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 Het baggerschip Scheldt River van Royal 

IHC, de Carrousel Rave Tug van Multraship & Novatug, 

het scheepshuidschoonmaaksysteem Fleet Cleaner, 

Gijsbert van Marrewijk met zijn studie naar toepassing 

van T-foils onder snelle schepen en Kirsten Schmidt 

met haar Augmented Reality Navigation zijn de win-

naars van de Maritime Awards 2018.

14 Marinespecial
 De Koninklijke Marine staat voor belangrijke vervan-

gingsprojecten. Nederland heeft er sinds de Tweede 

Wereldoorlog voor gekozen dat marine, instituten en 

industrie in nauwe samenwerking de marineschepen 

ontwikkelen. Daarmee heeft Nederland nog altijd een 

zelfscheppend marinebouwcluster overeind weten 

te houden, maar de druk op meer Europese samen-

werking wordt steeds groter. Deze ontwikkeling biedt 

de industrie en instituten echter ook kansen en kan de nationale marinebouwindustrie naar 

Europees niveau tillen. Een schets van de ontwikkelingen.

38 Schokbrekers beveiligen 
lier en sleeptros

 Royal IHC presenteerde op de SMM in Hamburg de 

Delta Escort Tug, een voor het escorteren van LNG-tankers ont-

wikkelde dubbel-hybride sleper (40 x 17 meter) met een paaltrek 

van 100 ton.

Zelfscheppend 

en verdienend

Het novembernummer van SWZ|Maritime 

staat vrijwel geheel in het teken van de 

marinebouw. Deze komt op een moment dat 

er weer hoop gloort voor de Nederlandse 

marinebouw en defensie-industrie. Bij politiek 

en overheid begint het besef door te dringen 

dat je voor de verdediging van onze nationale 

veiligheid niet voor een dubbeltje op de eerste 

rang kunt zitten. En ook om als land te kunnen 

blijven verdienen, moet je blijven investeren 

in dat waar je goed in bent, bijvoorbeeld de 

bouw van marineschepen.

Op moment van schrijven van dit voorwoord 

heeft De Telegraaf het bericht op de voor-

pagina dat Defensie voor nieuw materieel 

voortaan zoveel mogelijk naar leveranciers 

van eigen bodem kijkt. Daarvoor wordt de 

Nederlandse defensie-industrie ‘versterkt, be-

schermd en internationaal gepositioneerd’, 

beloven minister Ank Bijleveld-Schouten van 

Defensie en staatssecretaris Mona Keijzer 

van Economische Zaken en Klimaat in hun ge-

zamenlijke, op donderdag 15 november uitge-

geven persbericht ter gelegenheid van het 

uitbrengen van de nieuwe Defensie Industrie 

Strategie (DIS) van het kabinet Rutte III. De 

DIS werd die dag gepresenteerd tijdens het 

jaarlijkse NIDV-symposium van de Nederland-

se defensie-industrie.

Deze industrie is volgens cijfers uit de DIS nog 

altijd goed voor ruim 25.000 banen, een omzet 

van 4,5 miljard euro en betrokkenheid van 

meer dan 350 Nederlandse bedrijven. Met de 

DIS wil dit kabinet bijdragen aan economische 

groei en werkgelegenheid in de hightech-, 

maak- en maritieme industrie.

SWZ|Maritime levert hieraan zijn eigen bij-

drage met een marinespecial gecoördineerd 

door oud-Defensiemedewerker Jaap Huisman. 

In zijn eigen artikel geeft hij een overzicht van 

het belang in heden en verleden van de Ne-

derlandse marinebouw. Daarnaast zijn er arti-

kelen over batterijen voor onderzeeërs, de op-

volger voor de Walrusklasse, de toekomstige 

mijnenbestrijding en het belang van 

klasseregels voor marineschepen. 

En nu de marinebouw weer op 

stoom lijkt te komen, wil de re-

dactie deze ontwikkeling op de 

voet blijven volgen met voortaan 

een jaarlijkse marinespecial.

Antoon Oosting, 

hoofdredacteur

swz.rotterdam@knvts.nl

Verder in dit nummer
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Nieuws

Nieuw combat support ship heet Zr. Ms. Den Helder
lega Mona Keijzer van Economische 

Zaken en Klimaat waren zij daar voor 

een speciale sneak preview. Daarbij 

werd het acht meter lange model van 

het CSS onthuld waarvan in Wage-

ningen het vaargedrag wordt getest.

