.   268 803 4080

Classification Bureau Veritas Bureau Veritas Lloyd’s Register

LNG Bunkering Operation

LNG terminal Fluxys, Zeebrugge SkanGas, Brofjorden Gate, Rotterdam 

Owner Gas4Sea Sirius Veder Gas AB Shell 

Charter party Engie, Mitsubishi Corporation, NYK SkanGas Shell 

1st LNG bunkering (date/ship) 14-06-2017/Auto Eco 19-09-2017/Fure West -

Main Dimensions 

Length over all, LOA (m) 107.6 99.7 119.9

Length btw. perp., LBP (m) 101.8 92.2 113.1

Breadth moulded, B (m) 18.40 18.0 19.4

Depth moulded, D (m) 9.00 12.1 10.9

Design draught, Td (m) 4.7 5.7 5.8

Deadweight and Tonnage

Deadweight (tonnes) (Td) 2990 3100 4300

Gross tonnage 7403 6105 9816

LNG Cargo Tanks

Cargo tank & system design TGE-Marine TGE-Marine TGE-Marine

Type and construction
Independent, Type C, 

cylindrical 

Independent, Type C, 

bi-lobe

Independent, Type C,  

cylindrical

Cargo tank number 2 2 2 

Tank material 9% Ni Steel 9% Ni Steel 9% Ni Steel

Design temperature (oC) -163 -163 -170 

Design pressure (bar g) 4.0 4.5 3.5 

Cargo density (kg/m3) 500 500 500

LNG Bunker Transfer

LNG bunkering rate (m3/h) 600 840 1100

Flexible hose(s) Flexible hose(s) 1x FMC transfer arm 

LNG bunkering  

equipment

Hose handling cranes:

2x telescopic type 

Hose handling cranes:

   1x single boom type

   1x knuckle boom type

Hose handling crane:

1x single boom type (for

elevated manifold/fenders)

Boil-Off Gas Handling

Boil-off as fuel Y Main & auxiliary engines, boiler Y
Main & auxiliary  

engines, boiler
Y

Main diesel 

generators, 

boiler

Boil-off burning Y GCU Y GCU Y GCU

Re-liquefaction N - N - Y 8.2 t/day

Compression N - N - N -

Pressure build-up Y IMO Type C tank Y IMO Type C tank Y IMO Type C tank

Propulsion System 

Propulsion arrangement 4 stroke DF direct drive 4 stroke DF direct drive 4 stroke DFDE 

Main engines

Type 2x Wärtsilä 9L20DF 1x Wärtsilä 6L34DF 3x Wärtsilä 8L20DF

Power
3330 kW

(2x 1665 kW)
3000 kW

4440 kW

(3x 1480 kW)

Propeller type 2x CPP 1x CPP 2x FPP

Rudder type 2x spade with flap 1x spade 2x spade with flap

Speed (knots)(Td, 85% power) 13.1 13.5 13.0

Tunnel thruster(s)
Bow 2 x 270 kW 1x 600 kW (Retractable) 1x 650 kW 

Stern - 1x 400 kW -

Sources: Technical Data [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Comparison of particulars of purpose built LNG Bunkering Vessels entering service in 2017.
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Shell Western LNG’s Cardissa is based in Rotterdam, has a 6500 m3 capacity and is 

supplied by the Gas Access to Europe (Gate) terminal in Rotterdam.

The Coralius was built at Royal Bodewes, the Netherlands.

The differences arising in a comparison of the 2017 data with the 

SGMF data [2] need detailed study. Yet, it is expected that the differ-

ences will be accounted for by: 

• Ship size and type limitations in respective data sets. 

• Inclusion of cases where gas as a fuel machinery is installed in 

so-called “gas ready” ships where space is allocated at build  

for future fitting of an LNG bunker tank and gas fuel supply 

 system. 

LNG Supply: Port Outlook 
In a survey [3] of the outlook of 26 ports on the possible provision of 

LNG bunkering facilities, more than 75 per cent of these ports indi-

cated that they expected to supply LNG as a bunker fuel for gas 

fuelled ships by 2020. STS transfer from LNG bunkering barges 

(LBBs) or LBVs was seen as the preferred method of LNG bunker 

delivery by these ports.  

Methods of LNG Bunker Transfer
LNG transfers in bunkering operations are expected by one of the 

following methods; 

• ship-to-ship (STS);

• truck-to-ship (TTS);  

• terminal-to-ship via pipeline (TPS).

In practice, the method adopted for LNG bunker transfer is depend-

ent on LNG bunkering facilities in the port, the amount to be trans-

ferred, and availability of locations for LNG transfer that will ensure 

uninterrupted, and unimpeded, port operations when the LBV is 

double banked moored for STS LNG transfer to a receiving ship. 

In a 2013 study [4], the following recommendations for bunkering 

methods were made, based on the bunkering volumes required by 

receiving vessels: 

• STS transfer is recommended for receiving vessels requiring 

more than 100 m3 LNG; 

• TTS transfer is recommended for receiving vessels requiring up 

to 200 m3 LNG; 

• TPS is recommended for all bunkering volumes where there   

are recurrent customers (that is, receiving vessels) and space 

available for bunkering facilities. 

For STS bunkering, the study [4] highlighted that one LBV per re-

ceiving vessel is appropriate to minimise port turnaround time, 

which implies matching the LBV cargo to the bunker tank capacity 

of the receiving ship.

