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13 Special Waddenveren
 De Waddenzee is een erkend biologisch eco-

systeem dat in juni 2009 werd uitgeroepen tot Unesco 

Werelderfgoed, een dynamisch gebied met een natuur-

waarde die uniek is in de wereld. De rederijen die hier 

opereren, zijn continu bezig met het zoeken naar steeds 

duurzamere oplossingen voor hun veerboten.

31 Studenten experimenteren met 
autonoom varen

Sinds maart beschikt de Hogeschool Rotterdam over een 

experimenteerboot voor onbemand varen. Door het toe-

passen van Internet of Things- en robottechnologie wordt 

daarmee op praktische wijze onderzoek gedaan naar de 

impact van onder andere autonoom varen en de inzet van 

kleine meetvaartuigen. Het kleine bootje is modulair sa-

mengesteld, wat experimenteren uitnodigt en goedkoop 

maakt.

34 Multi-use of the Seas Asks for 
Integral Innovation

 The upcoming energy transition is challeng-

ing us to fi nd not only new technological solutions, but 

also ways to combine these solutions in a harmonious 

ecosystem at sea. How are we going to achieve this? 

The participants of the BlueWeek 2018 tried to come up 

with an answer.

Waddenzee proeftuin

groene scheepvaart

Sinds de Zeeuwen met hun Westerschelde-

tunnel jammerlijk genoeg alle veerdiensten, 

op het voet- en fi etsveer Breskens-Vlissingen 

na, hebben afgeschaft, is de Waddenzee het 

enige gebied in Nederland waar gelukkig nog 

met echte veerboten moet worden gevaren. 

En waarvoor dus geregeld ook nieuwe vaar-

tuigen moeten worden ontwikkeld. Nu de 

emissie-eisen aan de scheepvaart aanzienlijk 

zijn opgeschroefd, maakt dit de Waddenzee 

tot een proeftuin van ontwikkeling van nieuwe 

schepen en brandstofvormen. Wat dat betreft 

verdienen de veerdiensten in de Waddenzee 

onze terechte belangstelling. 

We mogen in Nederland dan niet de eerste 

volledig op elektriciteit varende veerpont heb-

ben en ook niet de eerste op LNG. Daarvoor 

hadden de nog veel rijkere, maar ook techno-

logisch vooruitstrevende en innovatieve No-

ren de primeur. Met de nieuwe Texelstroom 

hebben we wel de eerste op CNG, wat staat 

voor compressed natural gas oftewel gewoon 

aardgas. Wie de eerste is, stuit altijd op het 

probleem van het ontbreken van regelgeving. 

Zo moest de TESO twee jaar wachten op de 

benodigde vergunningen om zijn nieuweling 

daadwerkelijk op gas te kunnen laten varen.

Ook Doeksen maakt zijn veerboten aanzienlijk 

schoner door volgend jaar twee volledig op 

LNG varende ponten in de vaart te brengen. 

Daarvoor worden de schepen voorzien van de 

eerste exemplaren van volledig door motoren-

bouwer MTU ontwikkelde gasmotoren, dus 

geen dual-fuel waarvan al veel meer geschik-

te exemplaren zijn van diverse fabrikanten. 

Daarmee is dit dus ook een primeur, in ieder 

geval op de Waddenzee en mogelijk ook ver 

daarbuiten. 

Wagenborg ten slotte ziet voor zijn veer-

diensten op Ameland en Schiermonnikoog 

vooral kansen voor varen op elektriciteit.

Met hun investeringen in nieuwe schepen 

met nieuwe brandstof- en voortstuwings-

technologie tonen de veerdienstrederijen lef, 

want elke investering moet worden 

terugverdiend. Daarvoor moet je 

wel kunnen rekenen op een over-

heid die op tijd zorgt voor passen-

de regels en het nodige uitdiepen 

van de vaargeul. U leest er alles 

over in dit juninummer. 

Antoon Oosting, 

hoofdredacteur

swz.rotterdam@knvts.nl
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Nieuws

Een deel van de taken aan boord van binnen-

schepen wordt al uitbesteed en dat kan in de 

toekomst nog toenemen. Dat blijkt uit inter-

views met varenden in het kader van een on-

derzoek naar werkbelasting. Doel is te zorgen 

voor duurzame arbeidsomstandigheden in de 

Europese binnenvaart.

Het onderzoek komt uit de koker van de Euro-

pese sociale partners, waaronder de Euro-

pean Barge Union (EBU), de Europese Schip-

pers Organisatie (ESO) en de European 

Transportworkers’ Federation (ETF). Einddoel 

is een instrument te ontwikkelen waarmee 

eenvoudig te bepalen is hoeveel personeel 

aan boord moet zijn. Dat systeem zal dus ver-

schillen van de huidige bemanningsregels, 

maar moet wel rekening kunnen houden met 

uiteenlopende scheepstypes, vaarsystemen 

en vaargebieden én moet te handhaven zijn. 

De onderzoekers maken verschil tussen taken 

die alleen aan boord kunnen en moeten ge-

beuren en taken die vanaf de wal kunnen 

worden geregeld door inzet van “een extra 

paar handen” of technologische oplossingen.

Meer informatie over het project geeft  

Myriam Chaffart, m.chaffart@etf-europe.org.

Deel taken binnenschip is uit te besteden

Klassebureau RHC heeft per 1 juni de goed-

keuring van de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat gekregen voor het classificeren 

van zeeschepen. Met de goedkeuring vindt 

ook de overdracht plaats van RH Zeevaart 

naar RHC. 

Register Holland Classebureau Zeevaart BV 

(RHC) in Steenwijk is erkend als klassebureau 

voor de nationale certificaten voor zeegaande 

zeilschepen tot 500 GT en zeegaande motor-

schepen tot 24 meter, gelijk aan de erkenning 

die RH had. 

Ondanks deze veranderingen blijft er ook veel 

hetzelfde. Lya Tigelaar blijft de telefoon op- 

nemen en de database en het scheepsarchief 

horen vanaf nu bij RHC. Jouke Schaap, die 

vorig jaar al op een aantal schepen meeliep, 

komt vanaf nu wat vaker aan boord voor een 

survey. Kees Meijer gaat als hoofd certifice-

ring de interne kwaliteitscontrole doen. Hinco 

Veenstra is naast surveyor ook directeur en 

hoopt vanuit die positie de diensten te blijven 

garanderen en verzoeken van (nieuwe) klan-

ten op een passende en spoedige wijze af te 

handelen. 

De lopende opdrachten maakt RH af, maar 

voor de langer lopende opdrachten gaan RH 

en RHC in overleg met de eigenaar hoe de 

overstap naar RHC te organiseren.

Nieuw klassebureau RHC neemt RH Zeevaart over

GustoMSC in Amerikaanse handen
toen voor $ 185 miljoen overgenomen door de 

Nederlandse private equity-investeerder  

Parcom die het Schiedamse bedrijf in 2014 

alweer in de etalage zette. Door de val van de 

prijs van ruwe olie en de daardoor ingestorte 

offshore olie- en gasindustrie was er toen 

geen belangstelling voor. GustoMSC telde 

destijds 130 werknemers en boekte enkele 

jaren terug nog een omzet van enkele honder-

den miljoenen euro’s, maar heeft veel last ge-

had van de crisis in de olie-industrie. Van een 

omzet van ruim € 200 miljoen in 2015 bleef in 

2016 nog slechts een kleine € 85 miljoen over. 

De winst daalde van € 35 miljoen in 2015 tot € 

4,5 miljoen in 2016. Over 2017 zijn nog geen 

cijfers bekendgemaakt. 

Dat het Parcom nu wel is gelukt GustoMSC 

door te verkopen heeft ongetwijfeld te maken 

met de opdracht die het ingenieursbureau 

eind maart boekte van het Saoedi-Arabische 

Aramco Rowan Offshore Drilling Company 

Het Schiedamse ingenieursbureau GustoMSC 

is overgenomen door het Amerikaanse bedrijf 

National Oilwell Varco (NOV). De nieuwe ei-

genaar is een Amerikaanse multinational met 

een omzet van bijna € 7 miljard en genoteerd 

aan technologiebeurs Nasdaq. NOV is een 

branchegenoot van het eveneens Schiedam-

se bedrijf Huisman, ontwerper van industrieel 

materiaal voor de olie- en gasindustrie en 

producent van (diepzee)kranen.

GustoMSC, gevestigd in de verbouwde oude 

timmerfabriek van de voormalige scheeps-

werf Wilton Fijenoord op het bedrijventerrein 

Vijfsluizen, is gespecialiseerd in ontwerp van 

booreilanden en mobiele boorplatforms en 

werkt vaak in opdracht van grote multi- 

nationals als Shell, BP, Exxon en Statoil. Het 

ingenieursbureau was een onderdeel van 

SBM Offshore dat het in 2012 moest afstoten 

omdat het zelf in de problemen was geraakt 

door een omkoopschandaal in Brazilië. Het is 

voor de levering van het ontwerp voor boor-

hefeilanden en waarschijnlijk ook de hef- 

systemen. Op basis van dit ontwerp (LJ43), wil 

Aramco in samenwerking met het Dubaise  

bedrijf Lamprell op de nieuwe scheepswerf 

International Maritime Industries in het Saoe-

dische Ras Al-Khair mogelijk tot twintig boor-

hefeilanden laten bouwen.

De LJ43, het nieuwste ontwerp van GustoMSC.
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Huisman en Ramlab zijn een project gestart 

voor de productie van een grote offshore-

kraanhaak met behulp van de 3D-printtechno-

logie wire & arc additive manufacturing 

(WAAM). De haak, gebaseerd op een ontwerp 

van de Huisman-viertandhaak, zal gebruik-

maken van de voordelen van 3D-printen waar-

door het product hol gemaakt kan worden. Dit 

betekent een aanzienlijke besparing op het 

gebied van materiaalverbruik en productie-

doorlooptijd. De haak krijgt een buitenmaat 

van meer dan 1 bij 1 meter met een gewicht 

van bijna 1000 kg. Dat maakt het ‘s werelds 

grootste 3D-geprinte stalen product in termen 

van gewicht. De Safe Working Load (SWL) van 

de haak wordt 325 mt. Begin dit jaar testte 

Huisman al met succes een 3D-geprinte off-

shore-kraanhaak met een SWL van 80 mt.

Bijzonder aan dit project is dat er drie classifi -

catiebureaus bij dit project zijn aangesloten: 

DNV GL, Bureau Veritas en ABS. Daardoor 

krijgt de haak niet alleen een drievoudige cer-

tifi cering, maar kan er ook een belangrijke 

stap gemaakt worden in de vaststelling van 

regels voor 3D-geprinte producten voor de 

maritieme en offshore-industrie. 

Voestalpine Böhler Welding is tot het consor-

tium toegetreden om materieel en expertise 

op het gebied van materiaal te bieden. Auto-

desk biedt ondersteuning door middel van 

additive-manufacturing-software.

Dankzij 3D-print-

technologie is het 

mogelijk een holle 

haak te  maken.

Zwaarste 3D-geprinte kraanhaak in de maak

In 2017 waren er 161 ernstige scheeps-

ongevallen op het binnenwater, inclusief de 

zeehavens (2016: 164). Daarbij waren vorig 

jaar acht dodelijke slachtoffers te betreuren 

bij vier van de geregistreerde ongevallen. In 

2016 was het aantal geregistreerde dodelijke 

slachtoffers zeven. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De overige scheepsongevallen daalden in 

2017 naar 961 (2016: 1163 ongevallen). Het to-

tale aantal geregistreerde scheepsongevallen 

daalde in 2017 naar 1122. Dat zijn er 205 min-

der dan in 2016. Bij de ernstige ongevallen 

was sprake van grote materiële schade aan 

schip, lading of infrastructuur, milieuschade, 

stremming van de vaarweg of (in uitzonderlij-

ke gevallen) doden en zwaargewonden.

De vorig jaar gelanceerde Vaar-Melder-app 

heeft een succesvol beginjaar achter de rug. 

Alle vaarweggebruikers, zowel beroepsmatig 

als recreatief, maakten regelmatig melding 

van gevaarlijk vaargedrag, nieuw gesigna-

leerde ondieptes in de vaarweg, bijna-aan-

varingen en kapotte verlichting of verkeers-

borden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat 

kon zo tijdig actie ondernemen en de veilig-

heid beter waarborgen. Op basis van tips en 

aandachtspunten van gebruikers, gaat Rijks-

waterstaat de app dit jaar verder verbeteren. 

Het aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- 

als recreatievaart betrokken waren, is in 2017 

gedaald naar 32 ten opzichte van 36 in 2016. 

Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 

en 40. In Nederland zijn er ongeveer 400.000 

recreatievaartuigen in gebruik. Een groot deel 

daarvan maakt gebruik van de grote rijksvaar-

wegen. Rijkswaterstaat werkt daarom samen 

met beroeps- en recreatievaart en andere 

partijen mee aan het vergroten van de veilig-

heid op het water met de campagne “Varen 

doe je samen”. Deze campagne heeft geleid 

tot verschillende maatregelen, zoals het op 

bepaalde trajecten scheiden van beroeps- en 

reactievaart, het geven van voorlichting en 

advies en de inzet van mobiele verkeers-

leiders op het water.

Aantal ernstige ongevallen nagenoeg gelijk in 2017

Luxe jachtenbouwer Royal Huisman in Vollen-

hove heeft Jan Timmerman per 1 augustus be-

noemd als de nieuwe ceo van het bedrijf. Tim-

merman heeft een jarenlange en succesvolle 

staat van dienst als managing director en pre-

sident van internationale bedrijven op het ge-

bied van hoogwaardig gecoat aluminium en 

verlichtingsoplossingen en leverde daarbij 

zowel aan hoogwaardige architectuur-

projecten als aan fabrikanten van apparatuur. 

Jan Willem Doeksen, voorzitter van de raad 

van commissarissen: ‘We zijn erg blij dat we 

zo’n ervaren, internationale en gekwalifi ceer-

de ceo aan boord hebben.’ Koninklijke Doek-

sen is sinds eind 2014 meerderheidsaandeel-

houder van Royal Huisman. 

Timmerman (52) heeft jarenlang met zijn fami-

lie in het buitenland gewoond en gewerkt, on-

der meer in de Verenigde Staten, Mexico en 

China. Naast Timmerman zal het manage-

mentteam van Royal Huisman bestaan uit 

Jaap Gelling (technisch directeur) en Harmen 

Peters (fi nancieel directeur).

Jan Timmerman is nieuwe ceo van Royal Huisman

Timmerman zegt vooral 

kansen te zien in het 

combineren van de 

nieuwste technologieën 

en innovaties met 

traditioneel 

vakmanschap en tijdloze 

waarden (foto Royal 

Huisman).
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De gouden driehoek van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven 

zou de handen ineenslaan om gezamenlijk een gouden toekomst te 

ontwikkelen. Daar is weinig van terechtgekomen met een kabinet Rutte 

II dat burger en bedrijfsleven een lastenverzwaring van € 20 miljard op-

legde. De maritieme maakindustrie van scheepswerven en toeleveran-

ciers, maar ook de scheepvaart (zee- en binnenvaart) en niet te verge-

ten de offshore-industrie kregen het zwaar te verduren door de wereld- 

wijde crisis in de scheepsbouw en de val van de prijs van ruwe olie.

Getuige de laatste jaarcijfers van Netherlands Maritime Technology 

(NMT) mag de maritieme maakindustrie dan nu langzaamaan weer aan 

het opkrabbelen zijn, voor sommige delen van de binnenvaart en vooral 

de zeescheepvaart waarin de Nederlandse reders met name actief zijn 

(de shortsea, multipurpose-markt en zware lading), geldt dit nog beslist 

niet. Kijk maar naar de cijfers van Boskalis.

Korting op budgetten
Tegelijkertijd zagen maritieme kennisinstituten als het Marin en de af-

deling maritiem en offshore van TNO hun budgetten fors gekortwiekt. 

In plaats van meer is er sinds 2011 alleen maar minder geld naar het 

stimuleren van de Nederlandse Topsectoren gegaan. Op een gegeven 

moment dreigde zelfs een groot deel van de exportondersteuning door 

de diplomatieke dienst op de ambassades te worden geschrapt (2012-

2013) onder het mom dat het bedrijfsleven ook wel zonder kon.

Een groot deel van de maritieme sector en dan vooral de maak- 

industrie, offshore en zeescheepvaart, zijn alle vet op de botten kwijt-

geraakt. Ondanks dat er van de rijksoverheid echter steeds minder 

geld naartoe gaat, zijn de eisen van de politiek aan deze sectoren al-

leen maar toegenomen. In het regeerakkoord van het in oktober vorig 

jaar aangetreden kabinet Rutte III, heeft de nieuwe coalitie vastgelegd 

dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in Nederland in 2030 met 49 

procent moet zijn teruggedrongen.

Om dat doel te bereiken, wil de regering een Green Deal sluiten met de 

maritieme sector voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en 

havens. Volgens de rijksoverheid is er in de zee- en binnenvaart im-

mers nog heel veel milieuwinst te behalen. 

Als brancheorganisatie voor de maritieme maakindustrie werkt NMT 

graag mee aan deze Green Deal. Volgens NMT kan de maritieme maak-

industrie voor zowel de zee- als de binnenvaart een belangrijke bij- 

drage leveren in de verduurzaming hiervan omdat het al heel veel 

duurzame maritieme oplossingen in huis heeft. Alleen zullen die op- 

lossingen wel door iemand moeten worden betaald, want zonder kan 

ook de maakindustrie haar personeel niet betalen. Het probleem is  

bovendien nu juist dat een groot deel van de binnenvaart en vooral de 

zeevaart het geld niet heeft zijn schepen te laten verduurzamen, laat 

staan echt schonere nieuwe schepen te laten bouwen. Recent meldde 

het Centraal Planbureau (CPB) nog dat de zeevaart het eerste kwartaal 

van dit jaar de omzetstijgingen van voorgaande kwartalen niet wist te 

continueren. De omzet daalde met ruim vijf procent.

Scheepsbouwinnovatieprojecten
Weliswaar is er nu een Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw 

(SDS) – bedoeld voor scheepswerven die een scheepsbouwinnovatie-

Wat zou je allemaal niet voor moois voor ons midden- en kleinbedrijf kunnen doen met die € 1,6 
miljard die nu wordt weggegeven aan multinationals voor de afschaffing van de dividendbelasting? 
(U leest het goed: de aanvankelijk geschatte € 1,4 miljard pakt na herberekening nog hoger uit.) 
Bijvoorbeeld het nakomen van alle beloftes die in 2011 zijn gedaan in het kader van het door 
toenmalig minister Verhagen (kabinet Rutte I) gelanceerde Topsectorenbeleid. Van alle gewekte 
verwachtingen heeft in ieder geval de maritieme sector tot nu toe weinig plezier mogen beleven.

Maritieme sector van topsector  
tot keurslijf van de klimaatpolitiek

Door A.A. Oosting
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project willen uitvoeren – die een bijdrage levert aan duurzame ontwik-

keling. Het hiervoor beschikbare bedrag is met een budget in 2018 van 

€ 5,6 miljoen slechts een fractie van de eerdergenoemde € 1,6 miljard. 

Deze subsidie bedraagt 25 procent van de subsidiabele kosten. Het 

maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe be-

hoort, bedraagt € 1,25 miljoen.

Daar kom je niet ver mee als je als Van Oord twee innovatieve, op LNG 

varende sleephopperzuigers wilt bestellen. Die bestelling is ondanks 

de nood van de Nederlandse werven dus in Singapore bij Keppel Sing-

marine terechtgekomen. Financieel zat er kennelijk toch weer een veel 

te groot verschil tussen het laten bouwen op een werf in Nederland of 

het plaatsen van een bestelling in Azië. Het verschil zal daarbij echt 

niet om een paar miljoen gaan. 

Het grote probleem voor de maakindustrie in Nederland zijn natuurlijk 

de hoge productiekosten. Deze productiekosten worden er de komen-

de jaren ook echt niet lager op als de overheid met zijn klimaatpolitiek 

burgers en bedrijfsleven dwingt over te schakelen op andere, duur- 

zamere, maar vooral ook duurdere brandstoffen. Zicht op enige com-

pensatie voor duurdere productiekosten is er niet. Die heeft de over-

heid ook niet, want met het sluiten van de Groningse gaskraan heeft de 

overheid zijn eigen inkomstenbron afgesloten.

NMT-inzet Green Deal
In deze politiek-economische situatie is het voor een belangen- 

organisatie als NMT moeizaam opereren; je weet dat er weinig te  

halen is en toch moet je iets proberen. Daarom ligt er sinds 22 mei een 

position paper van NMT als inbreng namens de maritiem-techno- 

logische sector voor de met het rijk af te sluiten Green Deal voor de 

verduurzaming van de zee- en binnenvaart. NMT stelt daarin zes maat- 

regelen voor die moeten bijdragen aan de door het rijk vereiste ver-

duurzaming. Dat betreft:

1. CO2-beprijzing – Door uitstoot van CO2 te belasten, zullen CO2- 

besparingsmaatregelen kostenvoordeel opleveren. 

2. Validatie – Door de effecten van technieken te valideren, wordt in-

zichtelijk welke milieuwinst er haalbaar is en welke kosten(bespa-

ring) dit met zich meebrengt. 