Het CSS gaat marineschepen op zee 

voorzien van brandstof, munitie en 

goederen. Hiervoor heeft het schip 

twee BOZ-posities (bevoorrading op 

zee). Ook krijgt het een helikopterdek 

en hangaar voor vliegoperaties. Op 

het bovendek komt ruimte voor zee- 

containers. Voor boarding- en red-

dingsoperaties en personenvervoer 

zijn er twee RHIB’s (rigid hull in- 

flatable boats) aan boord. Daarnaast 

kan het worden uitgerust met twee FRISC- 

onderscheppingsboten (fast raiding inter- 

ception and special forces craft). Voor zelf- 

verdediging zijn er verschillende wapen- 

systemen.

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS)

bouwt de nieuwe tanker die in 2023 moet wor-

den opgeleverd. De Den Helder is het eerste 

in een reeks nieuwbouwprojecten. De komen-

Het nieuwe, nog te bouwen, combat support 

ship (CSS) voor de Koninklijke Marine gaat  

Zr. Ms. Den Helder heten. Het is voor het eerst 

dat een oorlogsschip de naam Den Helder 

krijgt. ‘Dat doet recht aan de samenwerking 

tussen de stad en de marine,’ aldus staats- 

secretaris van Defensie Barbara Visser op 9 

november bij het Maritiem Research Instituut 

(Marin) in Wageningen. Samen met haar col-

de jaren vervangt Defensie ook de mijnen- 

jagers, M-fregatten en onderzeeboten.

Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal 

Rob Kramer had de eer het bevoorradings-

schip in virtual reality de toekomstige thuis- 

haven binnen te loodsen. Daarna kwam het 

schaalmodel het grote golfbassin van Marin 

binnengevaren. 

Voor het instituut was het ook een bijzonder 

moment: het is het 10.000ste testmodel. Het 

Marin is vaker betrokken bij de ontwikkeling 

van marineschepen. Het heeft unieke test- 

faciliteiten, geavanceerde simulatoren en ge-

specialiseerde reken- en meetmethodes. Het 

Marin is op dit gebied het grootste onafhan-

kelijke onderzoeksinstituut ter wereld.

Het Marin testte meer dan tachtig jaar geleden 

het eerste model voor de Koninklijke Marine. 

‘We zijn blij dat we nog steeds een bijdrage 

leveren aan de innovatieve marineschepen 

van de toekomst,’ aldus Marin-directeur Bas 

Buchner. ‘Onder ons motto “Better Ships, Blue 

Oceans” kijken we naar de zee en het schip 

van de toekomst. We willen schepen schoner, 

slimmer en veiliger maken en bijdragen aan 

een duurzaam gebruik van de zee,’ 

De vrijwilligers van de Koninklijke Nederland-

se Redding Maatschappij (KNRM) Terschel-

ling Paal 8 hebben de International Maritime 

Rescue Federation (IMRF) Award for Out- 

standing Team Contribution to a Maritime 

SAR Operation gewonnen. Schipper Henk 

Spanjer en bemanningslid Gert Haarsma ont-

vingen de onderscheiding donderdag 8 no-

vember tijdens de IMRF European Meeting 

Conference in Horten, Noorwegen. De IMRF 

Awards onderscheiden individuen en teams 

voor moedige reddingsmissies, technische 

innovaties, ontwikkelingsinitiatieven of ande-

re bijzondere diensten op het gebied van  

Search and Rescue (SAR). 

Het Terschellinger reddingstation verdiende 

zijn nominatie vanwege twee reddingsacties 

onder extreme omstandigheden. De eerste 

was op 29 oktober 2017 samen met KNRM 

West-Terschelling en KNRM Ameland Ballu-

merbocht voor de Drifa, een guardvessel met 

vier personen aan boord. Door motor- en 

stuurproblemen waren op twee na alle voor-

ramen van de brug ingeslagen. De redding- 

boten voeren in windkracht NW8 door golven 

van zes tot tien meter en bleven standby tot-

dat het schip veilig was.