A New Ship Type in 2017
A new type of purpose designed LBV has emerged to meet the need 

for LNG bunkering operations: a combination of a small scale LNG 

carrier with specialist equipment for STS LNG bunker cargo trans-

fer. Three purpose built LBVs have entered service in North Europe-

an waters in 2017 with initial deployment in the port of Antwerp, port 

of Rotterdam, and for harbour and coastal service off Scandinavia 

and in the Baltic Sea. Each ship is positioned close to an LNG bun-

ker supply source, but could be expected to sail to other ports and 

locations to supply LNG bunker fuel. 

These first examples of LBVs are Engie’s Zeebrugge, Sirius Veder 

Gas’ Coralius and Shell’s Cardissa. The table on page 37 gives a 

comparison of these first LBVs. 

LBV STS Bunker Transfers   
At the time of writing, LNG bunkering operations by STS transfer 

have been carried out by two of the LBVs delivered in 2017. These 

bunkering operations were carried out with the receiving ship and 
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LNG Bunkering Vessel Karios - -

Cargo capacity (m3) 7500 8000 6600

Designer
Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan, 

Republic of Korea
SENER, Madrid, Spain Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan, 

Republic of Korea
Shipbuilder -

Yard/NB/Hull No.   8250 - -

Classification Lloyd’s Register Lloyd’s Register approved Lloyd’s Register approved

LNG Bunkering Operation

LNG terminal Klaipeda - -

Owner Babcock Schulte Energy - -

Charter party Nauticor - -

Planned delivery date 09-2018 - -

Main Dimensions 

Length over all, LOA (m) About 117 114.8 About 119

Length btw. perp., LBP (m) 113.5 112.0 116.0

Breadth moulded, B (m) 20.0 20.4 19.4

Depth moulded, D (m) 10.3 8.5 10.6

Design draught, Td (m) 5.2 5.5 6.0

Deadweight and Tonnage

Deadweight (tonnes) (Td) 4100 4315 4900

LNG Cargo Tanks

Cargo tank & system design Babcock LGE Process SENER
Babcock LGE Process/

Hyundai Mipo Dockyard

Type and construction
Independent, 

 Type C, cylindrical

Independent, Type C, 

cylindrical
Independent, Type C, cylindrical

Cargo tank number 2 2 2 

Tank material 9% Ni Steel 9% Ni Steel 9% Ni Steel

Design temperature (oC) -165 -163 -163 

Design pressure (bar g) 3.75 4.5 4.0 

Cargo density (kg/m3) 500 500 500

LNG Bunker Transfer

LNG bunkering rate (m3/h) 1150 1600 1100

Flexible hose(s) Flexible hose(s) 
Flexible hose(s) OR 

Transfer arm

LNG bunkering  

equipment

Hose handling cranes:

2x knuckle boom type

Hose handling crane:

     1x single boom type

Hose handling crane:

1x single boom type

Boil-Off Gas Handling

Boil-off as fuel Y
Main diesel  

generators
Y

Main diesel  

generators, boiler
Y

Main & auxiliary  

engines, boiler

Boil-off burning N - N - Y GCU spec. option

Re-liquefaction N - N - Y Spec. option

Compression Y 220 bar CNG N - N -

Pressure build-up Y IMO Type C tank Y
IMO Type C tank  

(35 day holding time)
Y IMO Type C tank

Propulsion System 

Propulsion arrangement 4 stroke DFDE 4 stroke DFDE 4 stroke DF direct drive

Main engines

Type 3x Wärtsilä 8L20DF - 1x Hyundai 6H35DFP

Power
4800 kW

(3x 1600 kW)

6000 kW

(2x 3000 kW)
3000 kW

Propeller type  2x azimuth thrusters 

(2x 1,900 kW) 
2x azimuth thrusters

1x CPP

Rudder type 1x spade with flap

Speed (knots)(Td, 85% power) 12.5 15.0 13.0

Tunnel thruster(s)
Bow 2x 320 kW 1 1 

Stern - - 1

Sources: Technical Data [13] [14] [15] [16]

Comparison of particulars of future LNG Bunkering Vessel projects.
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Future LBV Designs and Projects 
Currently, a 2200m3 capacity LBB, the Clean Jacksonville, with a 

membrane (GTT Mk III type) cargo containment system (CCS) and 

LNG bunker loading mast (GTT Reach4 type) is being built at Conrad 

Shipyard. The ship is to enter into service in 2018 for Clean Marine 

Energy. This LBB is planned to be operated from Jackonsville on 

charter to Tote Maritime.

Construction of an additional LBV commenced in November 2017 for 

delivery in the second half of 2018. This 2018 delivery is shown in 

the table on page 39, which compares particulars of these recent 

design developments with Lloyd’s Register approval. Artist impres-

sions/renderings of these future LBVs are shown on the previous 

page.

In addition, there are two further contracts for newbuilding LBVs to 

be delivered in 2019 for which particulars were not yet available:

• two 7500 m3 LBV contracted in May 2017 by Stolt Nielsen Gas 

with Keppel Singapore; 

• one 7500 m3 LBV, with membrane type cargo containment sys-

tem, contracted by KOGAS with Samsung Heavy Industries.

To be continued in part 2.