3. Offshore-werkzaamheden – Door duurzame installatie en duurzaam 

onderhoud van windmolenparken te ondersteunen, worden off- 

shore-windparken écht duurzaam. 

4. Garantiefonds – Door het instellen van een garantiefonds van € 400 

miljoen kan de sector tegen gunstiger voorwaarden de verduur- 

zaming van de vloot financieren.

5. Regelgeving – Door het nastreven van strenge eisen voor emissie-

reductie en handhaving wordt de sector gedwongen te verduur- 

zamen.

6. Lange-termijninnovatie en -ontwikkeling – Door te investeren in  

innovatie en ontwikkeling kan de sector blijven werken aan de 

energietransitie en het emissieloze schip. 

Strijdige belangen
Vanuit het oogpunt van de belangenorganisatie van de maakindustrie 

zijn voorgestelde maatregelen logisch. De NMT-leden hebben al veel 

duurzame oplossingen beschikbaar die direct zijn toe te passen. Toch 

constateert NMT in haar position paper zelf al dat het ontbreekt aan 

prikkels in de keten om marktintroductie van deze oplossingen te be- 

reiken. Omdat een “groener schip” in vrijwel alle gevallen geen hogere 

vrachtprijs oplevert en veel scheepseigenaren geen financiële ruimte 

hebben voor groene investeringen, blijft veel laaghangend fruit han-

gen, zelfs wanneer de terugverdientijd kort is. ‘Er zijn dus maatregelen 

nodig om bestaande technologie aan boord te kringen,’ vindt NMT.

Maatregelen die de Nederlandse overheid alleen voor eigen land kan 

afspreken, zetten geen zoden aan de dijk. Het probleem is nu eenmaal 

dat de zeescheepvaart en offshore-dienstverleners wereldwijd con-

curreren met tegenspelers uit de VS, Azië en dichter bij huis Grieken-

land. Daar hebben ze veel minder haast met klimaatbeschermende 

maatregelen. Recent hebben de lidstaten binnen de IMO in een zwaar-

bevochten compromis afgesproken dat de totale, wereldwijde CO2-uit-

stoot in 2050 met vijftig procent moet zijn verminderd. Voor veel delen 

van de scheepvaart zal deze doelstelling al heel moeilijk haalbaar zijn.

Het eerste voorstel van NMT voor CO2-beprijzing, het belasten van de 

uitstoot van CO2, gaat dan ook niet werken. In Noorwegen werkt een 

vergelijkbaar systeem van het NOX-fonds wel, omdat dit land veel 

scheepvaart kent die vooral in de Noorse wateren zelf of interregionaal 

in Noordwest-Europa opereert. De Nederlandse zeescheepvaart ope-

reert daarentegen vooral wereldwijd waarvoor andere concurrentie-

verhoudingen gelden. Hier lopen de belangen van zeescheepvaart en 

maritieme maakindustrie dus uiteen.

Kijk naar Denemarken
Mijn probleem is dat het Nederlandse maritieme beleid te veel draait 

om het redden van het klimaat en weinig of niets gelegen laat liggen 

aan de kernvraag van economisch beleid: hoe verdienen wij in ons 

land ons brood? Een ander klein landje met nog minder grondstoffen 

dan het onze en ook een land van zeevaarders doet dat dus wel: Dene-

marken. In januari van dit jaar openbaarde de Deense regering haar 

maritieme beleidsnota onder de al veelzeggende kop “Maritime Den-

mark, a Global Maritime Power Hub”. Dat is tenminste taal waaruit de 

nodige economische ambitie spreekt. 

In Maritime Denmark zet het Deense kabinet de volgende koers uit: 

maritiem Denemarken moet een draaischijf worden voor digitalisering 

met aantrekkelijke randvoorwaarden voor bedrijven, een draaischijf 

van kennis en knowhow en een machtscentrum met een wereldwijd 

perspectief en aantrekkelijkheid. Deze koers gaat gepaard met een 

reeks van maatregelen waarmee de Deense overheid de maritieme 

sector wil ondersteunen om zich internationaal verder te kunnen ont-

wikkelen en versterken. En boter bij de vis: de Deense regering inves-

teert € 32 miljoen in onderzoek naar nieuwe technologische mogelijk-

heden en € 38 miljoen in onderzoek naar het creëren van groene groei. 

Dat is dus echt een andere boodschap dan die van onze eigen rege-

ring, die aan de ene kant zegt dat je als sector heel belangrijk bent en 

je vervolgens in een (milieu)keurslijf stopt.

Bron: www.dma.dk/Documents/Publikationer/DetBlaDanmark_A4%20_

Indhold_UKpdf.pdf

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist en  

hoofdredacteur van SWZ|Maritime.
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Nieuwe opdrachten
Twee hopperzuigers voor Van Oord
Van Oord, Rotterdam, heeft medio mei twee 

10.500 m3-sleephopperzuigers besteld bij  

Keppel Singmarine Pte Ltd., Singapore, met 

oplevering in het laatste kwartaal van 2020 en 

het tweede kwartaal van 2021. Bovendien is 

een optie genomen op een derde hopper. De 

baggervaartuigen (138 x 28 meter) zijn onder-

deel van een innovatief investeringsprogram-

ma om de huidige vloot economischer en 

energiezuiniger te maken. De vloot van Van 

Oord bestaat momenteel uit meer dan honderd 

schepen, waaronder twintig sleephopper- 

zuigers met een capaciteit variërend van 1000 

tot 38.000 m3. De nieuwe hopperzuigers wor-

den uitgerust met één zuigbuis met een elek-

trisch aangedreven onderwaterbaggerpomp, 

twee binnenboordbaggerpompen en vijf  

bodemdeuren. Ze krijgen dual-fuel-motoren, 

die voldoen aan de Tier III-eisen, met een to-

taal geïnstalleerd vermogen van 14.500 kW. 

Aan boord komt accommodatie voor 22 per- 

sonen. De baggervaartuigen zijn door Van 

Oord ontworpen in samenwerking met DEKC 

Maritime (v/h CIG Maritime Technology),  

Groningen. De nieuwe schepen gaan onder 

Nederlandse vlag varen. Van Oord is een  

Nederlands familiebedrijf dat dit jaar zijn 150- 

jarig bestaan viert. De focus ligt op baggeren, 

olie- en gasinfrastructuur en offshore-wind.

In Noord-Spanje zijn nog twee 18.000 m3- 

sleephopperzuigers in aanbouw, de Vox  

Amalia (bouwnummer 346, imo 9768588) en de 

Vox Alexia (bouwnummer 347, imo 9768590). 

Deze baggervaartuigen met dieselelektrische 

voortstuwing zijn in december 2014 besteld bij 

Construcciones Navales del Norte in Sestao 

(bij Bilbao). Op 23 maart 2016 is de kiel gelegd 

voor de eerste hopper die ruim een jaar later, 

op 30 maart 2017, te water werd gelaten. De 

Spaanse werf bleef kampen met liquiditeits-

problemen en kon een faillissement niet  

meer voorkomen met onvermijdelijke ernstige  

vertragingen tot gevolg. De oorspronkelijke 

opleveringen waren gepland voor mei en  

november 2017. De Vox Amalia wordt vanaf 

februari afgebouwd bij de reparatiewerf  

Astander in Santander. De verwachting is dat 

de oplevering niet eerder dan eind oktober 

kan plaatsvinden. Er worden nog steeds on-

Door G.J. de Boer

derhandelingen gevoerd om toch ook de Vox 

Alexia te bouwen op de locatie van La Naval, 

maar deze oplevering dreigt zelfs uit te lopen 

naar begin 2021. 

Eastern Rock
Voor Hartman Seatrade BV, Urk, is bij Partner 

Sp z.o.o. in Szczecin het casco voor de twee-

de R2 Carrier, de Eastern Rock (bouwnummer 

011, imo 9857119), in aanbouw. Het casco 

wordt na de tewaterlating naar Urk gesleept 

om te worden afgebouwd door Hartman  

Marine Shipbuilding BV met oplevering in 

september 2019. 

De gegevens zijn: 2957 bt, 887 nt, 3264 dwt –  

L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 92,20 (84,98) x 15,00 x 

10,00 (5,00) meter. De voortstuwingsinstallatie 

bestaat uit een Wärtsilä-hoofdmotor, type 

6L20, 1630 pk of 1200 kW bij 1000 tpm op een 

verstelbare schroef voor een snelheid van 

12,5 knopen. De bunkercapaciteit is 229,7 m³. 

De R² carrier met open-top-notatie is uitgerust 

met een ro/ro-klep voor 80 ton asdruk op het 

achterschip. Het ruim (69,13 x 12,50 x 8,30 me-

ter) heeft een inhoud van 6664 m3 (235.337 cft). 

Het tussendek is geschikt voor ro/ro-lading en 

bestaat uit pontonluiken met een maximaal 

toelaatbare belasting van 5 ton/m2. De tanktop 

is belastbaar tot 15 ton/m2.

Drie cementcarriers
Royal Bodewes kreeg opdracht voor de bouw 

van drie 4200 dwt-cementcarriers (bouw- 

nummers 708 - 710, imo 9851751, 9851763 en 

9851775) die in april en juli 2019 en in januari 

2020 moeten worden opgeleverd. De afmetin-

Twee nieuwe hopperzuigers voor Van Oord.

De tweede R2 Carrier Eastern Rock.
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gen worden: L o.a. x B x H (dg) = 89,98 x 12,50 

x 8,60 (6,00) meter. De voortstuwing wordt ge-

leverd door een ABC-hoofdmotor, type 6DZC, 

van 1532 pk of 1127 kW bij 1000 tpm. 

Heike Lehmann
Lehmann Reederei GmbH & Co. KG, Lübeck, 

heeft de optie voor een tweede Eco Trader 

4800 omgezet in een definitieve opdracht. Dit 

wordt de Heike Lehmann (bouwnummer 745, 

imo 9805439) die in maart 2020 in de vaart 

moet komen. De eerste, de Ina Lehmann 

(bouwnummer 744, imo 9805427), werd op 21 

juni 2017 in Delfzijl opgeleverd. 

De gegevens van de EcoTrader 4800 zijn: 3450 

bt, 2201 nt, 4800 dwt, L o.a. x B x H (dg) = 89,98 

x 15,20 x 8,70 (5,68) meter. De kruiplijn in bal-

last is 25,00 meter. De voortstuwing wordt ge-

leverd door een MaK Caterpillar-hoofdmotor, 

type 6M25C, 2311 pk of 1700 kW bij 750 tpm 

voor een snelheid van 10,5 knopen. De boeg-

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ|Maritime en  

bekend schrijver van maritieme boeken.

schroef heeft een vermogen van 300 kW. Het 

ruim (61,50 x 12,65 x 9,00 meter) heeft een in-

houd van of 6655 m3 of 235.000 cft. Er is capa-

citeit voor 214 teu. 

Nichola of Ladram
Machinefabriek Luyt, Den Oever, kreeg van 

Waterdance Ltd, Woodbury Salterton, Exeter, 

opdracht voor de bouw van de krabbenvisser 

Nichola of Ladram. Deze krabbenvisser krijgt 

een lengte van 14,99 meter en een breedte 

van 7 meter en een holte van 3,65 meter. Het 

vaartuig wordt uitgerust met een tank voor 

22,5 ton krabben en pompen die het water zes 

keer per uur kunnen verversen. De Nichola of 

Ladram is een ontwerp van Ian D.A. Paton, 

Campbeltown. De cascobouw is uitbesteed 

aan Las- en Constructiebedrijf Ibis in Burgum, 

waarna de afbouw plaatsvindt in Den Oever. 

De oplevering staat gepland voor begin 2019. 

Dezelfde opdrachtgever bestelde ook een  

trawler van 30 meter, de Georgina of Ladram, 

waarvan het casco vanaf juli ook in Burgum 

gebouwd gaat worden.

Kiellegging 
SOV 9020
Bibby Marine Services bestelde een tweede 

SOV (Service Operations Vessel) 9020 (bouw-

nummer 553021, imo 9856957) bij Damen Ship-

yards Galati. Hiervoor is een charterovereen-

komst voor een periode van tweemaal vijf jaar 

ondertekend met EnBW en Siemens Gamesa 

voor inzet bij de offshore windparken Hohe 

See (497 MW) en Albatros (119 MW) in de 

Duitse Noordzee. Deze windparken liggen on-

geveer 145 en 150 kilometer van het Duitse 

vasteland. Het vaartuig is al in aanbouw, want 

het eerste staal werd tegelijkertijd gesneden 

met dat voor de Bibby WaveMaster 1 (bouw- 

nummer 553016, imo 9773595), de eerste SOV 

9020 die op 15 augustus 2017 in de vaart 

kwam. De kiel werd gelegd op 13 april en zo 

kan de oplevering van de tweede SOV 9020 al 

in augustus 2019 plaatsvinden. Na oplevering 

wordt de tweede Bibby WaveMaster in Em-

den gestationeerd. 

De gegevens van de DP2 SOV 9020 zijn: 6241 

bt, 1873 nt, 2250 dwt - L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 

89,65 (84,95) x 20,29 x 8,00 (4,80) meter. De 

energie wordt geleverd door twee Caterpillar- 

dieselgenerators, type 3516, elk van 2265 kW, De Eco Trader 4800 Ina Lehmann (foto F.J. Olinga). De krabbenvisser Nichola of Ladram.

Royal Bodewes bouwt drie cementcarriers.
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en twee Caterpillar-dieselgenerators, type 

C32, elk van 952 kW, voor de aandrijving van 

twee verstelbare roerpropellers in straal- 

buizen, 2 x 2150 kW voor een snelheid van 13 

knopen. Een intrekbare boegpropeller heeft 

een vermogen van 860 kW en twee boeg-

schroeven in tunnels, 2 x 860 kW.

Tewaterlating
Arklow Villa
Bij Royal Bodewes, Hoogezand, werd op 18 

mei de Arklow Villa (bouwnummer 730, imo 

9772618) zonder ceremonieel dwarsscheeps 

te water gelaten. Het is de tiende en laatste 

van een serie minibulkers van het type Trader 

5150 voor Ferrybank Shipping BV, Rotterdam.

De gegevens van de Eco Trader 5150 zijn:  

2999 bt, 1731 nt, 5158 dwt – afmetingen: L o.a. 

(l.l.) x B x H (dg) = 86,93 (84,84) x 15,00 x 7,17 

(6,35) meter. De ruiminhoud is 6258 m3 of 

221.000 cft. De maximaal toelaatbare belas-

ting op de tanktop is 15 ton/m2 en maximaal 

1,75 ton/m2 op de pontonluiken. De voort- 

stuwing wordt geleverd door een MaK-hoofd-

motor, type 6M25, met een vermogen van  

2364 pk of 1740 kW via een Siemens-tandwiel-

kast op een verstelbare schroef voor een 

snelheid van 12,5 knopen. De bunker- 

capaciteit is 210 m3.

 

Opleveringen
Fregate 
De Boer Remorquage SarL, Cayenne, een joint 

venture van Dutch Dredging (Baggerbedrijf 

De Boer), Sliedrecht, en Iskes Towage &  

Salvage, IJmuiden, nam op 17 mei de Fregate 

(bouwnummer 571766, imo 9828467), een RSD 

WID (Water Injection Dredger) 2915 Hybrid 

over van Damen Shipyards Hardinxveld. De 

kiel werd gelegd op 8 mei bij Safe Co. Ltd. 

Sp.z.o.o., Gdansk. Het casco, dat onder klasse 

van Bureau Veritas is gebouwd, werd op 5  

december te water gelaten en door de mslb 

Zeus op 18 december in Dordrecht afgeleverd. 

Van 7 tot 9 mei zijn in Rotterdam-Europoort 

proefvaarten en trekproeven gehouden. Op 24 

en 25 mei volgde een tweede proefvaart. 

De gegevens van de Fregate zijn: 499 bt – L 

o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 29,20 (25,70) x 15,04 x 

5,50 (4,60) meter. De energie wordt geleverd 

door twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 

3512 C, 3884 pk of 2816 kW bij 1600 tpm, op 

twee generatoren, 2 x 1058 kW, gekoppeld 

aan twee E-motoren, 2 x 400 kW, op twee 

Veth-roerpropellers, type VZ 1250 VHD, met 

een diameter van 2100 mm voor een trek-

kracht van 42,5 ton en een snelheid van 12,5 

knopen. De Veth-boegschroef, type VT 240, in 

een tunnel, heeft een vermogen van 200 kW. 

De HS Marine-dekkraan, type AK30HE2, heeft 

een hijsvermogen van 2 ton op 9,21 meter. De 

Air and Water Injection Dredging-installatie 

met twee elektrische pompen, type BP6055LD, 

(2 x 340 kW) heeft een capaciteit van 10.400 

m3/uur bij 2 bar. Een elektrisch aangedreven 

compressor, type ESM140W van 132kW, heeft 

een capaciteit van 24,65 m3/uur bij een druk 

van 7,5 bar. Aan boord is accommodatie voor 

zeven personen. 

Met de op 9 januari opgeleverde ASD 2310 SD 

(shallow draught) Papillon (bouwnummer 

571765, imo 9828455) wordt de Fregate ingezet 

in de havens van Cayenne en Kourou (Frans- 

Guyana). Daarvoor werd een contract van De Arklow Villa is de laatste van een serie van tien.

Een tweede SOV 9020 voor Bibby Marine Services.
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twaalf jaar overeengekomen met Grand Port 

Maritime de Guyane. De beide werkboten 

worden daar gestationeerd voor assistenties 

aan binnenkomende en uitgaande schepen, 

voor hulpverlening bij calamiteiten, zoals 

brandbestrijding, en voor onderhoud en bag-

gerwerk in beide havens. Na aankomst van de 

Fregate vindt de officiële doopceremonie van 

beide vaartuigen plaats in Frans-Guyana.

Osanyamo
Damen Yichang Shipyard Co. Ltd bouwde voor 

Starzs Investment Company Ltd (SICL), Port 

Harcourt, de ASD 5114 Osanyamo (bouw- 

nummer 553013, imo 9781059) die voor Total 

E&P Nigeria Ltd, Lagos, offshore-werk gaat 

verrichten voor de West-Afrikaanse kust. De 

tewaterlating was op 18 augustus 2016. Na 

proefvaarten op de Yangtze Rivier en over-

dracht op 20 februari 2018 vertrok de Osan- 

yamo naar Kaapstad waarna op 31 mei de  

reis werd voortgezet.

De gegevens van de ASD 5114 zijn: 1333 bt, 

401 nt, 877 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 52,30 

(46,53) x 13,80 x 6,80 (5,40) meter. De voort- 

stuwing wordt geleverd door twee ABC- 

hoofdmotoren, type 16DZC, totaal 9104 pk of 

6700 kW bij 1000 tpm op twee Schottel-roer-

propellers, type SRP 3030 CP met een dia- 

meter van 3200 mm, voor een trekkracht van 

100 ton en een snelheid van 13,5 knopen. De 

bunkercapaciteit is 402,5 m3. De dekkraan 

heeft een hijsvermogen van 10 ton op 10  

meter. Het werkdek heeft een oppervlak van 

268 m2. Aan boord is accommodatie voor 

veertien bemanningsleden en tien technici.

Volt Processor 
Het Utility Vessel (UV) 4312 Volt Processor 

(bouwnummer 573104, imo 9826940) vertrok  

op 10 mei van Gorinchem naar Ålesund via 

Hanoyna. Het vaartuig werd in december 2016 

door Volt Service AS, Fosnavåg, besteld bij 

Damen Shipyards. De bouw van het casco 

was uitbesteed aan Niron Staal Amsterdam 

BV en na de tewaterlating is het casco op 25 

november door de mslb Lingestroom naar  

Gorinchem gesleept voor afbouw in de nieuw-

bouwhal onder klasse van Lloyd’s Register en 

onder supervisie van Remøy Management AS. 

Op 14 maart werd de Volt Processor voor de 

tweede maal te water gelaten. Vanaf 24 tot 28 

april werden twee proefvaarten gemaakt in 

Europoort en op de Noordzee. De Volt Proces-

sor is op 4 mei opgeleverd. 

De gegevens van het UV 4312 zijn: 494 bt, 460 

dwt, L o.a. x B x H (dg) = 43,27 x 12,00 x 3,50 

(2,70) meter. Het DP1-vaartuig heeft een effi- 

De RSD WID 2915 Fregate (foto M. Coster).

De UV 4312 Volt Processor voor de aquaculture in Noorwegen (foto René van der Kloet).De ASD 5114 Osanyamo.
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ciënte en fl exibele dieselelektrische installa-

tie voor energievoorziening, bestaande uit 

drie Volvo-dieselgeneratoren, type D16, 3 x 

477 kW, voor de aandrijving van onder andere 

twee roerpropellers met een diameter van 

1250 mm (2 x 375 kW bij 1000 tpm) voor een 

trekkracht van 15,1 ton en een snelheid van 

8,6 knopen en een boegschroef in een tunnel 

met een diameter van 900 mm (125 kW). Aan 

boord is accommodatie voor tien bemannings-

leden. Het werkdek heeft een oppervlak van 

350 m2 met een maximaal toelaatbare belas-

ting van 5 ton/m2. De bunkercapaciteit is 150 

m3. Het vaartuig is uitgerust met vier knikarm-

dekkranen met hijsvermogens van 4,55 ton op 

22 meter, twee voor 1,85 ton op 20 meter en 

een voor 0,93 ton op 15 meter. De Volt Proces-

sor is niet alleen ontworpen voor onderhoud 

en andere aquaculture-werkzaamheden bij de 

Noorse zalmkwekerijen, maar ook voor boei-

en leggen, offshore olie/gas/windoperaties en 

duik- en ROV-ondersteuning.