De tweede reddingsactie was in februari  

samen met KNRM Eemshaven en KNRM Lau-

wersoog voor de vastgelopen viskotter ZK80 

Linquenda in het Westgat tussen Ameland en 

Schiermonnikoog. De redders hadden daarbij 

te maken met windkracht 8, een watertempe-

ratuur van -2°C en een door de storm gedaal-

de gevoelstemperatuur van -18°C. Dankzij de 

geringe diepgang was uiteindelijk de half 

open Terschellinger reddingboot Frans Hoge-

wind nog de enige die er bij kon komen en de 

drie vissers van boord kon pikken. 

Internationaal eerbetoon voor reddingsacties KNRM

Het model van het combat support ship Zr. Ms. Den Helder is het 10.000ste 

testmodel van Marin (foto Marin).

Het gevaar bij de reddingsactie in februari zat in de wind, de 

kou en het ontstane ijs op het schip.
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Het bedrijf CEAD (Composite Additive Manu-

facturing) in Delft heeft donderdag 8 novem-

ber het eerste exemplaar van ’s werelds 

grootste 3D-composietprinter onthuld. De 

CFAM-printer (Continuous Fibre Additive 

Manufacturing) is door een combinatie van 

talenten koploper in de wereld. Er zijn andere 

grote 3D-printers op de markt, maar geen en-

kele kan grote objecten printen in materiaal 

dat is versterkt met continue glas- of koolstof-

vezels. Dat maakt de CFAM-printer geschikt 

voor zware, veeleisende bedrijfstakken als de 

scheepsbouw en transport. 

De printer kan objecten van maximaal 4 x 2 x 

1,5 meter maken – ongeveer de afmetingen 

van een Volkswagen Polo. Daarmee is hij de 

grootste commercieel beschikbare 3D-printer 

in Europa. De buitenmaten van de printer zijn 

7 x 5 x 4 meter. De eerste twee afnemers, 

marine engineering-bedrijf Royal Roos en 

producent van composietmaterialen 

PolyProducts, hebben het afgelopen jaar 

geholpen bij de ontwikkeling van het 

prototype tot een commercieel product. 

Met een gemiddelde snelheid van 15 kg/

uur tot maximaal 25 kg/uur, afhankelijk van 

de grootte van de print en het materiaal, is 

dit ook de snelste, continue vezelversterk-

te output van alle 3D-printers ter wereld. 

Fulko Roos, ceo van Royal Roos, heeft de 

CFAM-printer een jaar geleden meteen be-

steld. Hij ziet talloze toepassingen, met of zon-

der versterkte vezel: reparatie van plaatwerk 

voor booreilanden, waterdrones voor havens, 

leidingen, passstukken en mallen voor beton-

nen gevelpanelen in de bouw. 

Grootste en snelste 3D-composietprinter

De Nederlandse jachtbouwers zijn woensdag 

31 oktober weer uitgebreid in de prijzen ge-

vallen tijdens de Fort Lauderdale International 

Boat Show (FLIBS). Tijdens het 29ste Inter-

national Superyacht Society (ISS) Gala wor-

den de jaarlijkse Superyacht Society Awards 

of Distinction uitgereikt. Daarbij zijn het 58 

meter lange zeiljacht Ngoni van Royal Huis-

man en het 110 meter lange motorjacht Jubi-

lee van Oceanco beide onderscheiden met 

twee designer awards. 

De Jubilee werd tot winnaar uitgeroepen in 

de categorieën Best Power Yacht 65 m+ en 

PYC (Passenger Yacht Code) yacht voor jach-

ten met meer dan twaalf passagiers. De 

Ngoni was goed voor Best Sailing Yacht 40m+ 

en de overall award Best Interior. Beide zijn 

zeer belangrijke prijzen, waarbij noemens-

waardig is dat de winnaar van de “beste inte-

rieur”-prijs geselecteerd wordt uit de genomi-

neerde jachten in alle categorieën, dus alle 

genomineerde zeil- en motorjachten langer 

dan 24 meter die vorig jaar wereldwijd zijn op-

geleverd.

De Hull Vane van Van Oossanen uit Wagenin-

gen heeft de Technology Award in de wacht 

gesleept. De Technology Award wordt uit-

gereikt aan een innovatie die een waarde-

volle impact heeft gehad op de superjacht-

industrie.