Nomenclature

BOG boil-off gas

BOR boil-off rate

CCS cargo containment system

CPP controllable pitch propeller

DF dual fuel

DFDE dual fuel diesel electric

ECA Emission Control Area

ESD emergency shut-down

FPP fixed pitch propeller

GCU gas combustion unit

HFO heavy fuel oil

IMO International Maritime Organization

LNG liquefied natural gas

LBB LNG bunkering barge 

LBV LNG bunkering vessel

MARPOL IMO Marine Pollution Convention  

NOX nitrogen oxides

NECA NOX Emission Control Area

SECA SOX Emission Control Area 

SGMF Society for Gas as a Marine Fuel

SOX Sulphur dioxide

STS ship-to-ship 

TPS terminal-to-ship via pipeline 

TTS truck-to-ship

ULCS ultra large container ship

Future LBVs. Top: Karios, a 7500 m3 capacity LBV design, with Babcock LGE Process cargo 

tank and LNG system, construction commenced in November 2017 at Hyundai Mipo 

Dockyard (courtesy Babcock-LGE Process). Middle: Sener 8000 m3 capacity LBV design 

(courtesy Sener). Bottom: HMD 6600 m3 capacity LBV design (courtesy Hyundai Mipo 

Dockyard).

LBV double banked either alongside a jetty or in sheltered waters 

offshore. Dates of these first bunkering operations as well as the 

first receiving ship [11], [12] are indicated in the table.

Each of the three LBVs has been coupled with gas fuelled ships in 

formal agreements and contracts for the supply LNG bunker fuel. It 

is expected that this situation may prevail pending wider adoption 

of LNG fuel, increased LNG bunker fuel supply, and availability of al-

ternative bunkering facilities.
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Nieuwe uitgaven

Mooie schepen en banen
Acht jaar geleden vonden Cees de Keijzer en 

Hans Roodenburg het tijd dat er een informa-

tief en leerzaam boek over mooie schepen en 

functies in de Rotterdamse haven verscheen. 

De Keijzer (1943) was oud-gezagvoerder GHV 

en werkte daarna 26 jaar bij het Havenbedrijf 

Rotterdam. In 2004 is hij gepensioneerd als 

senior beleidsadviseur maritieme en milieu- 

zaken en sindsdien de energieke voorzitter 

van de World Ship Society Rotterdam Branch 

(WSS RB). Roodenburg (1945) was bijna veer-

tig jaar onafhankelijk journalist met een staat 

van dienst bij diverse gerenommeerde, maar 

inmiddels verdwenen, Rotterdamse dagbladen 

en prominent lid van de helaas niet meer be-

staande Havenpersclub Kyoto. 

Het initiatief van De Keijzer en Roodenburg 

bleek een schot in de roos en oogstte veel 

waardering, zowel bij bedrijven als maritiem 

geïnteresseerden. Binnen een jaar volgde een 

tweede editie en nu is alweer het zesde deel 

van Mooie schepen en banen verschenen. 

Wederom een educatief boek samengesteld 

door De Keijzer (schepen) en Piet van Dijk 

(1948) (banen). Van Dijk nam het stokje over 

van Roodenburg, die in de eerste vijf delen de 

interviews voor zijn rekening nam. Van Dijk, 

sinds zijn jeugd gefascineerd door de scheep-

vaart, is al tien jaar secretaris van de WSS 

RB. Na vijf jaar als radio-officier te hebben 

gevaren, aanvaardde hij een functie bij de 

overheid, maar de affiniteit met de scheep-

vaart bleef. Ruim dertig jaar schrijft hij regel-

matig artikelen voor maritieme bladen. 

Ook het zesde deel van Mooie schepen en ba-

nen belicht een grote diversiteit aan schepen 

met daarbij behorende haven- en ladings-

aspecten en vele wetenswaardigheden. De 

actualiteit werd daarbij niet uit het oog verlo-

ren: er is extra aandacht voor scheepsmilieu-

zaken, emissiebeperkende maatregelen en 

ook de offshore-industrie komt ruim aan bod. 

Evenals bij de vorige uitgaven zijn alle kwali-

tatief hoogstaande illustraties gemaakt door 

fotograferende WSS-leden, zowel amateurs 

als beroeps. Op 19 januari presenteerden de 

auteurs het nieuwe boek en reikten het eerste 

exemplaar uit aan Erik de Neef, Havenman 

van het jaar 2016 en voorzitter van de Konink-

lijke Roeiers Vereeniging Eendracht. Dit vond 

plaats in Hotel Ibis Rotterdam-Vlaardingen, 

waar de WSS RB-leden hun reguliere bijeen-

komsten houden.

Mooie schepen en banen 6, formaat 24 x 17 

cm, 112 pagina’s, ISBN 9789491354700, 

Coolegem Media, Rotterdam, prijs € 18,95, 

info: www.coolegem-media.nl en 

www.wssrotterdam.nl

Door G.J. de Boer

Cees de Keijzer (links) en Piet van Dijk (rechts) overhandigen 

het eerste exemplaar aan Erik de Neef (foto G.J. de Boer).

De fossiele brandstoffen voorbij 

In een wereld met groeiende energiebehoefte en met een transitie van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energiebronnen, ziet de Nederlandse olie- en gasindustrie zich geconfronteerd met de 
uitdaging om gedurende en na deze overgang voorop te lopen. Wat moet de sector daar vandaag aan 
doen? Welke kansen biedt de energietransitie?

Bob van de Graaf werkte onder andere bij de NDSM, 

Verolme en Shell en was de laatste jaren van zijn 

loopbaan docent scheepsbouwkunde aan het STC in 

Rotterdam waar hij in 2015 met pensioen ging.