StanLander 5612
De Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), 

Panama, heeft op 10 mei de Presidente 

Manuel Amador Guerrero L-403 in dienst ge-

steld. Dit is een vaartuig van het type Stan-

Lander 5612 (bouwnummer 541051, imo 

9775957) dat werd gebouwd onder klasse van 

Bureau Veritas bij de Vietnamese werf Ha 

Long Shipbuilding Co., Halong, via Damen 

Song Cam Shipyard. Het schip behoort tot 

een serie van acht (bouwnummers 541047 - 

541054) die door Ocamar, Vargas, in opdracht 

van de Venezolaanse marine waren besteld 

en niet meer afgenomen. De overige zeven 

zijn nu uit voorraad leverbaar. 

De gegevens van de StanLander 5612 zijn: 827 

bt, L o.a. x B x H (dg) = 57,27 x 12,00 x 3,90 

(2,95) meter. De voortstuwingsinstallatie be-

staat uit twee MTU-hoofdmotoren, type 

12V2000M61/1A, totaal 1610 pk of 1200 kW bij 

1800 tpm, via WAF 464L (5,905 : 1) op twee 

schroeven met een diameter van 1700 mm 

voor een snelheid van 11 knopen. De VT-150-

boegschroef met een diameter van 800 mm in 

een tunnel heeft een vermogen van 150 kW. 

De bunkercapaciteit is 94 m3. De actieradius 

is 3000 zeemijl. De LHC-dekkraan, type 11.0/

20.0-14, aan bakboord heeft een hijsvermogen 

van 14 ton op 19,5 meter. Aan boord is accom-

modatie voor zestien bemanningsleden in 

twee een- en zeven tweepersoonshutten. 

HST Hudson
Tijdens Seawork International in Southampton 

van 3 tot 5 juli presenteert Damen Shipyards 

een nieuw type FCS 2710, een vergrote versie 

en een verdere ontwikkeling van de succes-

volle FCS 2610. De HST Hudson (bouwnummer 

532901, imo 9851684) werd gebouwd in Anta-

lya in opdracht van High Speed Transfers Ltd, 

Swansea. De kiel werd gelegd op 22 septem-

ber 2017 en de tewaterlating was op 22 april. 

De gegevens zijn: 168 bt, 50 nt, L o.a. x B x H 

(dg) = 26,60 x 10,05 x 4,30 (2,40) meter. De 

voortstuwing wordt geleverd door twee Ca-

terpillar-hoofdmotoren, type C 32, 1896 pk of 

1394 kW bij 2100 tpm op twee vaste schroe-

ven voor een snelheid van 25 knopen.

Drie StanTugs voor Corpetrolsa Group 
Damen Shipyards leverde uit voorraad de 

StanTug 1205 Isabella (bouwnummer 502606) 

en twee StanTugs 1606, de Camilla en Camilla 

II, (bouwnummers 503183 en 503184) aan 

DLEN SA, een werkmaatschappij van de 

Ecuadoriaanse Corpetrolsa Group, Guayaquil. 

De Corpetrolsa Group beschikt over een vloot 

tankers van 2000 tot 7000 dwt en de drie 

sleepboten worden ingezet voor assistenties 

De StanLander 5612. De eerste FCS 2710 HST Hudson.

De StanTug 

1606.

De StanTug 

1205.
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in de havens Esmeraldas en La Libertad. De 

twee StanTugs 1606 zijn gebouwd in Changde 

en op 7 oktober 2014 met de Wila van SAL 

Heavy Lift in Rotterdam aangekomen. 

De gegevens van de StanTug 1205 zijn: 32 bt, L 

o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 13,12 (12,30) x 5,28 x 

2,30 (1,82) meter. De voortstuwingsinstallatie 

bestaat uit twee Volvo-hoofdmotoren, type 

D9MH, totaal 600 pk/442 kW bij 1800 tpm via 

twee tandwielkasten, type MG5091 (3,82 : 1) 

op twee vaste Kaplan-schroeven (diameter 

1050 mm) in Optima-straalbuizen voor een 

trekkracht van 8,3 ton en een snelheid van 9,8 

knopen. De bunkercapaciteit is 5,81 m3. De 

StanTug 1205 heeft twee roeren. 

De gegevens van de StanTug 1606 zijn: 46 bt, L 

o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 16,76 (16,00) x 5,54 x 

2,54 (2,22) meter. Twee Caterpillar-hoofd-

motoren, type C18 TA/B, via WAF 264L (4,5 : 1) 

op twee vaste Kaplan II-schroeven in Optima-

straalbuizen met een diameter van 1350 mm, 

hebben een totaalvermogen van 1200 pk/896 

kW bij 1800 tpm voor een trekkracht van 14,9 

ton en een snelheid van 11,2 knopen. De bun-

kercapaciteit is 14,81 m3. De StanTug 1606 is 

uitgerust met twee roeren. 

UK-46 Willeke
Na twaalf jaar heeft Damen Maaskant Ship-

yards, Stellendam, eindelijk weer een nieuwe 

boomkorkotter voor de Noordzeevisserij op-

geleverd. Het door Crist Sp. z.o.o., Gdansk, ge-

bouwde casco was al in januari 2006 in Stel-

lendam afgeleverd en daar noodgedwongen 

aan de voorraad toegevoegd. Op 21 april 2017 

werd op Urk het contract met de gebroeders 

J. en L. Hakvoort getekend waarna het vis-

sersvaartuig kon worden afgebouwd als UK-

46 Willeke (bouwnummer BA-591). De tech-

nische proefvaart werd gehouden op 20 maart 

op het Haringvliet en twee dagen later werd 

voor de kust van Scheveningen proef-

gevist. De overdracht was op 23 maart.

De gegevens van de trawler zijn: 485 bt, L o.a. 

x B x H (dg) = 41,05 x 9,00 x 5,10 (4,33) meter. 

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een 

ABC-hoofdmotor, type 12DZC-700-132A, 2025 

pk of 1491 kW bij 700 tpm via WAF 3455 (5,954 : 

1) op een schroef met een diameter van 3600 

mm in een Optima-straalbuis. De bunker-

capaciteit is 85 m3. De boegschroef heeft een 

vermogen van 112 kW. De Willeke is uitgerust 

met een Maaskant-vislier, type M 220 EP4 160 

EP6. De nieuwe UK-46 wordt voornamelijk in-

gezet op de Noordzee voor de vangst van gar-

nalen en platvis. 

WR-12 en WR-212
Machinefabriek Luyt BV droeg op 12 mei in 

Den Oever de identieke garnalenkotters WR-

12 Emma (bouwnummer 1701) en WR-212 Rein 

Willem (bouwnummer 1702) over. De eerste 

ging naar Gerard Kranenburg en de tweede 

naar Rein en Jelle van der Burg. De casco’s 

zijn gebouwd bij Scheepswerf Gebr. Buijs in 

Krimpen aan den IJssel en in Den Oever af-

gebouwd. 

De afmetingen zijn: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 

23,90 (21,32) x 8,50 x 2,50 (1,70) meter. De 

voortstuwingsinstallatie bestaat uit een Cater-

pillar-hoofdmotor, type C12 Acert, van 705 pk 

of 526 kW bij 2300 tpm. De kotters zijn uitge-

rust met een viertrommel Luyt-vislier en rvs 

jumper/loslieren. 

Sea Axe 51
In Port Harcourt is de eerste FCS (Fast Crew 

Supplier) 5009 voorzien van een deining ge-

compenseerde Ampelmann van het L-type in 

de Golf van Guinea getest door het Nigeriaan-

se LATC Marine en ExxonMobil Nigeria. De 

Sea Axe 51 (bouwnummer 547250, imo 

9779056) werd gebouwd bij Damen Antalya en 

in Gorinchem aan de voorraad toegevoegd. 

De gegevens van de FCS 5009 zijn: 454 bt, 136 

nt, 350 dwt – 53,25 (49,92) x 10,10 x 4,70 (2,68) 

meter. De voortstuwing wordt geleverd door 

vier Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C-TA, 

5684 pk of 4180 kW bij 1800 tpm op vier vaste 

schroeven voor een snelheid van 25 knopen.

De UK-46 Willeke is de eerste boomkorkotter in twaalf jaar.

De garnalenkotters WR-12 en WR-212. De Sea Axe 51 is de eerste FCS 5001 met een Ampelmann.
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Voor u gelezen

Door ir. W. de Jong

Maersk to Trial Autonomous Technology
Although the boss of Maersk Line recently declared that he did not 

expect to see Maersk ships sailing autonomously in his lifetime, the 

company does seem interested in applying autonomous technology. 

Maersk Line has hired an automation firm to install “perception and 

situational awareness technology” on a new class of container 

ships. The firm, Sea Machines Robotics, will provide technology sim-

ilar to an advanced driver assistance system – the kind of high-end 

cruise control found in top-end luxury cars today. To “see” the traffic 

environment, it will use computer vision, LIDAR and perception soft-

ware, and it will be deployed to “augment and upgrade transit opera-

tions.” The Senior Innovation Manager at A.P. Møller-Maersk con-

firmed that unmanned shipping is not the objective of its partnership 

with Sea Machines Robotics. ‘For this container ship situational 

awareness programme, we aim to prove that the technology increas-

es safety, efficiency and reliability. Autonomous vessels are not an 

end goal for Maersk, nor are unmanned vessels. What is more of in-

terest is the technology along the journey and the value it brings,’ he 

said. The project will have Sea Machines Robotics install its equip-

ment on Maersk’s new 3500 teu Winter Palace ice-class feeders that 

the company is currently introducing in the Baltic Sea. (Maritime  

Executive)

LNG-Fuelled Post-Panamax Bulk Carrier
Japanese NYK and Oshima Shipbuilding have teamed up on design-

ing and constructing an LNG powered Post-Panamax bulker. Under 

the plan, set to take four years to carry out, the companies plan to 

develop a vessel that will greatly reduce its environmental impact. 

The design is to minimise the loss of cargo space by optimising the 

LNG fuel tank and accommodation arrangements. In addition, by op-

timisation of outfitting and piping, construction time of an LNG-fuelled 

ship is expected to be reduced by twenty per cent. LNG-fuelled ships 

currently require more construction time than other types of vessels. 

NYK said that the objective was to achieve a thirty per cent reduc-

tion of the Energy Efficiency Design Index (EEDI) for large bulk carri-

ers constructed after 1 January 2025. (World Maritime News)

Russian Floating Nuclear Power Unit
Rosatom, Russia’s state owned nuclear energy corporation has 

launched a vessel it claims is the world’s only floating nuclear power 

unit. The Akademik Lomonosov has been towed out of St. Petersburg 

– where it was constructed – to its base in Chukotka in Russia’s re-

mote far east. It will make the voyage across the Arctic via Mur-

mansk so that its reactors can be loaded with nuclear fuel before 

they are started this autumn. According to Rosatom, the 70 MW unit 

will replace the 44 year old Bilibino Nuclear Power Plant and the 

seventy year old Chaunskaya Thermal Power Plant. The new floating 

plant will begin operations in Chukotka in 2019 and will generate 

enough energy to power a town of 100,000 people. The floating  

power unit is designed for operation at the extreme north and the 

Russian Far East. Its main task is to power remote industrial plants, 

port cities and offshore oil and gas platforms. Rosatom claims that 

the nuclear process at the floating power station meets all require-

ments of the International Atomic Energy Agency and does not pose 

any threat to the environment. (IMarEST News) 

Introducing “Smart Bolts”
In the future, intelligent bolts in wind turbines or other important con-

structions may be able to let the operator know when something is 

wrong. A research team at the Norwegian University of Science and 

Technology (NTNU) in Norway is working to create bolts that send 

an alert when something is not as it should be or when maintenance 

is needed. Each bolt must be able to contact a control centre, which 

will receive messages from all intelligent bolts of this type in all in-

stallations around the world. The vision of the researchers is to  

develop wireless sensors to be installed inside the bolts. If the sen-

sor detects that something is wrong with the bolts, it will send a 

message to the control centre that will then send a message to the 

customer responsible for the operation of the plant. According to the 

researchers, many structures, like wind turbines and oil and gas in-

stallations, are subjected to heavy loads. Manual methods for con-

trolling and maintaining bolt loads are time consuming and costly. 

Therefore, developing an effective, common monitoring system is of 

technical importance. The project will run for more than three years 

and is supported by Regional Research Funds and Dokka Fasteners. 

(Maritime Executive)

First Passenger Ship with a Rotor Sail
Viking Line’s Viking Grace has started deploying wind power after 

being equipped with a rotor sail. Developed by the Finnish company 

Norsepower, the rotor sail will cut fuel consumption by up to 900 

tonnes annually. The Viking Grace sails on wind-assisted voyages 

between Turku and Stockholm. The cylindrical rotor sail installed is 

24 metres in height and 4 metres in diameter and uses the Magnus 

effect for propulsion. As the rotor is spinning, the passing air will 

flow with a lower pressure on one side than on the opposite side. 

The propulsion force created by this pressure difference drives the 

ship forward. The rotor sail is automated and the system will shut 

down in response to any disadvantageous changes in the direction 

of force of the wind. Viking Line will also use wind propulsion in the 

company’s new vessel due to be operational in 2020. That ship will be 

equipped with two mechanical rotor sails from Norsepower, thus 

doubling the wind power potential. (Passenger Ship Technology) 
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Door G.J. de Boer

WPD ziet vooral kansen  
voor elektrisch varen
De veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog

De laatste jaren ondervindt de veerdienst tussen Holwerd en Nes (Ameland) regelmatig vertragingen 
veroorzaakt door een weerbarstig deel van de Waddenzee. Die vertragingen zitten de Amelanders en 
de toeristen danig dwars en zij zoeken de oorzaak daarvan bij Wagenborg Passagiersdiensten (WPD): 
de veerboten Sier en Oerd varen te langzaam, zijn ongeschikt voor deze vaargeul en hanteren een 
onlogische dienstregeling. De enige oplossing is echter een bredere, diepere vaargeul en een 
bochtafsnijding in de Vloedgeul. Toch denkt ook WPD na over nieuwe veerbootconcepten.

Special Waddenveren

De Fostaborg 

vaart in twintig 

minuten van 

Holwerd naar 

Ameland.

Gerrit de Boer is redacteur van  

SWZ|Maritime en bekend schrijver 

van maritieme boeken.

De rol van Wagenborg is het uitvoeren van de dienstregeling zoals 

die in de concessie Friese Waddenveren Oost is vastgelegd. Deze 

concessie is op 18 april 2014 ingegaan en heeft een looptijd van  

vijftien jaar. Het is aan het Rijk om, als concessieverlener, voor de 

juiste omstandigheden te zorgen. Bij de veerdienst naar Schier- 

monnikoog treden nauwelijks vertragingen op. De problematiek van 

de vaargeul tussen Holwerd en Nes door een kwetsbaar en uniek 

natuurgebied is complex en divers. Om daar het hoofd aan te bie-

den, werd door WPD, Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente  

Ameland onder leiding van oud-gedeputeerde van Groningen Marc  

Jager het Open Plan Proces (OPP) verbinding Holwerd – Ameland  

gestart om een probleemanalyse van de vaargeul op te stellen. Het 

eindadvies van het OPP, met vijf breed gedragen en met elkaar sa-

menhangende voorkeursoplossingen voor de korte termijn op tafel, 

is in oktober 2016 voorgelegd aan de minister (Infrastructuur &  

Milieu), de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Ameland. 

Een van de adviezen was een “knip” op te nemen in de dienst- 

regeling, zodat ‘s ochtends ontstane vertraging niet doorwerkt naar 

de middag. Deze aanpassing in de dienstregeling hield in dat de 

boot die in 2017 om 12.30 uur vanaf Ameland vertrok, vanaf 1 januari 

2018 om 13.00 uur vertrekt waarmee een half uur speelruimte in de 

dienstregeling werd gerealiseerd om de vertraging in te lopen. De 

oorzaak van de vertragingen is weliswaar niet weggenomen, maar 

de effecten werden wel met ruim 25 procent verminderd. 

Andere aanbevelingen waren het doorvoeren van enkele optimali-

saties in het proces van in- en uitladen en het instellen van een 

sneldienst, vooral voor eilandbewoners en forenzen, naast de regu-

liere veerdienst tussen Ameland en Holwerd. Vanaf 1 mei 2014 heeft 

WPD ervaring opgedaan met een sneldienst die uitgevoerd werd 

door een van de drie watertaxi’s, de Kluut, Plevier en Stern. Deze 

waterjet aangedreven vaartuigen van het type DJS HS Tender 1200 

(12,00 x 4,26 meter) zijn op 23 april 2010 opgeleverd door N. Dijkstra 

Metaalbewerking BV, Harlingen. Zij hebben een diepgang van 0,70 

meter en kunnen met een snelheid van 27 knopen maar maximaal 

twaalf passagiers vervoeren.

Fostaborg
De 22 meter Fast Ferry, een ontwerp van Kroes & Poortinga BV, Jou-

re, werd op 19 mei 2017 door WPD besteld bij Gebr. van Enkhuizen, 

Makkum, waar ook de watertaxi’s in onderhoud zijn. De bouw van 

het aluminium casco was uitbesteed aan Dijkstra, Harlingen, en 

daar is op 20 juli de kiel gelegd. Op 4 december is het casco uit de 
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De Ampere is de eerste volledig elektrisch voortgestuwde veerboot ter wereld.
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hal in Harlingen gereden en twee dagen later op een ponton naar 

Makkum gesleept. De doopceremonie werd gehouden op 2 maart 

en verricht door oud-commissaris van de Koning, mevrouw Joan 

Leemhuis-Stout. De nieuwe snelboot werd Fostaborg gedoopt, een 

naam die is afgeleid van Fosta, in vroeger tijden de beschermgodin 

en het vruchtbaarheidssymbool van Ameland. Het suffix “borg” ver-

wijst naar rederij Wagenborg. De tewaterlating moest vanwege ijs 

enkele dagen worden uitgesteld. 

De onder klasse van Lloyd’s Register gebouwde Fostaborg maakte 

op 24 maart de eerste overtocht van Holwerd naar Ameland. Vanaf 

28 maart vaart de Fostaborg volgens een eigen dienstregeling: op 

werkdagen zes keer heen en weer tussen Holwerd en Ameland, in 

het weekend en op feestdagen vier keer. De Fostaborg heeft minder 

last van de huidige staat van de vaargeul en de vaartijd bedraagt 

twintig minuten. WPD rekent per overtocht wel een toeslag van  

€ 7,50 bovenop het gewone retourticket voor de veerdienst en er 

moet vooraf online worden gereserveerd.

De afmetingen van de 42 ton metende Fostaborg zijn: L o.a. x B x H 

(dg) = 22,00 x 6,10 x 2,30 (1,10) meter. De voortstuwing wordt ge- 

leverd door twee Yanmar-dieselmotoren, type 6AYM-WET, met een 

vermogen van 2 x 610 kW bij 1900 tpm op twee schroeven waarmee 

een snelheid kan worden behaald van 21 knopen. Deze motoren vol-

doen aan IMO Tier II- en CCNR2-emissie-eisen. De bunkercapaciteit 

is 4,84 m3. De stroomvoorziening is geregeld via een 24V-accu- 

pakket dat geladen wordt door de dynamo’s, generator of wal- 

spanning. De elektrische boegschroef heeft een vermogen van 11,2 

kW. De drie watertaxi’s blijven op afroep beschikbaar.   

Naar emissieloos 
Ook beraadt men zich nog op oplossingen voor de lange termijn tot 

2030. Zo heeft WPD de ambitie een nieuw vervoersconcept te ont-

wikkelen om het milieu zo min mogelijk te belasten. In 1996 won het 

bedrijf al de Milieuprijs voor de scheepvaart voor de Sier, een 

enorm vooruitstrevend ontwerp: dubbelwandig en zero-dumping 

met een regenwateropvang zodat eventuele olie van auto’s aan dek 

niet overboord spoelt. Al in 2011 is uitgebreid onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om zonder emissies te varen. Dat was toen 

wel technisch haalbaar en politiek verantwoord, maar bedrijfs- 

economisch onmogelijk vanwege de tarievenstructuur die vast ligt 

in de concessie. Een groot aantal kleine maatregelen, zoals LED- 

verlichting en een energie-efficiëntere motorafstelling, waarmee 

Naam bouwjaar brutotonnage passagiers PAE* imo
Sier 1995 2286 1463 72 9075761

Oerd 2003 2286 1463 72 9269673

Rottum 1985 1121 1140 36 8408959

Monnik 1985 1121 1000 48 8408961

Fostaborg 2018 42 48  

Vloot WPD per 1 april 2019 (*PAE staat voor personenauto-equivalent).

een lager brandstofverbruik kon worden gerealiseerd en dus ook de 

emissies verminderden, hebben bij elkaar toch ook een groot effect. 