De juryleden, bestaande uit ervaren profes-

sionals, kozen daarbij unaniem voor de Hull 

Vane omdat zij onder de indruk waren van de 

eenvoud van het systeem en het feit dat de 

effectiviteit ontegensprekelijk bewezen is op 

een aantal jachten en commerciële schepen. 

De Hull Vane is eigenlijk technologie uit de 

jachtbouw – oorspronkelijk ontwikkeld voor 

de America’s Cup zeilrace – die nu de over-

stap maakt naar commerciële schepen en 

marineschepen, net zoals de technologie uit 

de Formule 1 na enkele jaren toegepast wordt 

op gewone auto’s.

De Hull Vane is een gepatenteerde Neder-

landse toepassing van een draagvleugel om 

de prestaties van waterverplaatsende (niet-

planerende) schepen te verbeteren. Kort komt 

het erop neer dat een onderwatervleugel ge-

bruikt wordt om energie van de hekgolf om te 

zetten in een voortstuwende kracht. De be-

wezen resultaten variëren van tien tot 29 pro-

cent brandstofbesparing, wat resulteert in 

een hogere topsnelheid en een veel groter 

bereik.

De neveneffecten van de Hull Vane zijn wel-

licht even belangrijk voor de gemiddelde 

superjachteigenaar: de vleugel dempt de 

scheepsbewegingen in golven en het ge-

luidsniveau aan boord wordt verlaagd doordat 

er minder motorvermogen nodig is, de schroe-

ven minder belast worden en de hekgolf 

wordt gereduceerd.

Naast voortstuwing door middel van zeilen is 

er nog geen eenvoudige oplossing om super-

jachten te laten varen zonder CO2-uitstoot. 

Het is nog niet zeker welke brandstof over en-

kele decennia gebruikt zal worden op super-

jachten, maar het verlagen van de weerstand 

vandaag maakt de energietransitie in de toe-

komst makkelijker. 

Nederlandse jachtbouwers vallen in de prijzen

Hoewel het een simpel systeem is, behaalt de Hull Vane 

aanzienlijke brandstofbesparingen.

De CFAM-printer is de grootste commercieel beschikbare 

3D-printer.
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Dat is de grote vraag in hoe de besluitvorming de komende jaren uit-

pakt bij het bestellen van nieuwe onderzeeboten, nieuwe M-fregatten 

en op iets langere termijn opvolgers voor de huidige LCF-fregatten. De 

bestelling van een nieuw bevoorradingsschip is nagenoeg rond. Vrij-

dagavond 9 november bood het onderzoeksinstituut Marin een sneak 

preview van het model waarmee in Wageningen het vaargedrag van 

de geplande nieuwbouw wordt getest. Daarmee heeft het Marin zich in 

ieder geval van een deel van het ontwikkelingswerk aan het nieuwe 

bevoorradingsschip verzekerd.

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in Vlissingen is als hoofd-

aannemer verantwoordelijk voor de bouw van het schip. DSNS ont-

werpt het schip en doet de engineering. Daarbij zullen ongetwijfeld tal 

van Nederlandse onderaannemers en toeleveranciers worden be- 

trokken. Ook al zal de daadwerkelijke bouw van het in elkaar zetten  

van het schip op een van de twee werven van Damen in Roemenië 

plaatsvinden, dan mag je nog best spreken van een Nederland schip, 

zo is de moderne gedachtegang in scheepsbouwkringen.

Franse winnaar
Of dit echter ook gaat gebeuren met de rest van het nieuwbouw- 

programma is nog maar de vraag. In de samenwerking met de Belgen 

is de bouw van nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen door de Belgen 

openbaar aanbesteed. Er zijn nog drie consortia in de race, DSNS en 

twee Franse, voor de bouw van twaalf van deze vaartuigen, zes voor de 

Koninklijke Marine en zes voor de Belgische marine. De winnaar van 

deze openbare aanbesteding wordt naar verwachting begin volgend 

jaar bekendgemaakt en dat zou best een Franse groep kunnen zijn.  