Om deze vragen te beantwoorden organiseert het Koninklijk Insti-

tuut Van Ingenieurs (KIVI) op 1 mei in de Haagse Hogeschool een 

symposium over de kansen en bedreigingen van de energietransitie 

voor onze industrie. Het doel hiervan is om actief bij te dragen aan 

het debat rond de energietransitie, met name in de Nederlandse 

context. Sprekers vanuit de overheid, maatschappelijke organisa-

ties, olie- en gasmaatschappijen, toeleveringsbedrijven en de uni-

versitaire wereld zijn uitgenodigd hun visie te geven in voor- 

drachten, gevolgd door interactieve paneldiscussies en vragen uit 

de zaal.
Meer informatie en registratie op: www.kivi.nl/energy

Inleidende sprekers zijn Jeroen van der Veer, voormalig ceo van  

Koninklijke Shell, Ruud Koornstra, eerste Energiecommissaris voor 

Nederland, en Marjan van Loon, president-directeur Shell Neder-

land. Schrijf u in en praat mee over de energietransitie en ontmoet 

senior executives uit de industrie, topfunctionarissen van over- 

heden en maatschappelijke organisaties, ingenieurs, ambtenaren 

en, niet in de laatste plaats, veel studenten.

KIVI-symposium: kansen en bedreigingen  
van de energietransitie

Maritieme evenementen

Door ir. B. van de Graaf
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Specialised Cargo Requires Specialised Guidance
Mariners’ Alerting and Reporting Scheme

Improvised Pressure Test Causes Injury: 
Mars 201815
Two engine room crew were about to under-

take a pressure test of an auxiliary engine air 

cooler. To this end, the sea water outlet pipe 

of the cooler was sealed using a large wood-

en plug and a piece of cloth acting as an im-

provised gasket. The air cooler was partially 

filled with water and then air pressure of 

about four bar was applied to the cooler from 

the sea water inlet side. Suddenly, the wood-

en plug shot out like a bullet with tremendous 

force and speed. 

Red arrows show the trajectory of the plug.

After bouncing off a casing, the plug hit one 

crew member on his helmet, then ricocheted 

and hit the other crew on his forehead. While 

the first crew member was unhurt, the second 

was injured, suffering swelling of the fore-

head with severe pain. Fortunately, the injury 

was not serious.

Lessons Learned 

• Wooden plugs or other improvised  

methods that do not ensure positive and 

secure closing should never be used for 

pressure testing. 

• Other than on pressure vessels, like boiler 

shells or compressed air bottles, pressure 

tests should be carried out by hydrostatic 

means: by filling the appliance with water 

and creating a head of pressure appropri-

ate for the required test.

Don’t Drink That!: Mars 201816 
Edited from IMCA Safety Flash 29/17 

The crew noticed that there was no extra die-

sel fuel on the fast rescue craft (FRC), so they 

searched for containers to store the fuel. 

Some plastic bottles were found and used to 

store the diesel in the FRC. Later, during a 

vessel inspection, these containers were ob-

served and it was pointed out that storing die-

sel in inappropriate containers is a safety de-

ficiency. These containers were old water 

bottles, which could cause confusion and 

possibly induce someone to mistakenly drink 

from one of the bottles. The bottles were sub-

sequently emptied and discarded; a safety 

stand-down was held with the crew.

Lessons Learned  

• Never use improvised containers for fuel 

or chemical storage, especially old drink-

ing water bottles. This has the double dis-

advantage of being a risk to the environ-

ment and dangerous for anyone who 

might drink the contents.

• Always insist that ready-use fuel or chem-

icals are stored in appropriate containers.

• If ready-use containers for fuel or chemi-

cals are bought in bulk, ensure they are 

labelled correctly, including safety data 

sheet references and full product name. 

Editor’s note: Any time you improvise, you may 

well be making a serious mistake. Think safe 

– do your running risk assessment. Ask your-

self: ‘What could go wrong here?’ There have 

been cases where fuel, thinners and other 

harmful substances have been consumed ac-

cidentally because water bottles were reused 

for other substances.

Pinch Point Discovered the Hard Way: 
Mars 201817
As edited from IMCA Safety Flash 04/16 

A crewman needed to lift an escape hatch 

cover from the machinery spaces. He grabbed 

one of the yellow handles and raised the 

hatch, but he was unaware of a pinch point 

that existed between the handle and a nearby 

pipe. As he brought the hatch to the upright 

position, his finger was caught in the pinch 

point causing a serious injury to his finger.

The pinch point between the handle and a nearby pipe.

Lessons Learned 

• Risk assessments should be done on your 

vessel and pinch points should be target-

ed. If possible, these hazards should be 

eliminated.

• If it is physically impossible to eliminate 

certain pinch points, they must be clearly 

indicated and should form part of the ves-

sel’s familiarisation checklist.

Timber Deck Cargo Collapse Causes One 
Fatality: Mars 201820 
Edited from official MAIB report 25-2017 

A bulk carrier had loaded a cargo of pack-

aged sawn timber. This was the first time tim-

ber had been carried on board the ship and 

the crew were inexperienced in this type of 

cargo. A supercargo had been appointed for 

the loading to help supervise and provide 

guidance to the chief officer on cargo loading 

and securing and ship stability requirements.
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This is a selection of the March Mars

Reports. The full Mars Reports can be

read online: www.swzonline.nl/dossiers.

stack, or as a result of a deck cargo stack 

collapse, was significant.

• The ship’s crew did not assess the level of 

risk correctly. For example, it was not 

considered necessary for a catwalk to be 

installed nor for safety harnesses to be 

worn while on passage. This miscalcula-

tion of risk continued during cargo dis-

charge operations. 

Lessons Learned

• The provisions contained in the IMO Code 

of Safe Practice for Ships Carrying Timber 

Deck Cargoes (TDC Code 2011) is unequiv-

ocal in its recommendation that “up-

rights”, as shown in the picture below, at 

least as high as the stow, should be used 

to stabilise stowed round wood, loose 

sawn wood and sawn wood packages 

with limited racking strength.