Waterstof is toen ook onderzocht, maar dat bleek onhaalbaar. LNG 

is een mogelijkheid, maar moeilijk in verband met het ontbreken van 

bunkerfaciliteiten en twee havens aan de vaste wal in plaats van 

één. Misschien is het in de toekomst wel mogelijk zonder fossiele 

brandstof te varen. Er zijn nu nog geen plannen om de vier huidige 

veerboten op korte termijn te laten ombouwen op LNG-voortstuwing 

of te vervangen door nieuwbouw. 

Een uitzondering zou kunnen zijn een tweede 22 meter Fast Ferry 

voor de dienst van Esonstad (vakantiepark bij Oostmahorn) naar 

Schiermonnikoog. Deze dienst werd vanaf 6 april 2007 onderhouden 

met de Esonborg (1999, 85 passagiers en dertig fietsen), een cata-

maran van het type River Runner 150. Dit vaartuig voer eerder als 

Aqua Runner tussen Huizen en Almere-Haven v.v. in opdracht van 

de provincie Flevoland. De catamaran was echter niet inzetbaar bij 

golven hoger dan een meter. De Esonborg is in 2014 verkocht aan 

Waterbus BV, Dordrecht, en vervangen door de Störtebeker (1969, 

115 bt, 220 passagiers, imo 7935319). WPD chartert deze voormalige 

veerboot van de Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum GmbH, 

Wyk auf Föhr, van Bos Marine Services BV, Lauwersoog.

Goed voorbeeld doet goed volgen
In Noorwegen vaart vanaf 9 januari 2015 de eerste volledig elek-

trisch voortgestuwde veerboot ter wereld van groot formaat, de 

Ampere (1598 bt, imo 9683611) van Norled AS, Stavanger. Per dag 

worden 34 overtochten gemaakt in het Sognefjord tussen Lavik en 

Oppedal, een afstand van 5,7 kilometer. De aluminium catamaran is 

voorzien van een 1 MWh lithium-polymer accupakket dat in tien mi-

nuten met walstroom kan worden opgeladen wanneer de veerboot 

in de haven ligt. Indien de elektriciteitsnetten in Lavik of Oppedal 

tijdelijk te weinig capaciteit hebben, dan staat er in elke haven een 

permanent aangesloten accupakket waarmee de Ampere snel ge- 

laden kan worden. De Ampere (79,40 x 21,44 meter), die wordt voort-

gestuwd door twee roerpropellers van 2 x 450 kW, heeft een accom-

modatie voor 320 passagiers en 120 personenauto’s. De Ampere trok 

de aandacht van Wagenborg. Voor WPD is volledig elektrisch varen 

een serieuze mogelijkheid, want de ontwikkelingen op het gebied 

van elektrisch varen en de batterijtechnologie zijn in een stroom- 

versnelling gekomen. De afstand van Holwerd naar Ameland is 

maar 11,5 kilometer.
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Door G.J. de Boer

Veren Terschelling en Vlieland 
worden steeds “groener”
Rederij Doeksen gaat voor LNG

Al in 2003 is Rederij Doeksen begonnen met onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
duurzaam veerbootontwerp met de focus op het gebruik van aardgas voor de 
voortstuwing. Het gebrek aan beschikbaarheid, infrastructuur, wet- en regelgeving en 
stimulering vanuit de overheden vormden echter op dat moment een te grote hindernis, 
zodat besloten moest worden voor traditionele voortstuwing te kiezen. Toch werd er met 
het ontwerp voor de Vlieland al een aanzet gemaakt om te komen tot een ultiem 
innovatief, veilig, betrouwbaar en klant- en milieuvriendelijk veerconcept.

Special Waddenveren

De Willem 

Barentsz en 

Willem de 

Vlamingh zullen 

uitsluitend op 

LNG varen.

Rederij Doeksen overlegde regelmatig met de Waddenvereniging 

die zich terecht zorgen maakte over de milieueffecten van de 

scheepvaart op de Waddenzee. De grootste bedreigingen voor dit 

kwetsbare gebied waren emissies van scheepsmotoren, de risico’s 

van olievervuiling na een aanvaring of lekkage en de bodem-

beroering door schepen. Er werd voor de Vlieland vooral gekeken 

naar het scheepsontwerp. Van grote invloed waren de rompvorm, 

het totale gewicht van de veerboot en het te installeren voort-

stuwingsvermogen op de ondiepe Waddenzee. Hoe lager het brand-

stofgebruik, des te minder is de uitstoot van schadelijke stoffen zo-

als CO2, SOX en NOX (zwavel- en stikstofoxide) en fi jnstof. Uit onder-

zoek bleek dat de catamaran-rompvorm met minder weerstand de 

meest effi ciënte rompvorm is op de ondiepe vaarroutes. Door de 

veerboot geheel in aluminium te bouwen en het ontbreken van bal-

last zou veel scheepsgewicht worden bespaard. Een catamaran is 

bovendien breed met veel ruimte voor het autodek en de passa-

gierssalons en biedt een hogere veiligheid dankzij ruim voldoende 

lekstabiliteit. 
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Catamarans
Catamarans waren niet onbekend bij Rederij Doeksen. In oktober 

1973 was de Koegelwieck (1) de eerste catamaran in Europa buiten 

Noorwegen, waarmee een snelle passagiersdienst tussen Harlin-

gen, Terschelling en Vlieland werd geopend. In juni 1992 werd deze 

catamaran vervangen door een nieuwe en grotere Koegelwieck (2) 

die nog steeds deel uitmaakt van de vloot. Rederij Doeksen introdu-

ceerde in augustus 2002 de Noord-Nederland, de eerste Ro-Ro 

vrachtcatamaran in Europa. Dit vaartuig werd op 29 oktober 2001 

besteld bij de Australische werf ASB Aluminium & Steel Boats, Har-

wood NSW, en op dek van het zwareladingschip Passat naar Ter-

schelling verscheept. De Noord-Nederland wordt voortgestuwd 

door vier Deutz-dieselmotoren op vier schroeven voor een snelheid 

van 14 knopen.

Vervolgens werd de ruim dertig jaar oude veerboot voor de Vlieland-

dienst vervangen door de eerste catamaran-autoveerboot met con-

ventionele voortstuwing (vier Caterpillar-dieselmotoren op vier 

schroeven) en een snelheid van 15 knopen. Rederij Doeksen be-

stelde de Vlieland op 4 juli 2003 bij de Filippijnse werf FBM-Aboitiz 

Babcock Marine Ltd., Balamban op Cebu. In het voorjaar van 2005 

maakte de veerboot op eigen kiel de reis van de werf naar Harlin-

gen (de langste reis tot dusver gemaakt door een Doeksenboot) en 

vanaf 15 juli van dat jaar vaart de Vlieland in de dienst Harlingen – 

Vlieland v.v. 

Het contact met de werf op Cebu kreeg nog een vervolg. Daar lag 

een vrijwel nieuwe FBM Tricat-50M te koop waarvoor Rederij Doek-

sen wel interesse had voor uitbreiding van de sneldienst. Het vaar-

tuig werd aangekocht en met het zwareladingschip Lena van SAL 

Heavy Lift naar Harlingen verscheept. Daar onderging de trimaran 

een grote renovatie waarna deze op 28 maart 2008 als Tiger aan de 

vloot werd toegevoegd.

LNG-voortstuwing beste oplossing
Inmiddels ging de rederij door met research dat moest leiden tot 

een veerboot die zo weinig mogelijk impact heeft op de natuurlijke 

omgeving. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met 

Damen Shipyards Gorinchem, de gemeente Terschelling, Rijks-

waterstaat en de Stichting Innovatie Binnenvaart (SIB).    

Uit dat onderzoek bleek dat LNG (liquid natural gas/aardgas) en 

mechanische voortstuwing in combinatie met energieopslag en 

warmteterugwinning als meest effi ciënte oplossing uit de bus 

kwam. LNG wordt in het algemeen voor de komende dertig jaar be-

schouwd als de schoonste transitiebrandstof in de overgang van 

het fossiele tijdperk naar het honderd procent fossielvrije tijdperk. 

Tegen die tijd zullen ook de Waddenveren waarschijnlijk honderd 

procent elektrisch worden voortgestuwd. 

Overigens had de rederij zich al eerder georiënteerd op LNG toen 

op 28 januari 2000 in Noorwegen ‘s werelds eerste veerboot op LNG, 

de Glutra (2268 bt, imo 9208461) van Fjord1 AS, Floro, in dienst werd 

gesteld tussen Sølsnes – Åfarnes v.v. in het Trondheimsfjord. Dat 

was toen in Nederland nog niet mogelijk wegens het ontbreken van 

bunkerfaciliteiten voor LNG. LNG als brandstof genereert minder 

uitstoot dan MGO (marine gas oil): elf procent minder CO2, negentig 

procent minder NOX, 95 procent minder PM (fi jnstof) en geen SOX.

Van alle Nederlandse Waddeneilanden liggen Vlieland en Terschel-

ling het verst uit de kust. Een groot voordeel is dat LNG een zeer 
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Gegevens Willem Barentsz en  

Willem de Vlamingh

Bt 1200

Dwt 335

Lengte o.a. 70,65 meter

Lengte w.l. 69,60 meter

Breedte 17,30 meter

Diepgang 2,60 meter

Passagiers 592

Auto’s 66 PAE

Special Waddenveren
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Marine (V) Co., Ltd. had overgenomen, voor de bouw onder klasse 

van Lloyd’s Register of Shipping van twee identieke aluminium cata-

maran-autoveerboten op LNG voor de Waddenzee. De bouwsom be-

draagt circa € 48 miljoen en het Waddenfonds kende Rederij Doek-

sen hiervoor de eerder toegezegde subsidie toe van € 1.207.500. Het 

Waddenfonds stimuleert met deze subsidie om te investeren in 

schonere, maar ook fors duurdere, voortstuwingssystemen. Dit 

fonds is een gemeenschappelijke regeling van de Wadden- 

provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland en investeert in 

initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische 

ontwikkeling van het Waddengebied versterken.

LNG op de Waddenzee
De eerste veerboten met LNG-voortstuwing verschenen al in 2015 

op de Duitse Waddenzee. De Ostfriesland (1985 - 2596 bt, imo 

8324622) AG Ems had de primeur en maakte op 17 juni de eerste 

overtocht van Emden via Eemshaven naar Borkum. Dit was een  

demonstratieproject om aan te tonen dat een LNG-verbouwing een 

potentieel bruikbare optie is. De EU ondersteunde dit project met 

een TEN-T-bijdrage van € 3,07 miljoen subsidie. De veerboot Ost-

friesland werd in Bremerhaven met 15,35 meter verlengd en de 

twee MaK-dieselmotoren werden vervangen door Wärtsilä-dual- 

fuel-motoren van het type 6L20DF.

De nieuwgebouwde Helgoland (2256 b, imo 9714862) van Cassen 

Eils, een dochteronderneming van AG Ems, vertrok op 11 december 

uit Cuxhaven voor de eerste reis naar Helgoland. Voor dit schip 

heeft de Europese Unie ook subsidie toegekend van € 4,175 miljoen. 

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Wärtsilä-dual-fuel- 

motoren van het type 9L20DF. Wegens het ontbreken van infrastruc-

tuur moeten beide schepen nog met LNG-trucks worden gebunkerd 

in Cuxhaven en Emden.    

Willem Barentsz en Willem de Vlamingh
De officiële kielleggingen van de bouwnummers 387 en 388 vonden 

naast elkaar plaats op 15 juli en 9 augustus 2016. De catamarans 

zouden eind 2017 in een Nederlandse haven worden opgeleverd 

waarna van januari tot en met maart 2018 de LNG-motoren zouden 

worden ingebouwd. Door onvoorziene omstandigheden is dit een 

jaar uitgesteld. De voorlopige planning is bijgesteld en de schepen 

moeten nu begin 2019 worden opgeleverd. Na de tewaterlating in 

Special Waddenveren

compacte brandstof is waardoor de actieradius van een schip op 

LNG aanmerkelijk groter is dan dat van een schip op bijvoorbeeld 

CNG (compressed natural gas). 

Investeringsplannen krijgen vorm
Door de perikelen met concurrent EVT werden de investerings- 

plannen echter lange tijd in de ijskast geschoven. In april 2014 

kwam een einde aan deze concurrentieslag, die acht jaar heeft ge-

duurd en de gemeenschappen van Vlieland en Terschelling dreigde 

te ontwrichten. Op 18 april 2014 kende het ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu de eerste concessie Waddenveren West (Vlieland en 

Terschelling) voor vijftien jaar toe aan Rederij Doeksen. In februari 

2015 ging de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Doeksen 

Transport Group akkoord met de investering van ruim 25 miljoen 

euro in de nieuwe veerboot die vergelijkbaar was met de huidige 

Vlieland. Het casco zou echter worden gebouwd van aluminium in 

plaats van staal, wat ten opzichte van de Vlieland een gewichts- 

besparing opleverde van 150 ton. 

Oorspronkelijk was het plan een veerboot met LNG-voortstuwing 

voor 700 tot 900 passagiers en 72 auto’s te bestellen ter vervanging 

van de verouderde Midsland (700 passagiers en 53 personenauto’s). 

De geheel van aluminium gebouwde vrachtcatamaran Noord-

Nederland zou met 15 meter worden verlengd en verbouwd waarna 

dit schip 225 passagiers en zestig personenauto’s kon vervoeren.  

Bovendien zouden de dieselmotoren worden vervangen door dual- 

fuel-voortstuwing. Ondanks een subsidie van het Waddenfonds van 

€ 1.207.500 bleek deze ingrijpende verbouwing echter economisch 

niet haalbaar. De conversie van de Noord-Nederland werd daarom 

aangepast en er werd van de LNG-voortstuwing afgezien. De 

vrachtcatamaran werd begin 2017 bij Damen Shiprepair Harlingen 

in acht weken met 20 meter verlengd en voorzien van vier nieuwe 

Deutz-dieselmotoren overeenkomstig de eisen IMO Tier II, nieuwe 

roeren en een extra boegschroef, een totale investering van circa 

twee miljoen. De Noord-Nederland vaart in de vrachtdienst tussen 

Harlingen en West-Terschelling v.v. en incidenteel tussen Harlingen 

en Oost-Vlieland v.v. Hiermee worden de gewone veerboten ontlast 

en kunnen gevaarlijke stoffen apart worden vervoerd. 

Er zijn daarna plannen gemaakt voor nieuwbouw, een tweede klei-

nere veerboot voor 200 tot 300 passagiers en vijftig tot zestig auto’s, 

maar in juni 2015 is uiteindelijk besloten twee identieke veerboten te 

bestellen omdat die efficiënter en flexibeler ingezet kunnen worden 

en waarbij de verlengde Noord-Nederland gehandhaafd bleef als 

vrachtboot. Het ontwerp werd voorbereid door BMT Nigel Gee, 

Southampton, in samenwerking met Vripack, Sneek, voor zowel het 

exterieur als het interieur van de nieuwe veerboten. 

Eind november 2015 zijn elf werven benaderd voor een offerte waar-

op vijf werven reageerden door in januari 2016 een serieuze aan- 

bieding te sturen. Na zorgvuldige evaluatie bleven drie werven over: 

de Vietnamese werf Strategic Marine in Vung Tau, de Filippijnse 

werf Austal Ships op Cebu (beide van Australische origine) en  

Damen Shipyards Galati. Rederij Doeksen contracteerde op 8 april 

2016 Triyards Holdings, Singapore, die in oktober 2014 Strategic  

De Ostfriesland werd omgebouwd voor LNG-voortstuwing en was daarmee de eerste 

veerboot op LNG op de (Duitse) Waddenzee.
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De veerdiensten tussen Harlingen en de eilanden vallen onder de 

regels voor de binnenvaart, waaronder ook de emissieregels. De 

emissienorm wordt bepaald met de CCR2-norm, met verplichte ge-

bruikmaking van laagzwavelige brandstof. Deze norm wordt in 2020 

vervangen door de EU-stage 5-emissienorm. De aardgasmotoren 

van de nieuwe schepen voldoen hieraan.

LNG-tanks en -systemen
Marine Service Noord, Hoogezand, leverde het ontwerp en bouwde 

in de eigen werkplaats vier LNG-brandstofsystemen vanaf de tanks 

tot aan de motoren. Om de cryogene binnentanks, die werden gefa-

briceerd bij Cryovat, Nijkerk, werd een multi-layer-isolatie aange-

bracht en daarna een roestvrijstalen buitenmantel. De tanks hebben 

elk een capaciteit van 46 m3. De ruimte tussen de binnen- en buiten-

tank werd vervolgens vacuüm getrokken. Zo ontstond een hoog-

waardige isolering die de vloeibare LNG in de tank zo lang mogelijk 

op een temperatuur van -162°C moet houden. 

Na voltooiing zijn de vier installaties met de LNG-tanks naar Vung 

Tau getransporteerd om ze daar in de beide veerboten te laten in-

bouwen. De uiteindelijke inbedrijfstelling van de gehele LNG- 

installaties zal door MSN in Nederland worden uitgevoerd. 

Alle ruimtes aan boord waar aardgas voorkomt, zijn beveiligd met 

dubbelwandige leidingen en gasdetectoren en worden continu ge-

ventileerd. Bijkomend voordeel van een catamaran is dat er al twee 

gescheiden machinekamers zijn, een eis om met veerboten op aard-

gas te mogen varen. 

Bunkeren
Voor de aanvoer van LNG naar de twee veerboten volstaat de inzet 

van LNG-tankwagens vanuit de terminals in Zeebrugge, Rotterdam 

of Eemshaven. De beschikbaarheid van LNG is in de afgelopen jaren 

sterk verbeterd. De veerboten worden éénmaal per week door mid-

del van twee LNG-trucks vanaf de kade in Harlingen gebunkerd. 

Aan Rederij Doeksen is daarvoor inmiddels een vergunning ver-

leend.

Na de indienststelling van de Willem Barentsz en de Willem de Vla-

mingh blijft de in 1989 gebouwde Friesland als reserve het grootste 

schip in de vloot. Deze veerboot wordt in het hoogseizoen en tijdens 

drukke weekends voor extra afvaarten ingezet. De huidige veerboot 

Vlieland blijft in de dienst op Vlieland varen, maar kan in de winter of 

tijdens onderhoud door de nieuwe catamarans worden vervangen.

Special Waddenveren

Vung Tau worden beide veerboten met een halfafzinkbaar zware- 

ladingschip naar een Nederlandse haven verscheept en als alles 

goed verloopt, is het de bedoeling dat de twee schepen per 1 april 

2019 hun eerste overtochten vanuit Harlingen gaan maken. In mei 

2017 werden de namen van de nieuwe veerboten bekendgemaakt: 

de Willem Barenstz (bouwnummer 387, imo 9807578) en de Willem 

de Vlamingh (bouwnummer 388, imo 9807580). Deze namen zijn af-

geleid van de ontdekkingsreizigers Willem Barentsz (1550-1597) van 

Terschelling en Willem de Vlamingh (1640-±1698) van Vlieland. 

Alleen op aardgas
Tijdens de SMM 2016 in Hamburg werd op 7 september het contract 

getekend voor de levering van de vier MTU-single-fuel-hoofd- 

motoren, type 16V4000M55RN, die in maart 2018 paarsgewijs in de 

nieuwe veerboten werden geplaatst. Deze motoren draaien volledig 

op aardgas en worden afgesteld op een vermogen van 1492 kW dat 

voldoende is voor een dienstsnelheid van 14 knopen. De motoren 

zijn in vermogen lager afgesteld om te voldoen aan de IMO Tier III- 

en EPA Tier 4-emissie-eisen. De MTU-motoren drijven via koppelin-

gen direct Veth-contraroterende roerpropellers aan. Onder de rom-

pen zijn twee scheggen geconstrueerd om de koersstabiliteit van 

het schip te verbeteren en ter bescherming van de roerpropellers 

als het schip onverhoopt aan de grond zou lopen.

Innovatief zijn twee door Orcan Energy AG, München, geleverde in-

stallaties achter beide motoren en de aparte Scania-gasgenerato-

ren waarmee restwarmte van uitlaatgassen en motorkoelwater 

wordt teruggewonnen voor verwarming en opwekking van elektrici-

teit, die wordt opgeslagen in twee grote accubanken. Hiervan wordt 

onder andere gebruikgemaakt tijdens het manoeuvreren voor het 

kortstondig benodigde piekvermogen voor aandrijving van de elek-

trische boegschroeven. 

Milieu
Naast een extreem laag brandstofverbruik hebben de nieuwe veer-

boten echter meer duurzame toepassingen, zoals zonnepanelen 

waarmee een deel van de hoteldiensten van energie wordt voor-

zien, zodat minder LNG gebruikt hoeft te worden. De schepen wor-

den geheel verlicht met energiezuinige LED-verlichting. Verder zijn 

de veerboten onder de waterlijn voorzien van een milieuvriendelijke 

siliconen anti-foulingverf waarop algen, zeewier en mosselen niet 

of nauwelijks aangroeien. 

Naam bouwjaar brutotonnage passagiers PAE* imo
Friesland 1989 3583 1750 118 8801058

Koegelwieck 1992 439 315  9035527

Noord-Nederland 2000 361 12 52 9269611

Tiger 2002 660 403  9179191

Vlieland 2005 2726 1200 57 9303716

Willem Barentsz 2019 1200 600 66 9807578

Willem de Vlamingh 2019 1200 600 66 9807580

Vloot Rederij Doeksen per 1 april 2019 (*PAE staat voor personenauto-equivalent).
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Door G.J. de Boer

TESO op CNG

De Waddenzee is een erkend biologisch ecosysteem dat in juni 2009 werd uitgeroepen tot Unesco 
Werelderfgoed, een dynamisch gebied met een natuurwaarde die uniek is in de wereld. De rederijen 
die hier opereren, zijn continu bezig steeds duurzamere oplossingen te zoeken voor hun veerboten. 
TESO koos ervoor hun Texelstroom op CNG te laten varen.

Special Waddenveren

De TESO moest 

twee jaar 

wachten tot de 

Texelstroom op 

CNG mocht varen 

(foto Flying 

Focus).

Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af, 

waardoor het landschap elk moment verandert. Het is een uitge-

breid stelsel van geulen dat wordt afgewisseld door drooggevallen 

zandplaten en omvat een gebied van bijna 1.000.000 ha aan de Ne-

derlands-Duits-Deense Noordzeekust. Alle drie de (Koninklijke) re-

derijen die de veerdiensten op Texel, Vlieland, Terschelling, Ame-

land en Schiermonnikoog onderhouden hebben er alle belang bij dit 

gebied in stand te houden en het kwetsbare milieu zo min mogelijk 

te belasten. Hun zoektocht naar steeds duurzamere oplossingen 

leidt tot innovatieve scheepsontwerpen, energiebesparende maat-

regelen, het terugdringen van toxische emissies van gasolie na ver-

branding in de scheepsmotoren door gebruik van alternatieve 

brandstoffen en een snellere energietransitie naar volledig emissie-

loos varen. De overheid kan echter met het noodzakelijk aanpassen 

van regelgeving en infrastructuur niet altijd gelijke tred houden met 

het tempo waarin de rederijen milieubesparende maatregelen wil-

len doorvoeren. Zo heeft TESO wel twee jaar moeten wachten op 

een vergunning voor de Texelstroom om op CNG te kunnen varen.

Concessies
Om de belangen van de reiziger te beschermen heeft de overheid 

afspraken gemaakt met de rederijen. De Rijksoverheid bepaalt door 

het verlenen van concessies welke rederij de veerdiensten naar de 

Friese Waddeneilanden mag varen en op welke voorwaarden. Tot 1 

mei 2029 zijn twee consessies van kracht: één voor de verbindingen 

van en naar Vlieland en Terschelling en één voor de verbindingen 

van en naar Ameland en Schiermonnikoog. Omdat de veerdienst 

naar Texel via aandelen eigendom is van Texelaars, zijn hun belan-

gen voldoende gewaarborgd. De overheid heeft daarom voor Texel 

geen concessie verleend.   

Texelstroom
De Texelstroom, een innovatief ontwerp van C-Job Naval Archi-

tects, Hoofddorp, en Vripack, Sneek, met een volledig op het eiland 

geïnspireerde interieur- en exterieurbeleving, werd op 8 mei 2014 

door Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) 

besteld bij de Noord-Spaanse werf LaNaval del Norte, Sestao. He-

laas kon de Nederlandse werf Barkmeijer, die de nieuwe veerboot 

door middel van sectiebouw in Harlingen wilde bouwen, daarvoor 

niet in aanmerking komen. De contractuele bouwsom was € 55,8 

miljoen en de oplevering was gepland voor december 2016. Op 1 

september is het eerste staal gesneden voor bouwnummer 344 en 

de kiellegging door het plaatsen van de eerste sectie van in totaal 

42, vond plaats op 30 december 2014. De doopceremonie en te-

waterlating was op 30 juli 2015. 

Daarna begon de oplevertermijn steeds verder uit te lopen. Op 25 
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februari 2016 is de Texelstroom verhaald van Sestao naar Santurci, 

Bilbao, om van daaruit de eerste proefvaarten te maken in de haven 

en op zee. Op eigen kracht vertrok de veerboot op 16 maart naar 

Santander voor een garantiedokbeurt bij Astilleros de Santander SA. 

Oorspronkelijk was het plan dat de Texelstroom de reis naar ’t 

Horntje, de veerhaven van Texel, op eigen kiel zou maken, maar 

daar is vanaf gezien. De sleepboot Multratug 20 werd naar Santan-

der gedirigeerd en op 13 april vertrok het transport met een gemid-

delde snelheid van 6,5 knopen naar IJmuiden waar het een week 

later behouden aankwam. 

Bij Damen Shiprepair Amsterdam werden de puntjes op de i gezet 

en vanaf 8 mei kon vanuit IJmuiden proefgevaren worden op de 

Noordzee tussen IJmuiden en Callantsoog. Van 17 tot 19 mei zijn 

trekproeven gehouden in Rotterdam en nadat op 23 mei nogmaals 

een proefvaart is gemaakt op de Noordzee, kon koers worden gezet 

naar Texel en begon een nieuwe fase van proefvaren, testen en in-

werken van de bemanningen. Op 26 mei meerde de Texelstroom 

voor de eerste maal af in ‘t Horntje. Daar werd de nieuwe veerboot 

op 18 juni officieel opgeleverd in aanwezigheid van een groot aantal 

aandeelhouders. Niet eerder dan op 28 september is de eerste 

proefvaart met passagiers en auto’s tussen Texel en Den Helder ge-

maakt.

Gas gecombineerd met batterijen
De nieuwe Texelstroom is voorzien van vernieuwende technologi-

sche ontwikkelingen en innovaties waaronder een T-vormig groot-

spant waardoor de autocapaciteit kon worden opgevoerd van 300 

naar 340. Met de CNG/diesel-hybride energie-opwekking, bestaan-

de uit vier twaalfcilinder ABC-dieselgeneratoren, kunnen er twee op 

zowel diesel als gecomprimeerd aardgas (CNG) draaien. Met een 

vermogen van 4 x 2000 kW worden onder andere de vier elektrische 

roerpropellers aangedreven voor een dienstsnelheid van 12 knopen 

met een maximum van meer dan 15 knopen. De Texelstroom gaat 

hoofdzakelijk op aardgas onder druk (CNG) varen. Met 462 zonne- 

panelen plus grote batterijpakketten met een capaciteit van 1,6 MW, 

die ook gevoed worden door middel van groene walstroom, wordt 

bijna de helft van het elektriciteitsverbruik van het hotelbedrijf van 

de boot opgewekt. Vooral het varen op gas in combinatie met het 

gebruik van batterijen is innovatief en nooit eerder vertoond op 

deze schaal. 

De CNG is opgeslagen in containers die achter de stuurhuizen op 

dek staan. Die containers bevatten elk vijftien kunststof flessen die 

‘s nachts vanuit een vlakbij de veerhaven op Texel gebouwd gas- 

station kunnen worden gevuld vanuit het gasnet. Met het oog op 

toekomstige problemen bij de levering van aardgas in Nederland, 

zijn de ABC-dual-fuel-motoren gelukkig ook geschikt voor andere 

Gegevens Texelstroom 

Bt 15.483

Dwt 1.684

Lengte o.a. 135.40 meter

Lengte l.l./w.l. 135.40 meter

Breedte 27.90 meter

Holte 7.18 meter

Passagiers 1.750

Boven autodek 171 PAE*

Onder autodek 209 PAE*

*Personenauto-equivalent

brandstoffen, zoals biogas. Tegelijkertijd wordt de veerboot ‘s 

nachts verwarmd met het koelwater van de motoren. 

Verder zijn allerlei maatregelen getroffen om het stroomverbruik te 

minimaliseren. Om aangroei te voorkomen, is in plaats van anti- 

fouling een ultrasone techniek toegepast. Een innovatie die al eer-

der is ingevoerd, is dat in de veerhaven van Den Helder gebruik 

wordt gemaakt van een automatisch afmeersysteem met vacuüm-

technieken.

CNG
TESO heeft al in juli 2015 een aanvraag met een uitgebreide risico- 

analyse ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

voor ontheffing voor het varen op, bunkeren en opslaan van CNG in 

verband met brandveiligheid. Het gecomprimeerde aardgas waar 

de Texelstroom op vaart, heeft een vlampunt van 55 graden. Dat is 

lager dan diesel waarvan het vlampunt ongeveer op 95 graden ligt. 

De regelgeving moest op het vlampunt aangepast worden, want op 

dat moment was 55 graden nog verboden op schepen. In afwach-

ting van de goedkeuring mocht er alleen op diesel worden gevaren. 

Toen de ontheffing uiteindelijk begin juni 2017 was verleend, kon de 

definitieve oplevering van de gasinstallatie plaatsvinden. De Texel-

stroom is daarmee de eerste veerboot in Europa die op deze duur-

zame brandstof vaart. 

Tijdens de ontwerpfase was zelfs nog overwogen op LNG te gaan 

varen, maar dit zou nogal wat transportactiviteiten met LNG-tank-

wagens of -bunkerboten met zich meebrengen. 

Met het in de vaart brengen van de Texelstroom is de dienst tussen 

Den Helder en Texel een van de duurzaamste veerverbindingen ter 

wereld. De Dokter Wagemaker is nu de reserveboot. De Schulpen-

gat (1990 – 8311 bt, imo 8802313) maakte 21 januari 2018 de laatste 

overtocht en ligt vanaf 16 mei in Den Helder te koop. 

Naam bouwjaar bt passagiers PAE imo
Dokter Wagemaker 2005 13256 1750 320 9294070

Texelstroom 2016 15483 1750 380 9741918

Vloot per 1 april 2019.
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Door T. Scott 

Sailing on CNG and Batteries
The Intricacies of the Texelstroom’s Gas and 
Electrical Installations

The Texelstroom is the dual-fuelled, double-ended ferry serving the route 
between the Dutch mainland and the island of Texel. Apart from offering 
increased capacity on the route, the vessel boasts CNG electric propulsion 
with lithium polymer batteries used for peak shaving to reduce its 
environmental footprint.

Special Waddenveren

C-Job Naval Architects was the company responsible for the initial, 

concept and basic design of the vessel. Their primary design pa-

rameter was to achieve a ten per cent increase in car capacity 

without increasing vessel length and wind pressure. The ferry was 

also required to have CNG electric propulsion with 1.6 MWh lithium 

polymer batteries used for peak shaving. Bakker Sliedrecht was in-

volved in the Texelstroom’s electrical power plant and propulsion 

system. Tim Vlaar, Technical Director at C-Job Naval Architects, 

highlights the complexities of the Texelstroom’s gas installation. 

Paul Bracké, Manager Technology at Bakker Sliedrecht, explains 

the ferry’s electrical installation. Koninklijke N.V. Texelse Stoomboot 

Onderneming (TESO) is the initiator of this project and owner of the 

Texelstroom.

Bunkering
When discussing the gas installation, a notable aspect about the 

Texelstroom is its operating schedule, according to Vlaar. ‘The 

ship sails between 06.00 and 22.00. Therefore, between 22.00 and 

06.00, the ship is bunkered. Enough gas is taken on board for 

 approximately one and a half days sailing. This means that in the 

eventuality of less desirable weather conditions, there is enough 

fuel. This relatively short operational period enables the use of CNG, 

since storage of CNG consumes a relatively large space. CNG is a 

natural gas that is stored as a gas instead of as a liquid, such as 

LNG.’

The gas is transferred to the ferry’s bunkering station on the lower 

car deck utilising a high pressure pipe of a diameter comparable to 

The 

Texelstroom’s 

relatively short 

operational 

period enables 

the use of CNG 

(photo by G.J. de 

Boer).
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an LPG refuelling hose for a car. Vlaar: ‘High pressure piping then 

takes the gas to the wheelhouse deck – bringing a specific chal-

lenge with it, as the gas is kept at a maximum of 220 bar. Therefore, 

the piping has to be positioned in a one-metre hazardous zone. As 

the piping passes through passenger locations, we addressed this 

challenge by placing a trunk around this high pressure piping with 

air extraction, displacing a potential leak to a safe location.’

Storage Skids
Gas storage is located in two container skids on the wheelhouse 

deck. Each container holds fifteen storage cylinders with a total 

storage volume of 47 m3 at a working pressure of 200 bar. On the 

distribution line between the containers, there is a branch leading 

to the pressure reduction station. ‘It is important to know that when 

working with gas inside the ship, the pressure needs to be brought 

down to less than 10 bar,’ Vlaar explains. ‘This occurs in the pres-

sure reducing station on the top deck, close to the aft container.’

In an early stage of the project, a HAZID (hazard identification) 

study was performed. Due to the flammable nature of the gas, fire is 

considered a risk. Vlaar: ‘Although the gas cylinders are able and 

tested to withstand fire, the containers are positioned in a recess; 

so in case of fire, this area can be flooded with a fire extinguishing 

system. There is also a ventilation system that can transfer any  

potential discharge of gas to a safe location.’

First Reduction…
Reducing the pressure of the gas to less than 10 bar is achieved 

with a one-step reducing valve. ‘In front of this valve, a heater is  

positioned – because when you reduce the pressure, the tempera-

ture drops. The heater is an 80 kW heating element encapsulated in 

an aluminium block, which prevents freezing and blockage of the 

system after pressure reduction.’

The valve reduces the pressure from 200 bar to 4.5 bar. Vlaar goes 

on to say that the major challenge here was in terms of compo-

nents: ‘There is a very broad range of pressures and flows. The 

pressure in the containers starts at 200 bar, but as the day goes on, 

this can reduce to 20 bar.’

A variation in flow is to be seen on the other side of the one-step 

reducing valve, where outflow of gas can vary between 0 and 460 

kg per hour. ‘This means the reducing valve must be able to operate 

within a highly variable range of pressures and flows. The flow is 

particularly challenging because this can increase or decrease very 

quickly, and thus, the valve needs to be able to respond with the 

same speed.’

…and Then Regulation
From the pressure reducing station, the gas is transferred via a gas-

free trunk further into the ship’s system to the gas regulation unit 

(GRU). ‘The pressure is now at 4.5 bar, and from here onwards, the 

system is the same as an LNG system.’ 

The purpose of the GRU room is to reduce the gas pressure to at-

mospheric pressure. It is actually located in the engine room, mean-

ing it has to be inherently safe. Vlaar highlights a number of design 

points that achieve this: ‘The GRU room is a gas safe area with 

spark-free equipment and lighting. It has its own ventilation and can 

only be entered via an airlock with a positive air pressure. This pre-

vents gas from the GRU room entering the engine room.’

Gas is transferred from the GRU room to the engine room with dou-

ble-walled piping. ‘This is filled with nitrogen; the pressure of which 

is monitored so that the moment that there is a gas leak, an alarm 

sounds. Then, there is a ventilation hood above the engine itself that 

removes any potential hazardous gases and avoids the need for 

spark-free equipment.’

Testing Emissions During Operations
The Texelstroom’s gas installation concludes in the exhaust system. 

‘This is protected by a rupture disc containing a flame arrestor,’ says 

Vlaar. ‘It is also equipped with a purging fan to remove any unburned 

The CNG bunkering station. Pressure reducing station at aft gas storage container.
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Special Waddenveren

The Texelstroom’s single line diagram shows each thruster is independent from the power plant. 

A calm weather low traffic sailing profile of the Dr. Wagemaker. Average power and total battery load.
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Special Waddenveren

gas caused by, for example, an unexpected engine stop. Moreover, 

the exhaust emissions are not only tested on the test bank, but also 

during operations due to the possibility of methane slip.’

Hybrid Power Plant with One Generator Set
Taking up the story regarding the Texelstroom’s electrical power 

plant and propulsion system, Bracké says: ‘As supplier of the com-

plete electrical installation of the Texelstroom’s predecessor, the 

Dokter (Dutch for doctor Ed.) Wagemaker, we were asked by TESO 

in 2013 to advise in the electrical power plant and propulsion sys-

tem of its new ferry. The primary aims were to improve load on the 

engines and reduce running hours, fuel consumption and emissions.’

Choosing the right battery 
was a real challenge

Bakker Sliedrecht started off by analysing the existing situation on 

the Dokter Wagemaker. ‘Because this ferry sails on two diesel gen-

erator sets for eighty per cent of the time and the average power  

during that time is just the power of one generator set, our main 

question was as follows: Will it be feasible to realise a hybrid power 

plant and propulsion system for the new ferry based on sailing on 

one generator set, using batteries for peak shaving under favour- 

Load profile during storm.

able weather conditions? Furthermore, can such a system be real-

ised without jeopardising safety of the vessel in all operating condi-

tions?’ While Bakker Sliedrecht provided the initial design of the 

electrical system, Ingeteam executed the final systems integration, 

with Corvus delivering the batteries.

Dokter Wagemaker as a Starting Point
In terms of system design, the differences between the Dokter Wa- 

gemaker and the new ferry were negligible. Bracké explains: ‘Func-

tionality, safety, redundancy and required propulsion power for the 

new ferry were very similar to the Dokter Wagemaker, so this de-

sign was taken as a starting point. Based on a high voltage 6 kV 

power plant, the Dokter Wagemaker uses a maximum of four diesel 

generator sets – two by two in an engine room – each delivering 

2700 kW of power to two high voltage switchboards. Each switch-

board supplies power to two azimuthing thrusters; one in the fore 

and one in the aft ship, and to an auxiliary trafo. The bus tie be-

tween the switchboards is normally closed.’

Under normal conditions, up to Beaufort Force 8, the Dokter Wage-

maker sails utilising two generator sets. Here, a sophisticated  

power management system divides the available power according-

ly; depending on the power required by each thruster without ex-

ceeding the maximum total power.  

‘There is also a limitation on maximum power rise (dP/dt) applied to 

avoid excessive smoking. However, parametrising this function is 

finding a balance between manoeuvrability and amount of smoking; 

especially during the worst weather conditions,’ says Bracké.
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Special Waddenveren

Smaller Gensets
With this as a starting point, Bakker Sliedrecht’s analysis pointed to 

the Texelstroom also being equipped with four diesel generator 

sets. ‘However, these would be of smaller size, because the power 

required is sufficiently available under all conditions thanks to the 

use of batteries.’

By selecting smaller generators, it became possible to realise the 

power plant in low voltage with an open bus in four diesel generator 

mode. Bracké: ‘Since the intention was to sail on one generator set 

most of the time, with a “black-out” of the propulsion system to be 

avoided at all times, the best option was to add the batteries to the 

DC-bus of each of the four thrusters and to supply each 400 V 

thruster with auxiliary power from the same DC-bus using grid con-

verters. This makes each thruster completely independent from the 

power plant.’ 

Battery Sizing
With these initial design parameters decided upon, the following 

question was a critical one. This was to determine the size of the 

required battery; a task made more challenging due to the fact that 

advances in battery technology are swift and significant.

‘During this stage of the design process, heavy duty marine type 

batteries were still under development,’ Bracké notes. ‘Therefore, 

the influence of heavy duty cycling on the lifetime of the batteries 

was not clear. In fact, only a few manufacturers were considered 

capable of fulfilling the requirements.’ At that time, the most prom-

ising battery technology was Li-ion polymer. ‘This was mainly based 

on the large individual cells available for this battery type, meaning 

that a reduced number of cells in series and parallel could be 

used.’

To be able to compile an accurate specification for the batteries, it 

was important to focus on the Texelstroom’s sailing profile in more 

detail. Bracké explains: ‘This was in order to be able to determine 

the required power (kW), energy (kWh) and cycling behaviour of  

the battery in relation to the desired lifetime of seven and a half 

years, and the vessel’s safety. For this purpose, data from the Dok-

ter Wagemaker Bimac, the Bakker Integrated Monitoring Alarm and 

Control system, were used. Each second, the power of each diesel 

generator set was stored and these data were made available for 

analysis. Since hull form and propulsion power for the new vessel 

are very similar to those of the Dokter Wagemaker, these data are 

very usable and a high number of crossings were analysed.’

State of Health
Bracké used various plots to illustrate the predicted battery loads. 

‘In the figure on page 28, the average power to be delivered by one 

generator set to make a crossing and to keep the batteries charged 

is given in the upper plot in red. The resulting charge state of the 

battery is given in the lower plot. In favourable weather conditions, 

the required power for a crossing is very much dependent on the

intensity of car traffic. The more cars to load and unload, the less 

time for sailing and the higher the required energy for a crossing 

will be. Additional energy has to be delivered by the batteries when 

the vessel is sailing against the tide, or, when capacity is no longer 

available, an additional generator has to be started. This is visible at 

the end of the plot in the same figure, where a relatively small bat-

tery is almost completely drained.’

The figure on the previous page shows the loading of the batteries 

under worst case weather conditions when all thrusters require full 

power during manoeuvring. ‘This analysis enables the load profile of 

the batteries for each crossing to be determined. This is seen in the 

following figure – by integrating the load profiles over a year, the 

total loading cycles are known and the manufacturer can determine 

the battery’s lifetime.’

Based on these analyses, Bakker Sliedrecht was able to determine 

a total battery size of approximately 1500 kWh with a 3C maximum 

discharge current. ‘The total battery is capable of delivering 4500 

kW for a short period,’ Bracké concludes. ‘Now, after two years of 

operation, the “State of Health” of Corvus’ batteries is right on 

track.’Load profile per battery per day.