Following the supercargo’s instruction, the 

ship’s crew secured the deck cargo by means 

of top-over lashings using chains and turn-

buckles. Wooden ladders were constructed at 

the fore and aft ends of the deck cargo stack 

to allow access between the accommodation 

and the forecastle.

Vessel loaded underway.

Upon arrival at the discharge port, the ship’s 

crew removed the deck cargo lashings and 

cargo was discharged into barges secured 

alongside the anchored ship. All aspects of 

the cargo discharge, including operation of 

the ship’s cranes, were carried out by shore 

stevedores as required by the charterparty. 

During the discharge, the bosun was to carry 

out security rounds and to monitor operations 

for any damage caused to the ship. There was 

no supercargo to advise the master and crew 

during discharge. 

Two barges were alongside on the starboard 

side and one barge was positioned on the 

port side. 

At one point during the discharge, about 

twenty packages of timber, each about two 

tonnes, tumbled overboard from the port side. 

Cargo operations were stopped. 

It was then realised that the bosun had been 

standing on top of the stacks that had gone 

overboard. A search of the water and the 

barge was begun. The bosun was found under 

a pile of timber on the barge. He was evacuat-

ed ashore, but was pronounced dead some 

time later. 

Some of the official report’s findings include:

• With the deck cargo lashings removed, 

the cargo packages stowed on deck had 

insufficient stability.

• The use of uprights would have helped 

prevent a deck cargo stack from collaps-

ing once the securing lashings had been 

removed.

• Prior to loading, the master was not ad-

vised of either the deck cargo package 

racking strength or the frictional resist-

ance of its plastic covering. Such informa-

tion would have enabled him to make a 

more informed assessment of the deck 

cargo stack’s stability and security. 

• Poor stevedoring practices that had been 

witnessed by the ship’s crew were not 

discussed with the stevedores’ foreman 

and so were allowed to continue. 

• Without the provision of a lifeline, there 

were no readily available means for at-

taching a safety harness. Without edge 

protection or any means of fall arrest, the 

risk of falling from the top of a deck cargo 

About twenty packages of timber, each about two tonnes, tumbled overboard from the port side.

Uprights”, at least as high as the stow, should be 

used to stabilise wood.

• The presence of non-critical persons in 

the vicinity of cargo operations is a factor 

that unnecessarily increases risks to 

those persons. 

• If poor stevedoring practices are ob-

served, stop operations and discuss your 

concerns.

• If a specialised cargo is to be transported 

and crew are inexperienced in the special 

considerations required, always ensure 

expert guidance is employed for all  

phases of the work.
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Op 4 april stond de eerste bijeenkomst ge-

pland van de KNVTS Afdeling Oost in oprich-

ting. Gezien het geringe aantal aanmeldingen 

voor de eerste bijeenkomst is besloten de bij-

eenkomst niet door te laten gaan. Vooraf heb-

ben we besloten om ten minste drie bijeen-

komsten te organiseren en dan conclusies te 

trekken. Daarom willen we hierbij alvast de 

tweede bijeenkomst kenbaar maken:

• datum: woensdag 27 juni

• bedrijf: De Jong Holland BV,  

www.dejongholland.com

• plaats: Nijmegen

• tijd: vanaf 16.00 uur

De eigenaar van De Jong Holland, Dirk de 

Jong zal ons rondleiden en zijn verhaal vertel-

len.

We hopen op een goede opkomst. Nadere in-

formatie volgt. Indien u voor die tijd vragen/

suggesties voor onze afdeling heeft, kunt u 

deze mailen naar Henk Valkhof, 

valkh044@planet.nl.

Bestuur a.i., KNVTS afdeling Oost i.o.

Afdeling Oost 
in oprichting

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het ge-

noegen u uit te nodigen voor de Algemene Le-

denvergadering 2018 (ALV 2018). Deze wordt 

gehouden op woensdag 30 mei bij Simwave, 

Pesetastraat 7-9, 2991 XT Barendrecht.

De stukken (notulen ALV 2017, de jaarrekening 

2017, begrotingen 2018 en 2019, et cetera) lig-

gen vanaf begin mei ter inzage op het secre-

tariaat en worden begin mei ook aan de leden 

en begunstigers van de KNVTS gestuurd via 

de beschikbare e-mailadressen. Mocht u op 

14 mei nog geen mail hebben ontvangen en 

dat alsnog willen, mailt u dan het secretari-

aat: secretariaat@knvts.nl.  

Als u geen e-mailadres heeft en de stukken 

toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan het 

secretariaat met het verzoek de stukken per 

post toe te sturen.

Het programma van deze dag ziet er als volgt 

uit:

• 13.30 uur: ontvangst

• 14.00 uur: presentatie Simwave

• 14.15 uur: start rondleidingen

• 15.00 uur: koffiepauze

• 15.15 uur: start ALV

• 17.15 uur: afsluitende borrel

• 18.30 uur: einde

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden 

en vertegenwoordigers van begunstigers/ 

donateurs. Deelnemers worden verzocht zich 

ALV 2018 bij 
Simwave

Simwave is een van de grootste maritieme simulatorcentra ter wereld.

Leden voor  
kascontrole commissie gezocht
De jaarrekening 2017 is opgesteld, de accoun-

tantscontrole is gedaan en de kascontrole-

commissie heeft haar rapport geschreven. De 

kascontrolecommissie (KCC) controleert, na-

mens de vereniging, of de KNVTS de boek- 

houding op orde heeft, de gelden doelmatig 

aanwendt en rapporteert vervolgens haar be-

vindingen aan de algemene ledenvergadering.