The Dokter Wagemaker was the TESO flagship from 2006-2016 (photo by G.J. de Boer).
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Door W. Scheper

Sinds maart beschikt de Hogeschool Rotterdam over een experimenteerboot voor onbemand 
varen. Door het toepassen van Internet of Things- en robottechnologie wordt daarmee op 
praktische wijze onderzoek gedaan naar de impact van onder andere autonoom varen en de 
inzet van kleine meetvaartuigen. Het kleine bootje is modulair samengesteld, wat 
experimenteren uitnodigt en goedkoop maakt.

Autonoom varen Wim Scheper is docent bij de Hogeschool 

Rotterdam en verbonden aan de opleiding 

Maritieme Techniek en het RDM Centre of 

Expertise. Hij focust op het onderzoeken van 

het gedrag van kleine onbemande vaartuigen.

Het Aquabots-project loopt al acht jaar lang bij de Hogeschool 

Rotterdam en maakt gebruik van kleine scheepjes. In studenten-

groepen worden technologische oplossingen bedacht voor de ver-

schillende taken die deze scheepjes moeten uitvoeren, zoals vuil 

verzamelen, een meting uitvoeren of een vast traject afl eggen. De 

activiteiten zijn opleidingsoverstijgend en vinden plaats op de RDM 

Campus. Een aantal partners uit de industrie, zoals Royal IHC, 

RH-marine, Indymo en Innoship heeft zich ook verbonden aan het 

Aquabots-project.

Baggerpluimproject
De experimenteerboot of Aquabot is een uitvloeisel van het “Auto-

noom aquatische drone-project”. Dit project moest een autonoom 

meetsysteem opleveren voor de baggerindustrie.

Met het oog op steeds strengere milieueisen, is de baggerindustrie 

continu bezig met innovaties die ervoor zorgen dat de footprint van 

baggerwerktuigen wordt verkleind. Enkele vooruitstrevende voor-

beelden zijn liquefi ed natural gas- (LNG-)hoppers, hoog effi ciënte 

pompontwerpen en geoptimaliseerde scheepsvormen. Deze innova-

ties focussen zich met name op effi ciënter energiegebruik. Omdat 

baggerwerktuigen zowel onder als boven water grond verzetten, 

kan de footprint ook drastisch worden verkleind als de fl ora en fau-

na bij desbetreffende projecten minimaal wordt aangetast. 

De impact van de sleepkop van een sleephopperzuiger die over de 

bodem trekt voor het opzuigen van materiaal is vooraf bekend. In 

sommige situaties is het van belang in kaart te brengen hoe de 

baggerpluimen zich gaan ontwikkelen, denk aan baggeren nabij 

kwetsbare gebieden. Het vooraf voorspellen van de ontwikkeling 

van baggerpluimen kan met geavanceerde rekensoftware, maar de 

precieze invoer voor deze berekeningen, het vaststellen van de zo-

genaamde brontermen, is veel minder bekend. Deze zijn dan ook af-

hankelijk van vele factoren die tijdens elk baggerwerk zullen varië-

ren. 

Om deze factoren te kunnen bepalen, is het Autonoom aquatische 

drone-project in het leven geroepen. Dit project startte in septem-

ber 2017 en is in februari 2018 afgerond. De projectpartners waren 

TU-Delft, IHC-MTI en Hogeschool Rotterdam Centre of Expertise 

(CoE). Het doel was een autonoom varend meetplatform te ontwik-

kelen dat het beter in kaart brengen van baggerpluimen mogelijk 

maakt. Hierdoor kan er uiteindelijk zowel kwantitatief als kwalitatief 

meer worden gezegd over de milieu-impact van baggerpluim-

vorming op en net onder de waterlijn. Met deze data kunnen reken-

modellen worden gevoed en gevalideerd.

Modulaire opbouw in alle opzichten
Peter van der Klugt (PK-Marine) participeert in de Aquabots-

projecten. In drie artikelen in SWZ|Maritime [1] heeft hij zijn denk-

kader met betrekking tot autonome schepen uiteengezet. In het 

baggerpluimproject zijn zijn denkbeelden ten aanzien van een sterk 

gedistribueerde systeem-layout toegepast. De eisen zijn wel aange-

past aan het werken in een studentenomgeving en om met een be-

perkt budget een demonstrator te kunnen leveren. Gevolgtrekkingen 

met betrekking tot betrouwbaarheid van het denkmodel zijn dan ook 

nog niet te maken uit dit project.

Van der Klugt stelt duidelijk dat een centrale aansturing van alle au-

tomatiseringscomponenten van een Aquabot door zijn complexiteit 

niet haalbaar is, zeker niet voor studenten. Hij pleit voor gedistribu-

eerde “intelligente” systemen, een modulaire opbouw in alle op-

zichten.

Studenten experimenteren 
met autonoom varen

De beperkte schaal nodigt 
uit tot innoveren
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Autonoom varen

De baggerpluim achter een sleepzuiger.

In de Aquatic Drone is dit principe doorgevoerd door elk device 

zelfstandig werkend te maken. Het device krijgt een dataverbinding 

met een centraal netwerk. Via het netwerk worden vanaf een be-

richtenserver commando’s verstuurd naar de devices. De com-

mando’s zelf komen op de berichtenserver aan vanaf bijvoorbeeld 

een regelaar, zoals een laptop. 

De eerdere Aquabots-projecten werden georganiseerd rond een 

“overall doel” waarbij verschillende groepen samenwerkten. In de 

afgelopen jaren is er met veel enthousiasme aan de projecten ge-

werkt, maar zijn de technologische ontwikkelstappen klein ge- 

bleken in vergelijking met de ontwikkelingen in de markt. Door  

beter aan te sluiten bij de veranderde instroom van studenten, de 

diverse sociale interesses van studentengroepen en te leren van de 

organisatie van andere opleidingsrichtingen, is de hoop dat er gro-

tere stappen kunnen worden gezet. Er is nu gekozen voor een ver 

doorgevoerde modularisatie op alle vlakken: technisch, organisato-

risch en op het gebied van systeem-layout en productie.

Ook Baldwin ea [2] geeft indicaties dat modulair organiseren een 

oplossing kan zijn, als de designregels en randvoorwaarden strikt 

worden gehandhaafd. Daar staat wel minder efficiency tegenover, 

doordat werk dubbel wordt gedaan. De studentengroepen zijn bij 

deze organisatievorm niet meer van elkaar afhankelijk.

Resultaat
Het Autonoom aquatische drone-project heeft een schip opgeleverd 

dat te besturen is met een laptop, telefoon, of modelafstands- 

besturing. Het autonome gedeelte is nog niet getest. 

De drone bestaat uit losse, gekoppelde modules, die samen een 

functionerend vaartuig leveren. Elke module, bijvoorbeeld de snel-

heid van de SB-schroef, is een zelfstandige eenheid. De module 

krijgt het gewenste toerental via een ethernetbericht vanaf de be-

sturing en verwerkt dat bericht. Op soortgelijke manier worden ook 

de roeren aangestuurd. Bij de roeren zit in de module nog een  

regelalgorithme ingeprogrammeerd om overbelasting te voor- 

komen. 

Het meetgedeelte, het stuur, de voortstuwingsdelen en de besturing 

kunnen nu separaat verder worden uitgebouwd, zonder dat de rest 

van de modules de interne werking behoeft te weten. Volgens Bald-

win komt dit de innovatie en experimenteerbereidheid ten goede, 

essentiële zaken bij het ontwikkelen van nieuwe technologie waar-

bij de leerervaring van studenten van even groot belang is.

De studenten worstelen nog met het volgen van de designregels. 

Als er gelijksoortig werk gebeurt in een parallelgroep, wordt dat 

werk al snel bij één persoon neergelegd. De modularisatie wordt 

uitgeruild voor minder werk, maar de benodigde kennis wordt niet 

meer in elke groep opgebouwd. Er wordt een bottleneck gemaakt. 

De studenten moeten daarbij meer op de intrinsieke motivatie wor-

den aangestuurd.

Vanuit de onderwijskant
De Aquabot-projectenreeks blijkt een goed functionerend educatief 

middel te zijn voor de technische opleiding. Het werkt twee kanten 

op. De studenten ervaren hoe het is om een daadwerkelijk operatio-

neel product te leveren en wat de klant van hen verwacht. Dit is een 

ervaring die lastig in een klasruimte over te brengen is. De docen-

ten krijgen tegelijkertijd directe ervaring in het laten aansluiten van 

de opleiding bij de eisen van de industrie. Beide kanten zijn waarde-

vol voor de Hogeschool Rotterdam en de industrie.

Verder praktijkgericht onderzoek
De drone is na het afronden van dit project ter beschikking gesteld 

aan de Hogeschool om verder mee te experimenteren. Het experi-

menteerplatform is modulair van opzet, zodat meerdere experimen-

ten gelijktijdig kunnen worden ontwikkeld. De experimenten waar-

aan wordt gedacht zijn breed in toepassingsgebied:

• remote monitoring van de waterkwaliteit,

• kade-inspecties,

• beveiligingsonderzoek,

• manoeuvreerexperimenten,

• unmanned vessel-experimenten,
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• remote sensoring human control interface,

• scheepsbewegingsonderzoek,

• onderzoek naar elektrische voortstuwing,

• reisplanningexperimenten en 

• wetgevingsexperimenten.

Studentengroepen en afstudeerders kunnen de drone gebruiken in 

praktijkgericht onderzoek. De schaal is beperkt om het behapbaar 

te houden voor studentonderzoek en om de kosten laag te houden, 

terwijl het juist wel tot innoveren uitnodigt.

In september 2018 komen er twee afstudeerders. De eerste gaat 

zich bezighouden met de configuratiebibliotheek voor modulaire 

systemen zoals in het artikel van Van der Klugt is beschreven, een 

usb-installatie-achtige manier voor het snel kunnen opzetten van 

maritieme besturingssystemen. De tweede gaat de communicatie 

onderzoeken gebaseerd op Internet of Things-technologie, maar 

wel gestandaardiseerd op basis van NMEA over Ethernet (61162-

450/460).

Roerpropeller en stuurautomaat
Momenteel wordt nog gewerkt aan een kleine roerpropellor (dia- 

meter 10 cm). Deze roerpropellor, in eerste instantie bedoeld voor 

een onderwater-onderzoekdrone van circa één meter lengte, kan 

ook zo ingeplugd worden op de Aquatic Drone, of op andere 

scheepsontwerpen zoals een catamaran.
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Het tweede wat op de verlanglijst staat is een moderne, model- 

gebaseerde stuurautomaat. Deze stuurautomaat heeft de functie 

een reisplanning volledig autonoom te kunnen uitvoeren. Hier is  

het een uitdaging dit volledig onafhankelijk van het scheeps- 

ontwerp te maken, zodat in theorie dezelfde technologie kan wor-

den gebruikt voor een klein bootje of een groot schip met heel  

verschillende massa’s. Het idee is dat een modelgebaseerde stuur- 

automaat of manoeuvreermodel eenvoudig in bedrijf te stellen is, 

ook door studenten, en dat de voorspellende kennis van een der- 

gelijk manoeuvreermodel ook voor andere zaken kan worden ge-

bruikt, bijvoorbeeld als input voor collision avoidance, een taak die 

op een bemand schip door het boordpersoneel wordt uitgevoerd. 

De gewenste stuurautomaat dient te bestaan uit goedkope hard- 

ware-componenten en losse, eenvoudig te koppelen modules, die 

apart te testen en verder te ontwikkelen zijn.

Een belangrijk onderdeel van de gezochte stuurautomaat is een al-

locatie-algorithme dat zelf kan bepalen welke actuatoren (roer/

voortstuwing/boegschroef) worden gebruikt en in welke mate. Net 

als de bemanning van een bemand schip, moet de automaat om 

kunnen gaan met langzaam en snel varen of met beperkingen door 

bijvoorbeeld het warm worden van een hoofdmotor.

Component-denken
De drone ondersteunt het toegepast onderzoek. Nu dit beschikbaar 

is, kan beter kennis worden vergaard door iets te ontwikkelen, ken-

nis die ook op een abstracter niveau inzicht geeft in het functione-

ren van kleine onbemande vaartuigen.

Een tweede opbrengst is het werken met kleine zelfstandige “be-

drijven” voor of van de studenten. Nu dit platform beschikbaar is, 

kan eenvoudig een eigen ontwikkeling in eigen beheer worden ge-

maakt, dat aansluiting vindt met een geheel. Het ondersteunt het 

component-denken. De hoop is dat deze manier van werken, modu-

lair en in samenwerking met kleine bedrijven, de snelle technologi-

sche ontwikkelingen beter kan volgen.

De ontwikkelde aquatische drone is beschikbaar voor verdere experimenten.

Studenten ervaren hoe het 
is om een operationeel 

product te leveren

Autonoom varen
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Door ing. A. Gerritsen

Multi-use of the Seas Asks 
for Integral Innovation
BlueWeek 2018: The Energy Transition at Sea

The upcoming energy transition is challenging us to fi nd not only new 
technological solutions, but also ways to combine these solutions in a 
harmonious ecosystem at sea. How are we going to achieve this?

Energietransitie

To make room for new solutions of harvesting energy, more space is 

needed, for example for installing wind farms. Space on land is get-

ting scarce in the Netherlands, so we have been looking at options 

to use the space at sea. However, the oceans provide more than 

just energy. Next to catching fi sh from the natural population, pro-

duction of food by fi sh and seaweed farms can provide us with valu-

able nutrients. Furthermore, let us not forget shipping in general. 

There will be so many users of the space at sea that we might need 

two North Seas to make it all happen. Therefore, it is important that 

all these initiatives are integrated and work together. 

Urgency
The oceans have a lot to offer, such as value and sustainability, see 

the “Blue Growth” infographic. If we do not take part in these de-

velopments, others will and we might miss out on the returns of 

“our” North Sea. Neither can we do it alone; if everybody is devel-

oping their own plans at sea individually, there is not enough space 

and competition will kill sustainability. The only way is to fi nd part-

ners and generate shared success. To use the oceans sustainably, 

we have to make room for each other, not try to keep ahead of each 

other. We have been very good at cost reduction and optimisation in 

Challenging and urgent ambitions ask for integration and cooperation (by Marin).



Jaargang 139 • juni 2018 35

Annelinde Gerritsen is redactielid van SWZ|Maritime 

en werkt als zelfstandig maritiem professional.

the past, but now we have to take the step to integration and crea-

tion of ecological value.

BlueWeek Seminars
From 28-30 May, the BlueWeek was held in the “Lloyd-room” at the 

Lloydsstraat Rotterdam, with a view of the Port of Rotterdam. Marin 

has powered the BlueWeek and chaired the BlueForum since 2012. 

This year, the STC group and the city of Rotterdam co-organised the 

event. Next to a lot of inspirational presentations on Monday con-

cerning sustainable ocean energy and use of space at sea for sus-

tainable activities, there were two workshops on Tuesday. 

In workshop I, titled “Glimpse on the Sustainable Future of Shipping 

& Ocean Energy”, participants worked together on challenges in 

sustainable energy production, storage and distribution, operations 

and maintenance, multi-use of sustainable offshore assets and zero 

emission shipping. The focus was on finding solutions for these chal-

lenges and despite that time was limited, some were indeed found.

Workshop II was about how we can continue to cooperate in facing 

these challenges and bring parties and people together. A lot of 

forces are involved in this type of cooperation; how will we manage 

this? So many subjects were presented and discussed at this semi-

nar that it is hard to describe them all. In this article we focus on 

how we are going to manage the integration of the different uses of 

the oceans and the cooperation of the different parties involved.

It was nice to see that half of the participants in this workshop were 

women. Apart from making the transition sustainable, stimulating 

cooperation and integration also interests women to participate in 

the maritime industry.

The Wednesday was all about inspiring each other by presenting 

solutions and ideas about natural propulsion and natural solutions 

various parties are already working on. Topics included the new 

STX France cruise ship with modern sails for propulsion assistance, 

which was in fact the first presentation on this ship to date, and the 

integration of hydrogen in a co-combustion engine thereby drasti-

cally reducing emissions as already applied by an innovative ship 

owner from Belgium.

The EU Blue Growth infographic gives five areas to focus on, see the full infographic on 

our website, www.swzonline.nl/news/9233/eu-publishes-infographic-blue-growth.

Result of the challenge “Integration of offshore wind and aquaculture” in Workshop I.

Pioneering Activities
In recent years, the North Sea has been a breeding ground (or wa-

ter) for several new initiatives. Wind farms have been installed and 

tests with aquaculture solutions are being held. The experiences 

from these pioneering activities tell us what we have to take into 

account when considering the future use of the oceans. They also 

raise new questions to which we have to find an answer. How can 

we find the right location for wind farms in the middle of the North 

Sea? How are we going to transport or store the generated elec- 

tricity? What is the safest solution for wind farm maintenance? 

Visual inspection of wind turbine blades, for instance, can be  

done by drones, but other tasks still require people to undertake 

dangerous moves hanging from ropes to reach the wind turbine 

blades. Perhaps dismounting the blades is a better solution here? 

This means new ship designs have to be developed, such as a  

The four themes shown here are the pillars of the BlueForum, which meets twice a year 

during the BlueWeek. The next port of call of the BlueWeek will be Shanghai in October.
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An example is using different modules so that ships can be used for 

different functions. For instance, by applying different modules on 

board an offshore support vessel, it may be made suitable for fish-

ing. In particular, it is the combination of functions that makes the 

use of the seas more efficient and eco-friendly. This asks for new 

ways of thinking. One example is that rules and regulations for off-

shore constructions have to be developed that take into account a 

fish friendly design. 

These are only examples of the many challenges and “what-ifs” we 

have to deal with following these new developments, but we have 

to start somewhere and a beginning has been made.

Finding a Balance in Interests and Ambitions
An efficient use of the oceans is all about balance: 

• balancing the three Es: Energy, Ecology and Protein (Eiwitten in 

Dutch); 

• balancing economic and ecological benefits; and 

• balancing supply and demand. 

Forces like ownership, urgency, risks, culture, conflict and depend-

ency can affect these balances, while multiple value creation is 

what we are trying to achieve. Competition is not always a bad 

thing, it shows there is a demand and it gives a shared focus. The 

trick is to find a balance in interests and ambitions. When this bal-

ance is right, people are willing to accept some disadvantages, 

such as some cargo owners at the seminar who are willing to trans-

port their goods with the least environmental impact, even if this re-

sults in an increased shipping price.

More and more integrated solutions are being developed. Wind 

generator cables prevent fishermen to fish in wind farms, while 

placing the cables deeper in the seabed gives room for both. Ecolo-

gists and engineers are working together to combine wind farms 

with fish and oyster cultivation. Offshore platforms that are on the 

list to be decommissioned can stay in place and get a new life as a 

breeding ground for several species. In this way, the owner of the 

platform will leave the sea in a better state than he/she found it in 

and it might be an ecological success on top of a financial success. 

In addition, it is a lot cheaper to use existing structures for stimula-

tion of the ecosystem, than placing new ones. The urgency of de-

commissioning serves as an accelerator in these developments. We 

could also make the connection with functions that are now placed 

on land and require lots of electricity and cooling, for example, by 

realising offshore data centres. These examples of win-win situa-

tions are what we are looking for, but they ask for a different per-

spective on the different systems and how they are connected. 

Goals, Space and Budget
More and more, the North Sea is becoming a playing field for field 

tests, yet even more integrated pilots have to get started if we want 

to meet the goals we have set. Maybe we should scale up and aim 

higher, like the way the monitoring of the Oosterschelde has been 

set up. The first step is to find each other and be open to participa-

tion. Sometimes ideas are in such an early stage that the initiators 

Energietransitie

“motion compensated wind turbine blade maintenance vessel”. 

Then there is the next question: how to blend in these solutions in 

such a way that ocean life can still flourish? With some adjust-

ments, such as placing concrete domes and using the right material 

for scour and cable protections, a good environment can be created 

for fish and shellfish. Why not kill two birds with one stone by using 

the space between the wind generators for aquaculture? A next 

step may be making living at sea possible, giving maintenance per-

sonnel and fish farmers a better environment to live and work in. 

This may even lead to complete villages at sea. 

Another big question is how to make these pioneering initiatives 

cost efficient. Investments have to be made in new solutions and 

how are we going to finance them? The answer may be in standard-

isation, like the use of containers has made shipping more efficient. 

Periscope Idea Jam

New cross-border and cross-sectorial challenges in the North 

Sea region ask for transnational and intersectorial solutions  

supported by incentives to break out of existing silos. Periscope 

aims to support sustainable development of the North Sea by 

strengthening cross-sector Blue Growth innovation capacity and 

bringing together the players (businesses, entrepreneurs, clus-

ters/networks, researchers, universities, incubators, investors 

and funds, customers/users, regional and local authorities and 

development/business support agencies) for knowledge sharing, 

and acceleration and launch of new innovation-projects.

The BlueWeek was an excellent opportunity for Periscope to get 

stakeholders to think together about innovative Blue Growth  

ideas. To foster this discovery process, the organisation has  

given the attendees of the BlueWeek the opportunity to partici-

pate in an interactive ranking of business opportunities and to 

come up with new innovative ideas. Periscope will foster the  

development of promising ideas and will help idea-owners with 

matchmaking and in the search for financial support. For more 

information, see the website: northsearegion.eu/periscope/

Periscope joined BlueWeek for inspiration and innovative ideas.
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knowledge from others, but especially by building on the knowledge 

that grows in the cooperation, where new knowledge is created. 