De KCC bestaat dit jaar uit de heren Dick Stan-

der en Alex Enthoven. De heer Stander treedt 

dit jaar na drie jaar af als lid van de KCC, die 

aan te melden bij het secretariaat (liefst per 

e-mail: secretariaat@knvts.nl) vóór dinsdag 16 

mei. 

Bij het aanmelden graag uw naam opgeven 

en aangeven of u deelneemt aan de presen- 

tatie en rondleiding (alleen voor leden).

De agenda van de ALV 2018 ziet er als volgt 

uit:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Herdenking overleden leden

4. Notulen van de ALV 2017 23 mei 2017

5. Overzicht afgelopen verenigingsjaar

6. Jaarrekening 2017

7. Verslag kascontrolecommissie 2017

8. Decharge van het hoofdbestuur voor het 

gevoerde beleid 2017

9. Begroting 2018 (aangepast) en 2019 

10. Benoeming kascontrolecommissie 2018

11. Samenstelling hoofdbestuur

12. Jaarplan KNVTS 2018-2019

13. Rondvraag

14. Sluiting

daarmee nog slechts uit één lid bestaat. Een 

eerder advies van de KCC (aangenomen door 

de algemene ledenvergadering in 2017) stelt 

dat de KCC uit drie leden moet bestaan. 

De KNVTS zoekt dus dringend nog twee leden 

die zitting willen nemen in de KCC voor boek-

jaar 2018. Als u belangstelling heeft, kunt u 

zich aanmelden via een mail aan de algemeen 

secretaris: algemeensecretaris@knvts.nl. De 

leden benoemen de KCC bij de komende alge-

mene ledenvergadering op 30 mei.
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Lezingenprogramma mei
nen bereid is gevonden zijn lezing in de bij-

eenkomst op 24 mei alsnog te geven. Voor 

diegenen die de aankondiging van deze lezing 

in het januarinummer van SWZ|Maritime niet 

meer tot hun beschikking hebben, kan het vol-

gende dienen:

Met uitzondering van het vergaan van de Tita-

nic, sprak de ramp met de Costa Concordia 

het meest tot de verbeelding van het publiek. 

Dit komt niet zozeer door het aantal slacht- 

offers en het verlies van een prachtig cruise-

schip, als wel door de rol die de gezagvoer-

der, kapitein Francesco Schettino, zou hebben 

gespeeld, voor en tijdens de ramp. Deze rol 

heeft vele krantenartikelen en televisie-uit-

zendingen opgeleverd, vooral in Italië, maar 

ook wereldwijd. 

De algemene opinie was een veroordeling 

van de kapitein door nalatig handelen. Hij 

werd als moordenaar aangemerkt. Op verzoek 

van de Italiaanse kapiteinsvereniging, waarbij 

Schettino aangesloten is, heeft Van Wijnen 

zich in de zaak verdiept en daarbij de verdedi-

ging geadviseerd. Dit in zijn hoedanigheid van 

secretaris van de Europese kapiteinsvereni-

ging, waarbij ook de NVKK is aangesloten.  

Tijdens interviews met kapitein Schettino, vlak 

na de ramp en tijdens en na het bijwonen van 

diverse rechtbankzittingen in Italië, is kapitein 

Van Wijnen tot de slotsom gekomen dat een 

aantal beschuldigingen aan het adres van 

Schettino slechts ten dele of helemaal niet op 

Afdeling Noord  
Dinsdag 8 mei

Bij het drukken van dit blad waren verdere 

gegevens nog niet bekend. Zie de KNVTS- 

website en -nieuwsbrief voor meer informatie.

Afdeling Amsterdam
Woensdag 16 mei

Bij het drukken van dit blad waren verdere 

gegevens nog niet bekend. Zie de KNVTS- 

website en -nieuwsbrief voor meer informatie.

Locatie: aan boord van de Kapitein Anna (de 

gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-pier 6, 

Amsterdam (100 meter lopen op de pier), 

www.kapiteinanna.nl

Welkom: 17.45 uur

Aanvang maaltijd: 18.15 uur

Aanvang lezing: 19.15 uur

Aanvang borrel: 20.45 uur

Kosten maaltijd: leden € 10, niet-leden € 15, 

niet aangemelde deelnemers € 20

De KNVTS Amsterdam is als afdeling actief op 

verschillende sociale media. U kunt ons vol-

gen op Facebook en Twitter: KNVTS Amster-

dam en op LinkedIn: KNVTS.

Afdeling Zeeland
In de maand mei wordt een excursie georga-

niseerd waarvan op dit moment de gegevens 

nog niet bekend zijn. Zie de KNVTS-website 

en -nieuwsbrief voor meer informatie.   

Afdeling Rotterdam
Onderwerp: Waarheden en onwaarheden 

over de ramp met de Costa Concordia

Donderdag 24 mei 

Spreker: kapitein Fred van Wijnen, gepensio-

neerd gezagvoerder Nedlloyd, general secre-

tary Cesma

De lezing die door de Afdeling Rotterdam was 

gepland voor 22 februari kon door ziekte van 

de spreker niet doorgaan. Gelukkig was Cristi-

aan Heuvelman van Simwave bereid zijn le-

zing, die eerder voor de Afdeling Amsterdam 

was gegeven, ook voor de Afdeling Rotterdam 

te presenteren. Gezien het grote aantal reac-

ties op het niet doorgaan van de lezing van 

Fred van Wijnen, is het bestuur van de Afde-

ling Rotterdam verheugd dat de heer Van Wij-

waarheid berust. Tijdens de lezing wordt ge-

probeerd de achtergronden van het ongeval 

en het handelen van de kapitein nader te ver-

klaren. Ook wordt aandacht geschonken aan 

een televisie-interview bij nieuwsrubriek  

Knevel en Van den Brink waarbij ook kapitein 

Schettino via Skype aan het woord kwam. On-

dertussen is Schettino veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van meer dan zestien jaar en 

verblijft hij in een gevangenis in Rome.  

Onlangs is er een initiatief vanuit Noorwegen 

gestart om een petitie aan te vragen bij de Ita-

liaanse regering voor in ieder geval straf- 

vermindering. Ook wordt er gedacht aan een 

mogelijkheid de zaak voor te leggen aan het 

Europese Hof voor Rechten van de Mens in 

Straatsburg. Er zou hier sprake kunnen zijn 

van bewuste criminalisering van een Euro-

pees staatsburger.

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar-

dingen

Aperitief: 17.30 uur

Aanvang maaltijd: 18.30 uur

Aanvang lezing: 19.45 uur

Kosten maaltijd: leden € 15, niet-leden € 20 

Er dient betaald te worden via bankrekening 

IBAN NL58 INGB 0000 3254 78. Opgave maal-

tijd uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de le-

zing vóór 12 uur, per e-mail:  

aanmelden@knvts.nl of per post. 

Voor het bijwonen van alleen de lezing hoeft u 

zich niet aan te melden.

De Costa Concordia liep op 13 januari 2012 met 4229 opvarenden voor de Italiaanse kust van Isola del Giglio aan de grond en 

kapseisde. Hierbij vielen 32 doden.
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Telefoon: +31 (0)6 53 374 234
E-mail: j.sluiter@mybusinessmedia.nl
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• Ages, T.A. (Tibor), maritiem schade-

expert, Cunning Lindsey Nederland BV, 

Amstelveen, Afdeling Amsterdam

• Coppejans, J.F.H. (Jock), nautische studie, 

HZ University of Applied Sciences, Vlis-

singen, Afdeling Zeeland

• Heuveling, V.A. (Vincent), senior engineer, 

De Vries Scheepsbouw, Makkum, Afdeling 

Noord

• Jobse, J.F. (Jurjen), DP engineer, IHC Sys-

tems, Sliedrecht, Afdeling Amsterdam

• Jong, M.N.C. de (Mark), projectmanager 

RVLS, Kaag, Afdeling Amsterdam

• Milder, T. (Tom), manager engineering, 

Jumbo Maritiem, Schiedam, Afdeling Rot-

terdam

• Nugteren, W. (Willem), maritieme-tech-

niekstudie, NHL Stenden, Leeuwarden, 

Afdeling Noord

• Tromp, J. (Jeroen), senior consultant ship 

manager, TOS Ship delivery BV, Rotter-

dam, Afdeling Rotterdam

• Valkenier, K.I.S. (Karin), technische studie, 

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, 

Afdeling Amsterdam

• Versluis, M.A. (Martijn), maritieme-tech-

niekstudie, Hogeschool Rotterdam, Rot-

Nieuwe leden
terdam, Afdeling Rotterdam

• Vinke, T. (Timon), maritieme-techniek-

studie, NHL Stenden, Leeuwarden, Af-

deling Noord

• Wellens, P.R. (Peter), universitair docent, 

TU Delft, Maritieme Techniek, Scheeps-

hydromechanica, Delft, Afdeling Rotter-

dam

SWZ|Maritime is onder meer het periodiek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 

van Technici op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. SWZ|Maritime verschijnt elfmaal per 

jaar. Het lidmaatschap van de KNVTS bedraagt € 86,00 per jaar, voor juniorleden € 39,00 per 

jaar, beide inclusief dit periodiek. Een digitaal lidmaatschap (alleen voor studenten) kost € 15,00 

per jaar. 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 web-

site: www.knvts.nl.

Doelgroep

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

Themanummers 2018

5  Digitalisering 
& binnenvaart 
(Maritime Industry)

6  Openbaar vervoer (OV) 
over water

7/8 SMM
Bereikcijfers

13.056 lezers per editie
1.750  abonnees nieuwsbrief 

per twee weken
1.800  unieke bezoekers 

per maand
7.991 pageviews per maand
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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 

 

Waterbouw (dredging/ 
offshore/wind energy)
 

 

 
The Offshore Partners B.V.
Sluisjesdijk 155
3087 AG Rotterdam
Tel: +31 10 4914131
info@theoffshorepartners.com
www.theoffshorepartners.com

Your independent service provider for 
specialised vessel new-builds and 
conversions in offshore wind/oil/gas, 
heavy lifting, dredging, de-
commissioning, clean-up, fishery, 
cruise/yacht industry:

• Design & Engineering
• Project & Site Management
• Construction & Commissioning
• Test, Trials & Surveys
• LNG & Alternative Power
• Operations & Maintenance
• Crewing
• Recruitment

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. 