Talking about an applied subject like a specifi c platform, helps to 

get parties involved, while there also is a clear subject to build 

knowledge on. The North Sea Energy Lab is an example of knowl-

edge creation in a “social lab”. To provide a relatively safe environ-

ment, an agreement was made that information created in the lab 

can be shared outside the lab, as long as it is not linked to a person. 

By managing these forms of learning, innovation can accelerate.

Shared Work Ahead
The BlueWeek seminars were a great step in bringing people to-

gether, matching supply and demand and setting up formations for 

new initiatives. To continue to make this transition a success, we 

need to keep bringing people together and form the right conditions 

for innovation. What is missing now and what can be the next step, 

is a large scale community where experiences gained from practice 

can be shared and exchanged. To link initiatives in a certain area, 

an area manager can act as an accelerant. A task for the govern-

ment is making clear regulations that support sustainability. Partici-

pation can be part of the concessions when developing new initia-

tives on the North Sea. Additionally, integration should be an 

important subject at universities, since there is a gap between fun-

damental research and applied projects. All in all, we have a lot of 

shared work ahead of us to make the energy transition work.

Energietransitie

do not want to involve more people to prevent things from getting 

too complicated. On the other hand, this can lead to unfi t solutions 

or unforeseen problems and repairs at a later stage. Clear goals, 

space and budget are needed to make integrated pilots sustainable. 

At the seminar, a map was presented with projects and ideas to use 

the space at the North Sea, to make people aware of what is al-

ready going on and where they can make a connection. Space can 

be found by making use of existing facilities, for instance, at existing 

test locations. If there are clear and sustainable goals, the govern-

ment can contribute in the budget. This is a win-win situation, be-

cause from these tests, the government can learn where regula-

tions do not fi t.

Accelerate Innovation through Learning
Learning is the main tool and is our day-to-day job in innovation. We 

learn from model tests and tests at sea. We learn from observations 

of ships at sea and of the weather, from which we can make calcu-

lations and predictions of the movements of these ships. 

A new development is machine learning, where computers are 

trained with big data from measurements. The predictions they 

make of waves and weather are sometimes even more accurate, 

than predictions based on calculations. 

Serious gaming is another effective way to learn and predict behav-

iour and improve effi ciency.

We can also learn a lot from each other. Not only by absorbing 

•  Master or Bachelor degree 
in Marine Engineering, Naval 
Architecture or an appropriate 
engineering discipline

•  Five or more years of appli-
cable working experience in 
areas relevant to technical or 
operational aspects of safety 
management, such as ship’s 
classification or statutory 
surveys or seagoing experience 
as Master, or former Post State 
Control Officer or a combinati-
on of the three

•  Training in ship’s classifica-
tion, statutory surveys, and 
knowledge of the international 
Conventions are required

•  Understanding auditing prin-
ciples in relation to surveyor’s 
duties as to avoid duplicati-
on or substitution of survey 
activities Suitable experience 
as ISM/ISPS/MLC Auditor 
desirable 

A team of motivated consultants 
will co-ordinate the work instruc-
tions on a case by case basis and 
entails travel within the Nether-
lands and abroad.

Hubel Marine is a Rotterdam-based company active in the fields of 
inspection, certification, registration of vessels and consulting in the 

maritime industry. We have a vacancy for the following position ;

FREE-LANCE SHIP SURVEYOR / AUDITOR
( one day a week)

Hubel Marine B.V.
Karel Doormanweg 5 | 3115 JD SCHIEDAM | The Netherlands

T +31-10-458 7338 | E info@hubelmarine.com

Please send your comprehensive application and resume to Hubel 
Marine B.V., attn. Mr. Erik A. de Koning

Requirements;
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Door H.S. Klos

Navigeren op golven
Golvenspecialist Van Vledder wil oude 
navigatietechniek begrijpen 

Loopt heel af en toe een lange golf richting de dijk en “liften” daarop kleinere 
windgolven mee, die over de kruin van de dijk spoelen? Of gebeurt dat veel vaker? 
Het antwoord op die vraag kan bepalen of een dijkversterking een halve meter hoger 
moet. ‘Dan praat je al snel over miljarden,’ zegt Gerbrant van Vledder uit Olst. Hij 
maakt deel uit van een kleine groep Nederlandse specialisten die zich bezighouden 
met golfmodellering of golfvoorspelling.

Golven op zee

Zijn stiel heeft vaak te maken met computermodellen die het gedrag 

van windgolven onder de meest uiteenlopende omstandigheden 

voorspellen. Interessante info voor waterbouwers, vaarweg-

beheerders, haven- en offshorebedrijven. Want installaties offshore 

en vaste en beweegbare waterkeringen moeten tegen een “stootje” 

kunnen en dat liefst met een redelijke veiligheidsmarge. 

Traditionele navigatie
Dat is de “harde” kant van golfvoorspelling, maar min of meer bij 

toeval bracht Van Vledders werk hem naar een plek, waar ze weinig 

met computermodellen hebben. In 2015 maakte hij met een team 

van de universiteiten van Hawaii en Harvard een tocht van twee 

weken naar de Marshalleilanden in het oostelijke deel van Microne-

De outrigger canoe is al eeuwen het meest gebruikte vaartuig tussen de Marshall-eilanden. Vroeger voeren ze op zeil, nu is 

meestal ook een hulpmotor aan boord en daar valt milieu- en inkomenswinst te halen, denkt Van Vledder.
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sië (7 graden N, 171 graden O). Niet zozeer voor golven en deining, 

maar om zich te verdiepen in de traditionele golfnavigatie. Want de 

navigatoren op deze groep van 1100 eilanden (en dertig bewoonde 

atollen) oriënteren zich op tochten tussen de laaggelegen eilanden 

op sterren, vogels en wolken, maar vooral ook op golfpatronen. Ten-

minste, dat denken de wetenschappers. Want hoe het precies werkt 

en hoe zo’n navigator in staat is om vele uiteenlopende soorten dei-

ning te onderscheiden, is voorlopig nog een raadsel. De navigatie-

kennis is een van de schatten van de stam en de navigatoren had-

den altijd een zwijgplicht. Ze hebben die eed verbroken, omdat ook 

in die streken jonge opvolging niet vanzelfsprekend is.

Natuurlijk navigeren

Van Vledders interesse voor golfnavigatie ontstond mede door 

het boek “The Natural Navigator” van Tristan Gooley. ‘Dat gaat 

over gebruik van natuurlijke gegevens om je weg te vinden op 

land en zee. Gooley verwees daarin naar deze eilandnavigatoren 

en het boek “We, the Navigators” van David Lewis, die daarin de 

navigatietechnieken in Oceanië beschreef. (Lewis zeilde in 1972 

als eerste solo rond de Zuidpool en wist met zware averij en ge-

bruik van “natuurlijke” navigatietechnieken begin 1974 veilig 

Kaapstad te bereiken). Gooley en Lewis geven wel kaartjes met 

golfpatronen, maar die zijn erg schematisch en wil ik met moder-

ne computermodellen verfijnen.’ 

‘Deze boeken inspireerden me om golfnavigatie te gaan onder-

zoeken en ik kwam de papers van een in 2007 gehouden golf- 

conferentie op Hawaii op het spoor. In 2014 hield ik daarover een 

lezing op het Europese centrum voor weersverwachtingen op 

middellange termijn (ECMWF) in Reading en daar kwamen maar 

liefst tachtig mensen op af. Toen besefte ik dat ik iets had aange-

boord. In juni 2015 vroeg Joe Genz van de universiteit van Hawaii 

of ik interesse had in een wetenschappelijke expeditie op de 

Marshalleilanden als vervolg op een acht jaar eerder onderzoek. 

Genz wil via zijn universiteit deze kennis behouden en doorgeven.’

Op zijn beurt geeft Van Vledder deze kennis nu door via lezingen 

op onder meer de TU Delft en bij watersportverenigingen, het 

Rotterdams Natuurkundig Genootschap en de Zeevaartschool 

Enkhuizen. ‘Ik heb het idee dat jongeren daar de GPS wel hebben 

gezien en meer aandacht krijgen voor het ambacht van naviga-

tie, het survivalgevoel en nationale trots op deze traditie.’

Gerbrant van Vledder naast een “staande golf” bij Olst aan de IJssel (foto Sander Klos).

‘Ze zien iets’
‘Onze groep bestond uit twee journalisten van de New York Times, 

antropoloog Joe Genz van de universiteit van Hawaii en fysicus 

John Huth van de Harvard-universiteit. We maakten een 120 kilo- 

meter lange tocht in noordelijke richting vanaf het atol Majuro, 

waarop de hoofdstad van de Marshalleilanden ligt. We vertrokken 

met een outrigger canoe naar origineel ontwerp ’s middags van  

Majuro en twintig uur later waren we op de bestemming om bij dag-

licht de smalle toegang door het koraalrif goed te kunnen zien.

‘Deze navigatoren begrijpen niks van onze lineaire golftechnologie. 

Wij ontleden dat hele golfbeeld, maar zij slaan al die stappen over 

en “zien” iets. Dat noemen ze dilep; het pad door de golven. Mis-

schien voelen ze even een noordelijke deining en weten dan dat ze 

iets moeten bijsturen. Of ze zorgen dat één golfeigenschap steeds 

gelijk blijft ten opzichte van het schip, bijvoorbeeld een dwars-

scheeps inkomende golf. Waarschijnlijk gebruiken ze bij die af- 

weging ook vogels, wolken en de kleur van het water. In hun oplei-

ding zullen ze ongetwijfeld ook de sterrenbeelden erin stampen en 

leren welke sterren bij welk eiland horen. Toen Cook hen eeuwen 

geleden tegenkwam, tekende een navigator uit zijn hoofd de positie 

van wel tachtig eilanden, waarvan Cook er maar enkele kende. De 
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Golven op zee

Onze achtertuin

Even voor de duidelijkheid: navigatie op basis van golven en dei-

ning is in onze streken nauwelijks mogelijk. ‘De Noordzee is te 

ondiep en wij kennen geen passaatachtige winden die lange tijd 

krachtig doorstaan. Dat heb je nodig om tussen twee eilanden 

die 120 kilometer uit elkaar liggen en grenzen aan een zes kilo-

meter diepe oceaan conclusies te trekken uit de patronen van 

golven en deining en hoe die afbuigen rond die eilanden.’

Van Vledder is trouwens wel geïnteresseerd in het gedrag van 

golven op de Waddenzee en het IJsselmeer (‘het Markermeer is 

gewoon saai’). ‘Welk effect hebben Noordzeegolven in de Wad-

denzee? Wat gebeurt er precies wanneer harde wind golven 

“plat slaat”, zoals dat heet? Wat gebeurt met golven bij uiteen-

lopende strijklengtes op het IJsselmeer? Er was ooit een golf-

atlas voor het IJsselmeer op basis van twintig windrichtingen en 

diverse windsnelheden. Misschien dat we die kunnen actualise-

ren. Moderne computertechnologie, fysisch inzicht plus ervaring 

van gebruikers kunnen elkaar versterken.’

Wie iets kwijt wil over opvallend golfgedrag (heeft het IJssel-

meer nu echt een “korte golfslag”?), kan dat sturen aan 

gerbrant@vanvledderconsulting.com.

meeste werden pas jaren later gevonden. Ze werken met een men-

tale kaart van alle eilanden en sterren.’

Van Vledder hoopt dat op zijn beurt in kaart te kunnen brengen met 

een combinatie van een golfmodel van de Stille Oceaan en lokale 

golfmodellen met een grid van één kilometer tot enkele meters, de 

scheepsbewegingen en de hersenbewegingen (neurologie) in het 

hoofd van de navigator. 

Kennis beschrijven
Van Vledder is gegrepen door het onderwerp en merkt uit publica-

ties en lezingen dat anderen dat met hem delen. Daarom zoekt hij 

fondsen en subsidiegevers voor vervolgonderzoek, waarbij hij sa-

menwerkt met en steun krijgt van de TU Delft. ‘Ik hoop ook studen-

ten te motiveren voor golfonderzoek. Ik denk dat we met 20.000 euro 

in staat zijn lesmateriaal over het lezen van golven te vervaardigen 

en om de zeilvaart tussen die eilanden te bevorderen als duurzaam 

alternatief voor de gemotoriseerde vaart,’ legt hij uit. ‘De CO2-uit-

stoot van hun dieselmotoren draagt bij aan opwarming en zee-

spiegelrijzing en voor dat laatste zijn hun laaggelegen eilanden – 

soms maar drie meter hoog – erg gevoelig. Je praat dus over een 

koppeling van duurzaamheid, culturele identiteit en een ambachte-

lijke en unieke vorm van navigeren.’

Plat voor het lapje. Aan boord gebruikt de navigator al zijn “voelhorens” en instincten om tijdig koersen te wijzigen.



Jaargang 139 •  juni 2018 41

‘Rond 1900 was de Duitse kapitein Winkler de eerste die dit alles 

beschreef. In totaal zijn er zo’n twintig studies aan gewijd, waarvan 

een deel door antropologen, die vaak specifi eke golfzaken door el-

kaar haalden. Bovendien werden vaak gegevens uit eerdere onder-

zoeken gekopieerd. Als ik voldoende (subsidie)geld bijeenkrijg, dan 

kan ik de golfpatronen beschrijven zoals ze zijn, die bundelen in een 

wave piloting atlas en gebruiken in lokale cursussen. Op lage 

breedtes rond de evenaar zijn het wind- en golfbeeld het mooist. 

Wat dat betreft zou je deze vorm van navigatie ook kunnen gebrui-

ken voor de rest van Micronesië en het noordelijke deel van Poly-

nesië, waar onder meer Hawaii deel van uitmaakt.’

‘Ook wil ik graag op Hawaii bronnenonderzoek doen en dat moet 

leiden tot opleiding van opvolgers op de eilanden zelf. Daar kun je 

ook zo’n golfatlas voor gebruiken. De algemene theorie over golven 

en hun gedrag is geen rocket science, maar we willen dit specifi ek 

voor de Marshalleilanden weergeven in diagrammen en uitleggen 

hoe de omringende oceaan in elkaar zit.’ 

Golven op zee

Nieuwe golfatlas
Dat wordt trouwens nog wel een klusje om al die gegevens en fy-

sische processen in een betrouwbaar computermodel te krijgen. 

‘Onderweg ontmoet je een noordelijke deining. Maar dat blijkt een 

afgebogen oostelijke deining. Wat ik aanzie voor een gewone 

windzee, zien zij als een passaatdeining. Verandert de golfl engte, 

dan komt dat door een verandering in waterdiepte. Blijft de golf-

lengte gelijk, dan de waterdiepte ook. Je hebt rond de eilanden 

ook te maken met diffractie, de buiging van golven rond een eiland 

en refractie, een naar de ondiepte buigend golfpatroon, maar ook 

met een weerkaatste golf. Al die veranderingen in de golven kun-

nen zij “lezen”.’

Links

• www.canoesmarshallislands.com 

• ed.ted.com/lessons/how-did-polynesian-wayfi nders-

navigate-the-pacifi c-ocean-alan-tamayose-and-shantell-

de-silva

• www.radcliffe.harvard.edu/video/wave-piloting-in-marshall-

islands

• gerbrant.weblog.tudelft.nl/author/gerbrant/

• www.youtube.com/watch?v=MX5cKoOm6Pk (over de 

“ontdekking” van ocean swells)

• www.youtube.com/watch?v=4UKJU_Kk02k (The Last Navigator)

Summary

Navigators on local vessels in the Marshall Islands fi nd their way 

with the help of wind, waves and ocean swell and can “feel” up 

to four different layers of swell and waves. With colleagues from 

the universities of Harvard and Hawaii, Dutch wave specialist 

Gerbrant van Vledder tries to unravel the “tricks of their trade”. 

De Marshall-eilanden liggen 

als ketens van onderzeese 

bergtoppen in de Stille 

Oceaan. Rechts het atol 

Majuro.
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Hazards Often Not Recognised as Such
Mariners’ Alerting and Reporting Scheme

Floor Plate Clamp Tripping Hazard:  
Mars 201828 
Two engine room crew were assigned the job 

of dismantling and repositioning a pipe ap-

proximately 2 m long and 6 cm in diameter 

while the vessel was at sea. The pipe was  

located at the bottom platform of the engine 

room. While shifting the dismantled pipe, one 

of the crew caught his foot on an unsecured, 

protruding floor grating clamp. He stumbled 

and his fingers got caught between the pipe 

flange and the corner plate securing the floor 

grating. Even though he was wearing gloves, 

the incident resulted in a fracture of the mid-

dle finger and a deep cut on the index finger.

Lessons Learned 

• Even the most mundane task can pose  

unsuspected risks if basic precautions 

are not taken. 

• Tripping hazards should always be attend-

ed to in a timely fashion. 

• Make a special effort to go over and 

around your vessel with fresh eyes; try to 

spot and eliminate tripping hazards.

Hydrodynamic Effects Create  
Challenges: Mars 201830 
A laden tanker drawing 12.75 m was inbound 

in a restricted waterway. It was being conned 

near the centre of the main channel at a 

speed of about 7.5 knots. On the starboard 

side, outside the main channel, was a sec-

ondary channel used by smaller vessels such 

as tugs and barges. The tanker’s bridge team 

had observed, by radar, a tug pushing a barge 

in the secondary channel about 6 nautical 

miles ahead and they were due to overtake 

the tug in the near future. An agreement was 

reached between the tanker’s pilot and the 

tug master. The customary arrangement is 

that the tug and barge assume an angle with 

the channel as the larger ship overtakes in 

order to reduce hydrodynamic effects and 

retain manoeuvrability, see the diagram.

As the two vessels began to close, the tug 

and barge were seen to be at the limit be-

tween the secondary channel and the main 

channel (if not totally in the main channel), 

and the tug-barge combination had not taken 

the expected angle to reduce hydrodynamic 

effects. As the tanker approached, the tug 

master reported difficulty steering. During the 

overtaking manoeuvre, the tug master was 

unable to control his vessel and the barge. 

The units sheared to port and made contact 

with the stern of the tanker.

ing, an engine room crew member informed 

the other duty crew that he was going to open 

the steam line to the aft fuel oil bunker tank. 

This was done in a compartment between 

cargo holds no. 2 and 3 on the main deck, 

which was accessed via a ladder from a 

coaming catwalk. 

A little while later, another engine crew mem-

ber went out on deck to check on the first 

man. He found the hatch open and the steam 

valve manoeuvred, but no trace of the crew 

member. Once back in the control room he 

called the bridge and asked for a PA system 

announcement to call for the crew member. 

The man’s cabin was also visited, but found to 

be empty. 

With the crew member apparently missing, a 

ship search was initiated, but he was still not 

found. The ship was turned around and a 

search pattern initiated some ninety minutes 

after the man was last seen. A VHF radio PAN 

PAN call was made and local SAR authorities 

contacted. The water was +2°C; at this tem-

perature a person who is not protected by a 

survival suit will suffer hypothermia and be-

come unconscious within about twenty min-

utes. Extensive searching by several vessels 

and helicopters failed to find the missing man, 

who is presumed dead.

The tug and barge assume an angle with the channel as the 

larger ship overtakes in order to reduce hydrodynamic  

effects and retain manoeuvrability.

Lessons Learned 

• Overtaking is a challenge in narrow chan-

nels; it requires proper planning well in 

advance, which should include contingen-

cy plans. 

• The intensity and effect of hydrodynamic 

forces cannot be accurately assessed 

due to the nature of the channels and 

confined waters. 

• In overtaking situations, the difference in 

speed between the two vessels should be 

as great as safety and prudence will al-

low. This will reduce the time the hydro- 

dynamic forces are acting on the vessels 

and negate the known “trapping effect”.

Man Overboard Hazard Goes Unnoticed 
until Deadly Accident: Mars 201832 
Edited from official report RS2017:01e,  

Swedish Accident Investigation Authority

A small container vessel was underway in a 

coastal area at about 16 knots. At mid-morn-

The crew member was going to open the steam line to the aft 

fuel oil bunker tank at the coaming catwalk.

Lessons Learned 

• The “falling overboard” hazard existed for 

some time without raising any red flags. It 

took this accident for people to realise the 

danger. 

• Extra bars were installed in the opening to 

provide better protection from falling 
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This is a selection of the May Mars  

Reports. The full Mars Reports can be

read online: www.swzonline.nl/dossiers.

tion, it was found that all four clips appeared 

slack on the side the grating fell from. One of 

the clips was also bent.

overboard if someone were to lose their 

grip on the ladder while ascending or de-

scending. 

• Hazards exist on every ship, but often are 

not recognised as such. People tend to 

accept their environment as it is, without 

thinking critically about potential hazards. 

• As with the tripping hazard in Mars 201828 

above, go over and around your vessel 

with fresh eyes; try to spot and eliminate 

“falling overboard” hazards.

statistics have quantified mooring acci-

dents as the seventh most frequent cause 

of personal injuries, but the third most ex-

pensive per claim (UK P&I Club LP News, 

January 2009). 

• The crew member overseeing the mooring 

operation should not be involved in  

manipulating lines, stoppers or winches. 

Their job is to oversee the operation, 

keeping a watch for dangerous develop-

ing situations. 

Dangerous Pilot Boarding Situation: 
Mars 201834 
A container ship was inbound with a heavy 3 

m swell near broadside, causing the vessel to 

roll heavily. As the pilot boat approached, the 

container vessel rolled sufficiently to flood the 

pilot boarding access portal twice. The pilot 

boat stood off until the container ship altered 

course sufficiently to stop the rolling and al-

low safe boarding. 

Lessons Learned 

• Ensure your vessel is ready to accept the 

pilot in every way, including making a lee 

for the pilot boat and reducing vessel roll-

ing to a minimum. 

• Know your vessel. In this case, given the 

open pilot boarding access portal, the roll 

angle created a dangerous situation for 

the vessel’s crew standing by to receive 

the pilot.

• Obviously, this situation is also extremely 

dangerous for the pilot and completely 

unacceptable.

Dropped Object Close Call: Mars 201835 
Edited from Marine Safety Forum 17-12 

A rig supply vessel was under a rig. A tank 

was being repositioned on the aft deck, using 

the rig’s crane. During the repositioning, the 

bottom of the tank made contact with the car-

go rail, tilting and rocking it. This caused one 

of the top gratings to fall from a height of 

about 6 m onto the vessel’s deck. Two deck 

crew were some 15 m forward from the 

dropped grating, which weighed 17 kg. The 

potential consequence of being hit by a 17 kg 

object falling 6 m is lethal. The gratings are 

intended to be fixed in place with four bolts 

and butterfly clips. On subsequent investiga-

Extra bars were 

installed in the 

opening to  

provide better 

protection from 

falling overboard.

Mooring Line Accident – Watch Where 
You Are Standing: Mars 201833 
A pure car carrier was departing port. After 

turning clear at the breakwater, the order to 

let go the aft tug line was given. The officer 

aft was holding the rope stopper and a crew-

man was holding the messenger line around 

the bollard to avoid excessive slacking off 

when letting go the tug line. Two other crew 

members removed the eye of the tug line from 

the bollard and then the rope stopper was 

slowly released. Suddenly, the tug line came 

under tension and shifted the mooring line, 

hitting the legs of the officer and sending him 

to the deck. He injured his back and required 

an emergency medical evacuation. 

Lessons Learned 

• Treat mooring lines with respect; always 

keep in mind that they can come under 

extreme tension at a moment’s notice. 

• Even though this was a bad accident, it 

could have been much worse. Fatalities 

due to mooring lines are, unfortunately, 

significant in the marine industry. Past 

Lessons Learned 

• Always stand clear of lifted objects. 

• Check the load before lifting; is everything 

secure? 

As the Drops Calculator shows, even a mass 

as small as 1 kg dropped from a height of 12 m 

can be lethal. See the Dropped Objects Pre-

vention Scheme at www.dropsonline.org. The 

Drops Calculator has some important caveats: 

• It is a guide, a cursory indication of a pos-

sible outcome. 

• The calculator is best employed proac-

tively during risk assessments/task plan-

ning/time outs.

• Assumes blunt force trauma, so not com-

patible with sharp objects. 

• Assumes full PPE is being worn. 

• The height of an individual should not be 

subtracted. 

• Never assume dropped objects will al-

ways strike the head.

All butterfly clips appeared slack.

The Drops Calculator indicates when a 

dropped object is fatal.
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• Adriaanse, L. (Léon), werktuigkundige,  

Atlas Professionals, Afdeling Zeeland

• Eijk, B. van der (Björn), medewerker  

bedrijfsbureau, De Haas Maassluis BV,  

Afdeling Rotterdam

• Heynen, H.P.E.C.M. (Hans), maritiem  

technisch journalist, Afdeling Amsterdam

• Jong, J.D. de (Jan Douwe), Afdeling  

Rotterdam

• Jong, U.J. de (Udo), student hbo Maritiem 

Officier, Hogeschool van Amsterdam,  

Afdeling Amsterdam

• Kalisvaart, R. (Ruben), manager projecten, 

De Haas Maassluis BV, Afdeling Rotterdam

• Rensen, J. (Jort), engineer, VIRO,  

Groningen, Afdeling Noord

• Wijdeveld, M.L.E. (Martijn), HMC-Heerema, 

Afdeling Rotterdam

Nieuwe leden

In verband met problemen op de (nieuwe) 

website is het ons niet gelukt met de vorige 

oproep in SWZ|Maritime het inschrijf- 

formulier live te laten gaan. Dit formulier staat 

inmiddels wel op de website (zie onderstaand 

voor aanmelden). 

Dit najaar is het zover, in oktober wordt het 

120-jarig bestaan van onze vereniging ge-

vierd. De lustrumcommissie is op dit moment 

bezig het feest, met een middag- en avond-

programma, te organiseren voor alle leden, 

inclusief hun partner. Café Stork, in Amster-

dam, centraal gelegen aan het IJ, dient als 

(maritieme) locatie voor alle activiteiten. Opti-

oneel staat 6 oktober in de agenda genoteerd. 

Het middagprogramma wordt gekenmerkt door 

het feit dat bezoekende leden zowel lokale 

presentaties (in en rond Café Stork) als mari-

tieme locaties in Amsterdam zelf kunnen be-

zoeken. Hiervoor worden op dit moment partij-

en uitgenodigd om te participeren en samen 

met diverse locaties programma’s opgesteld.

Het avondprogramma bestaat uit een buffet- 

diner met lokale specialiteiten, waar onder 

het genot van een drankje de ervaringen van 

de middag onderling kunnen worden uitge-

wisseld. Uiteraard kunnen op dat moment ook 

de leden aanschuiven die niet aan het mid-

dagprogramma hebben kunnen deelnemen.

Zowel het middag- als avondprogramma 

wordt zo georganiseerd en ingekleed, dat er 

voor ieder wat wils is; we houden rekening 

met onze seniorleden, maar ook met de stu-

dent/young professional die nog aan het be-

gin staat van zijn of haar maritieme carrière. 

Bij deze de oproep om deel te nemen aan dit 

feest en u NU in te schrijven. We vragen daar-

om te reageren middels de website. Via het 

menu “agenda” vindt u het formulier bij de 

evenementen voor de maand oktober. Vergeet 

u niet eerst in te loggen! Reacties via de web-

site hebben onze voorkeur.

Inschrijven kan ook door het sturen van een 

e-mail aan secretariaat@knvts.nl, of het aan-

melden per post. In dat laatste geval stuurt u 

een briefje of kaartje met uw gegevens aan: 

KNVTS – lustrumcommissie, Boompjes 40, 

3011 XB Rotterdam. 

Op basis van de inschrijvingen en voorkeuren 

kan de lustrumcommissie een definitieve da-

tum en programma gaan vastleggen. Bij voor-

baat hartelijk dank voor alle reacties.

De Lustrumcommissie

120 jaar KNVTS – 
 Voorinschrijving lustrumfeest 

Woensdag 30 mei stond voor de KNVTS in het 

teken van de Algemene Ledenvergadering 

2018. De locatie, Simwave in Barendrecht, 

was een schot in de roos. Voorafgaand aan 

de vergadering gaf Marcel Kind, een van de 

medeoprichters en directeuren van Simwave, 

een presentatie over de unieke aanpak van dit 

bedrijf en werden de leden van de KNVTS 

rondgeleid langs een zeer indrukwekkende 

verzameling van scheepssimulatoren, uiteen-

lopend van pc’s met simulatiesoftware voor 

liquid cargo handling tot full mission 360°- 

simulatoren en een machinekamersimulator 

waar via projecties op de wand een tamelijk 

realistische ervaring kan worden nagebootst. 

Wij danken Simwave vanaf deze plaats nog-

maals voor de ontvangst en rondleidingen.

De ALV verliep redelijk vlot en in prettige 

sfeer. Uiteraard volgt later een uitvoerig ver-

slag, maar daarop vooruitlopend: 

• het (financiële) beleid voor het lopende en 

komende bestuursjaar is op een aantal 

punten bijgesteld, 

• een streven van het hoofdbestuur is in het 

komende jaar voorstellen te doen voor in- 

en aanvulling van het huishoudelijk regle-

ment,

• wellicht, daaruit voortvloeiend, het aan-

passen en moderniseren van statuten en

• het bestuur is décharge verleend over het 

bestuursjaar 2017.

Na deze ALV bestaat het hoofdbestuur voor 

het bestuursjaar 2018-2019 uit: Joep Broek-

huijsen (vertegenwoordiger afdeling Zeeland), 

Tjerk Feenstra (vertegenwoordiger afdeling 

Noord en penningmeester), Bob Klaver (verte-

genwoordiger afdeling Oost i.o.), Kasper 

Moormann, (vertegenwoordiger afdeling Am-

sterdam), Bart Soede (voorzitter), Wim Veld-

huyzen (vertegenwoordiger afdeling Rotter-

dam en secretaris) en Mees van Wijngaarden 

(lid hoofdbestuur).

Het verwerken van alle benodigde informatie 

in het jaarverslag en de overige voorbereidin-

gen geven altijd een hoop drukte voorafgaand 

aan de ALV. Het bestuur wil daarom graag 

boekhouder René Schollaart en de secretari-

aatsmedewerkers John Kool en Marijke van 

Zijl danken voor hun inzet.

Bart Soede, voorzitter KNVTS

Van de bestuurstafel

Met projecties op de wand is het net of je echt in een 

machinekamer staat.
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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 inclu-
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lezingen, te houden op vier verschillende plaatsen in Nederland en korting op verschillende activiteiten. U kunt zich opgeven als lid bij de algemeen 

secretaris van de KNVTS, Gebouw Willemswerf, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, e-mail: secretariaat@knvts.nl of via het aanmeldingsformulier 

op de website: www.knvts.nl.

Lezingenprogramma juli
Ook vertelt hij over zijn eerdere carrière bij 

bedrijven als P&O Nedlloyd, Holland America 

Line en Jan De Nul. De lezing wordt begeleid 

door een grote hoeveelheid beeldmateriaal 

wat in de jaren is opgebouwd tijdens zijn rei-

zen rond de wereld.

Deze lezing is bij uitstek geschikt voor studen-

ten en geeft hen een inkijkje in het huidige va-

ren en een mogelijke toekomst/carrière daar-

na. Ook is het interessant voor ieder ander in 

de maritieme wereld om eens van gedachten 

te wisselen over de achtergrond en huidige 

status van de Nederlandse koopvaardij. 

Locatie: aan boord van de Kapitein Anna (de 

gerestaureerde Kapitein Kok), NDSM-pier 6, 

Amsterdam (100 meter lopen op de pier), 

www.kapiteinanna.nl

Afdeling Amsterdam
Onderwerp: Bert Broek vertelt over zijn  

maritieme carrière en ervaringen

Woensdag 18 juli

Spreker: Bert Broek, voorzitter KNVTS Afde-

ling Amsterdam 

Na een aantal jaren gevaren te hebben, is de 

spreker nu aan de wal aan het werk bij Stena 

Line in Hoek van Holland. Hier is hij werkzaam 

in de functie van Marine Safety Superinten-

dent, Designated Person Ashore en Company 

Security Officer. Vanuit deze hoedanigheid is 

hij verantwoordelijk voor de acht schepen die 

varen vanuit Hoek van Holland en Europoort. 

Daarnaast is hij onderdeel van het “Safety 

Team” wat gezamenlijk vanuit Gotenburg het 

beleid uitzet voor alle 38 Stena Line-schepen. 

Aanvang lezing: 19.15 uur

Aanvang borrel: 20.30 uur

Voor de lezing kunt u zich aanmelden tot 18 

juli via knvts.afd.amsterdam@gmail.com.

Let op, er is geen gezamenlijke maaltijd voor-

af, maar er zijn genoeg gelegenheden op de 

locatie waar iets gegeten kan worden voor 

aanvang van de lezing.

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.   

Door de afdelingen Noord, Rotterdam en  

Zeeland worden in de zomermaanden geen 

lezingen georganiseerd. Het lezingenseizoen 

start weer in september.

In memoriam: ir. Bart Boon
Op 4 juni is Bart Boon overleden. Hij is 73 

jaar geworden. Bart studeerde af in 

Scheepsconstructies Maritieme techniek 

aan de TU Delft. Als jong ingenieur kwam hij 

bij de Gusto, waar hij de heftige ontwikkelin-

gen van deze vermaarde offshore-werf mee-

maakte. 

Hij stuurde het constructieve ontwerp aan 

van semi-submersibles en hefeilanden zoals 

de Viking Piper en Maersk Endeavour. Ook 

stond hij aan de wieg van de ontwikkeling 

van de kraansemi’s Narwhal en Balder. 

Na de sluiting van de werf, vervolgde Bart 

zijn loopbaan bij Gusto Engineering waar hij 

verantwoordelijk was voor de ontwikkeling 

van een reeks succesvolle ontwerpen. Bart 

ontwikkelde een grote kennis van materia-

len en constructies die hij in een volgende 

Met Bart Boon 

verliest de 

maritieme industrie 

een grote bron van 

kennis.

periode bij de TU Twente en daarna als hoog-

leraar bij de TU Delft en de University Essen- 

Duisburg kon uitdragen. In Delft gaf hij leiding 

aan het sterktelaboratorium. Tijdens zijn loop-

baan nam Bart deel aan een aantal internatio-

nale organisaties zoals ISSC en ISO. Hij heeft 

regelmatig gepubliceerd, onder andere in 

SWZ|Maritime en bij de SNAME. 

Na zijn pensionering ontplooide Bart zich als 

zelfstandig adviseur. Hoewel hij grote reken-

partijen niet uit de weg ging, maakte hij liever 

eerst een snelle berekening met de hand om 

een probleem in de vingers te krijgen. Dit 

droeg hij uit in zijn jaarlijkse cursus die veel 

belangstelling kreeg bij de maritieme en off- 

shore-industrie. Daarnaast ontwikkelde hij zijn 

fascinatie voor technische geschiedenis, met 

name die van werf Gusto v/h A.F. Smulders.

Bart heeft zijn cursusmateriaal nagelaten 

aan SWZ|Maritime voor toekomstige publi-

catie. Wij danken hem voor dit grote gebaar 

en leven mee met zijn vrouw en familie. 

Bart was bijna 39 jaar lid van de KNVTS.
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Nieuwe uitgaven

Verborgen Zee-aanzichten - Beleving en 
beschouwing van kust, zee en schip

Kapitein Jaap 

de Jong werd in 

1953 geboren in 

Balk en maakte 

al op jeugdige 

leeftijd kennis 

met varen en 

wel op het  

Slotermeer. Zijn 

ouders hadden 

een Lemsteraak 

waarmee vooral 

in de weekeinden werd gevaren over de Frie-

se meren. Daarmee begint ook zijn boek “Een 

jeugdherinnering aan het Slotermeer”. 

Na enige omzwervingen, streek De Jong neer 

in Harlingen. Vanuit deze Friese zeehaven be-

gon hij op de kotter HA-106 met zijn latere 

“ontdekkingsreizen” naar kennis. Daarna voer 

hij vanuit IJmuiden op trawlers en volgden 

reizen naar Denemarken op kleine coasters. 

Vervolgens betimmerde en schipperde hij zeil-

charterschepen. Na een overstap naar de 

handelsvaart en diverse cursussen, rondde hij 

uiteindelijk zijn zeevaartopleidingen af met de 

ultieme graad “Master All Ships”. 

Vanaf 1983 vaart hij voor Damen Shipyards 

nieuwe werkboten van de werf op eigen kiel 

van de ene uithoek van de wereld naar de  

andere. Zijn eerste reis maakte hij als eerste 

stuurman met de drie StanTugs 2608 Tasua, 

Soreh en Sarallah naar Iran onder commando 

van zijn broer Siemen als kapitein. Sinds 1997 

vaart hij zelf als kapitein en brengt hij gemid-

deld zes werkboten per jaar naar hun bestem-

ming en dat werk doet hij nog steeds. 

De Jong combineert het werk van zee- 

kapitein en schrijver al vele jaren. Aan boord 

heb je immers naast de zorg voor het schip, 

de tijd om te studeren en te schrijven met de 

voortdurende koppeling tussen theorie en 

praktijk. 

Tijden veranderen, evenals het varen en het 

beroep van zeekapitein. Was je vroeger een 

navigator, die op avontuur ging met beman-

ning, zee en sextant, tegenwoordig ben je 

veel meer een systeemoperator en onderdeel 

van allerlei systemen zoals de gps-satellieten 

die de positie verzorgen. Je zintuigen heb je 

bijna niet meer nodig. Vroeger voer men op 

intuïtie en werd vakmanschap vereist en dat 

is juist wat hem steeds bewogen heeft. 

De Jong heeft altijd interesse gehad in ge-

schiedenis: hoe werd vroeger gevaren, welke 

instrumenten werden gebruikt, welke koers 

werd afgelegd? Als man van de praktijk be-

schrijft hij de geschiedenis van de navigatie 

vanaf de Grieken met hun astronavigatie, tot 

aan de huidige tijd, waarin de simulatie van 

de werkelijkheid zich via de digitalisering van 

de cartografie heeft voortgezet in elektroni-

sche kaarten, waarop je jezelf ziet varen. Ver-

volgens geeft hij een voorbeeld uit eigen er-

varing van het gevaar dat dreigt als visuele en 

digitale werkelijkheid worden verward. 

Het boek, dat zijn oorsprong vond in vijf eer-

der in het Fries uitgegeven werken, biedt veel 

informatie rond verscheidene thema’s als zee-

recht, de kleur van de zee, navigatie, scheeps- 

typen, havensteden, scheepvaartgeschiede-

nis, zeevogels, kustvorming en kwelders. Het 

is geïllustreerd met vele foto’s in kleur, kaar-

ten, tabellen en tekeningen. Het boek, met de 

werktitel “Het grote boek van de zee”, lijkt op 

een ware ontdekkingsreis, waarbij verbanden 

worden gelegd tussen het heden en verleden. 

Verborgen Zee-aanzichten, 350 pagina’s, af-

beeldingen, formaat 28 x 21 cm, ISBN 

9789492052322, Uitgeverij Wijdemeer, Leeu-

warden, prijs € 25,00, info: www.wijdemeer.nl  

Scheepshistorie 24
Onlangs is bij 

uitgeverij  

Lanasta weer 

een editie van 

Scheepshistorie 

(nummer 24) ver- 

schenen met 

een grote ver-

scheidenheid 

aan interessante 

maritieme on-

derwerpen, onder andere de oorlogsscheeps-

bouw in de Gouden Eeuw en de scheepsbouw 

voor de Koninklijke Marine in de negentiende 

eeuw. 

Ook komt in een uitgebreid artikel de bouw en 

ondergang van het houten driemastfregat-

schip Roompot aan bod. Het wrak, dat op 29 

juni 1853 in het zicht van de thuishaven Zierik-

zee op een zandbank in de gelijknamige vaar-

geul is gelopen en daarna gezonken, werd in 

mei 1991 door een groep lokale duikers op 28 

meter diepte teruggevonden. In juli en augus-

tus 2005 heeft een archeologisch duikteam 

onderzoek gedaan en veel objecten boven 

water gehaald die van 1 juni tot 29 oktober 

2017 zijn tentoongesteld in het Stadhuis- 

museum Zierikzee. 

Van het amfibische transportschip Zr.Ms.  

Johan de Witt L 801 is door modelbouwer 

Jantinus Mulder, tevens uitgever van 

Scheepshistorie, een zeer gedetailleerd  

model (1 : 100) gebouwd. Aan de hand van  

dit model heeft hij daarvan een uitgebreide 

scheepsbeschrijving gemaakt. Het model 

heeft inmiddels een prominente plaats ge- 

kregen in het Mariniersmuseum in Rotter- 

dam. 

Evenals in de vorige edities is ook deze uit- 

gave fraai vormgegeven en prachtig geïllus-

treerd met onder andere foto’s, tekeningen en 

schilderijen, waarvan de meeste in kleur. Men 

kan niet alleen genieten van maritieme schil-

derijen uit de zeventiende eeuw, maar ook van 

creaties van hedendaagse kunstschilders. 

In een eerdere recensie (Scheepshistorie 22), 

is al beschreven hoe Ab Hoving, oud-restau-

rateur van scheepsmodellen van het Rijks- 

museum in Amsterdam en auteur van boeken 

over Nederlandse schepen in de Gouden 

Eeuw, met als basismateriaal papier en karton 

prachtige scheepsmodellen bouwde. Dat 

heeft een vervolg gekregen in de vorm van 

fotoschilderijen, eigenlijk moderne maritieme 

kunstwerken, waarvan er een, een fluitschip, 

het omslag siert. Met de huidige computer-

techniek is het mogelijk een verbluffend rea-

listisch beeld te reconstrueren dat voor de 

toeschouwer de illusie van echtheid wekt. 

Met foto’s van de scheepsmodellen wordt 

door middel van digitale techniek en Photo-

shop door de zoon van Ab, Emiel Hoving, een 

professioneel grafisch vormgever, een com-

positie in een passende entourage uitge-

werkt. De samenwerking tussen vader en 

zoon heeft geleid tot een serie afbeeldingen 

die door de hoge resolutie zelfs afgedrukt 

kunnen worden op linnen.  

Scheepshistorie 24, 128 pagina’s, afbeeldin-

gen, formaat: 22 x 27 cm, ISBN 9789086163311, 

Uitgeverij Lanasta, Emmen, prijs €23,95, info:  

www.lanasta.com

Door G.J. de Boer
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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.
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The luxury yacht Sandalphon built by 
Balk Shipyard and certified 

by Bureau Veritas
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