Experts & Taxateurs

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

Hefkolom/Sectiebouw
 

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

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

Krukas-, drijfstang-,  
motorblokreparatie
 

 

•  Crankshaft Repair (max. length 
12000mm)

• Repair of Engine- and Industrial Parts
• Connectingrod Repair
• Lineboring
• Technical Consultants
• Marine and Industrial Spare Parts
• Whitemetal Bearings
• Hardchromeplating
• In Situ Machining
• Camshaft Repair
• Laser Cladding
• Shaft Straightening

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 

 

Goltens Rotterdam B.V.
Lorentzweg 29
3208 LJ  Spijkenisse
Tel.     +31 (0)181 465 100
Fax.   +31 (0)181 465 109
E-mail.  rotterdam@goltens.com
Website. www.goltens.com
• Globally Trusted Ship Repairs

Maritieme Advocaten

 

Van Steenderen
Het maritieme advocatenkantoor 
gespecialiseerd in advisering en 
conflictoplossing (ook via arbitrage en 
mediation) betreffende scheepsbouw  
en scheepsconversieprojecten.  
Contact: Charlotte van Steenderen  
en Arnold van Steenderen

Zeemansstraat 13
3016 CN Rotterdam
www.mainportlawyers.com
telefoon: 010 – 266 78 66
e-mail: charlotte.vansteenderen@
mainportlawyers.com

Maritieme Dienstverlening

 
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

 
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 
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Maritieme Training

De opleidingsinstituten van de 
Maritieme Academie Holland bieden 
cursussen en trainingen in Zeevaart, 
Offshore, Binnenvaart, Havenlogistiek, 
Maritieme Techniek en Visserij.

www.maritiemeacademieholland.nl/
cursussen
info@maritiemeacademieholland.nl

Nova Contract
IJmuiden/Harlingen
www.novacontract.nl/maritiem

ROC Friese Poort 
Urk
www.rocfriesepoort.nl

Maritiem Instituut Willem 
Barentsz
Terschelling/Leeuwarden
www.miwb.nl

Naval Architects Consulting 
Engineers

DEKC Maritime
Cor Lettenga (Managing Director)
Sabrina Pothof (Offi ce Manager)

Osloweg 110
9723 BX
Groningen
050-5753950
www.dekc-maritime.com/info@dekc.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

Scheepsmakelaar

ARAS Shipbrokers BV
Rotterdam Offi ce
Calandstraat 2
3016 CB Rotterdam
The Netherlands
T: +31 (0)10 4363410
F: +31 (0)10 4367678
E: brokers@arasship.nl
Website: www.arasship.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

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

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

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.
Gebouw “Willemswerf”
Boompjes 40
3011 XB  Rotterdam
Postbus 1046 
3000 BA Rotterdam
Tel. 010 2822666
E-mail: nld_rtd@nl.bureauveritas.com

DNV GL
Zwolseweg 1
2994 LB Barendrecht
Tel. 010-2922817
E-mail: rotterdammarketing@dnvgl.com
www.dnvgl.nl

DNV GL is the world’s leading 
classifi cation
society and a recognized advisor for the 
maritime industry.
We enhance safety, quality, energy 
effi ciency and
environmental performance of the 
global shipping
industry – across all vessel types and 
offshore structures.

Lloyd’s Register
K.P. van der Mandelelaan 41a, 
3062 MB Rotterdam
Tel. 010 - 224 85 00 
E-mail: wea.marine.comms@lr.org 
www.lr.org

LR is a leading international provider of 
classifi cation, compliance and 
consultancy services to the marine and 
offshore industries, helping our clients 
design, construct and operate their 
assets to the highest levels of safety 
and performance.



Lloyd’s Register is a trading name of Lloyd’s Register Group Limited  
and its subsidiaries. For further details please see www.lr.org/entities 
© Lloyd’s Register Group Limited 2018.

www.lr.org

Colofon
SWZ|Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf de 

Zee (SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse Vereniging 

van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de Stichting de Zee. 

SWZ|Maritime is het verenigingsblad van de KNVTS.

SWZ is de eigenaar en uitgever van de titels Schip & Werf de Zee 

en SWZ|Maritime. Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de 

participanten in SWZ (KNVTS en Stichting de Zee), die elk vier 

bestuursleden benoemen uit de doelgroepen van de lezers en bestaat 

uit de volgende personen:

Namens de KNVTS: 

Dr. Ir. W. Veldhuyzen (KNVTS), voorzitter

Ir. H. Boonstra (KNVTS), penningmeester

Ir. H.H. Valkhof (MARIN)

Vacature

Namens de Stichting de Zee:

N. Habers (KVNR), secretaris

Capt. F.J. van Wijnen (NVKK)

Dhr. H. Walthie (Nautilus NL)

Ing. F. Lantsheer (KNMI)

Verschijnt 11 maal per jaar

Hoofdredacteur: A.A. Oosting

Eindredactie: mevr. M.R. Buitendijk-Pijl, MA
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Redactie Adviesraad: 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
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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  

te lezen 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

Dirk van der Meulen, brandmanager Maritiem

Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA  Deventer

Postbus 58, 7400 AB  Deventer

Telefoon: 0570 -  504 300 

Fax: 0570 - 504 399

E-mail: swz.klantenservice@mybusinessmedia.nl

Advertentie-exploitatie

MYbusinessmedia 

Joop Sluiter, accountmanager

Telefoon: 06 - 533 74 234

E-mail: j.sluiter@mybusinessmedia.nl

Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer

Postbus 58, 7400 AB Deventer
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Vormgeving
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Drukkerij Roelofs, Enschede
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53° 33´ 47˝ N, 9° 58´ 33˝ E

hamburg

youtube.com/SMMfairtwitter.com/SMMfair 
#SMMfair 

facebook.com/SMMfair linkedin.com/company/smmfair

setting a course
4  – 7 sept 2018

hamburg

3 sept Maritime Future Summit

Offshore Dialogue 6 sept

TradeWinds Shipowners Forum4 sept

gmec, global maritime environmental congress5 sept

Maritime Career Market 7 sept

MS&D, international conference on maritime security and defence6–7 sept

 smm-hamburg.com  /trailer

the leading international  
maritime trade fair



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Kleinste bestandsgrootte]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