Op zijn beurt mag in het kader van die samenwerking het Nederlandse 

ministerie van Defensie vier nieuwe M-fregatten, opnieuw gelijkelijk 

verdeeld over de Nederlandse en Belgische marine, laten bouwen. Het 

moet al raar lopen wanneer DSNS deze vier oorlogsschepen niet zal 

gaan bouwen. DSNS heeft, ook via zijn voorganger de Koninklijke 

Schelde, bewezen prima fregatten te kunnen bouwen die inter- 

nationaal tot de top tien van uitstekende schepen behoren, zoals de 

luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF’s). 

Dankzij de kennis die DSNS heeft ontwikkeld in de bouw van fregatten 

en korvetten, tegenwoordig beter bekend als offshore patrouille- 

vaartuigen (OSV’s) zoals de Hollandklasse van de Koninklijke Marine, 

heeft Damen al tientallen van deze schepen voor buitenlandse marines 

mogen bouwen. Zo varen er Damenfregatten en -korvetten in de mari-

nes van Marokko en Indonesië en bouwt Damen voor Mexico, Tunesië 

en Pakistan, nog los van de vele tientallen zeegaande standaard  

patrol-schepen die Damen heeft geleverd, inclusief de in licentie ge-

bouwde patrouilleschepen voor de Amerikaanse kustwacht.

Afgekeurd fregat
Recentelijk heeft Damen nipt een grote order gemist voor de bouw van 

OSV’s voor Australië, maar momenteel is DSNS in samenwerking met 

een Duitse werf in de race voor de bouw van een serie fregatten voor 

de Duitse marine. DSNS concurreert hiermee met een ander Duits con-

sortium. Zo slecht zullen de Damen-fregatten dus wel niet zijn. In ieder 

geval heeft Damen het voor zover bekend nog niet meegemaakt dat 

Het nieuwbouwprogramma voor de Koninklijke Marine zal de lakmoesproef worden van het in 
2011 door toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen gelanceerde 
Topsectorenbeleid. Krijgt de Nederlandse marinescheepsbouw de kans zich met behulp van de 
Gouden Driehoek van samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven te 
ontwikkelen tot een werkelijk innovatieve sector of gaat alsnog een groot deel van het 
investeringsbudget naar het buitenland?

Bouw nieuwe marineschepen is 
lakmoesproef Topsectorenbeleid

Door A.A. Oosting
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een opdrachtgever heeft geweigerd een nieuwbouwfregat af te nemen, 

zoals eind vorig jaar ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) is over- 

komen met het nieuwe F125-fregat.

Voor de bouw van de twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen en vier 

M-fregatten hebben Nederland en België elk € 2 miljard uitgetrokken. 

De hoofdprijs is echter voor wie de nieuwe onderzeeboten als opvolger 

van de Walrusklasse mag gaan bouwen. Bedragen die de ronde doen 

voor het beschikbare budget variëren van € 2,5 tot € 4 miljard waarbij 

het eerder zal uitkomen bij het laatste in plaats van het eerste bedrag. 

De nieuwe onderzeeboten moeten in 2020/’21 worden besteld.

Hoewel er nog geen beslissing is gevallen over de vraag of de op-

dracht voor deze onderzeeërs ondershands of openbaar wordt aan- 

besteed, zijn inmiddels vier kandidaten opgestaan die graag in aan- 

merking willen komen voor deze vette order. Gemeld hebben zich het 

Spaanse Navantia, het Duitse TKMS, de Franse Naval Group en de  

Nederlands-Zweedse combinatie DSNS en Saab.

Tax Lease
Dat uitgerekend Navantia zich meldt is bijna een gotspe gezien de vele 

opdrachten die Spaanse werven de Nederlandse scheepsbouw door 

de neus hebben geboord met de concurrentievervalsende Spaanse Tax 

Lease. Ook TKMS van het afgekeurde fregat heeft nog heel wat uit te 

leggen over het een jaar geleden ten onder gaan van een voor de Ar-

gentijnen gebouwde onderzeeër. Overigens heeft TKMS ook al de fikse 

onderzeebootorder (twaalf eenheden) voor de Australische marine aan 

zijn neus voorbij zien gaan. In die laatste openbare aanbesteding  

waren het de Fransen die met de hoofdprijs aan de haal gingen, voor 

de Duitsers en de zwaar teleurgestelde Japanners die echt hadden ge-

hoopt nu eindelijk eens door te breken in de markt voor de bouw van 

onderzeeboten. De Zweden, die ook hier meededen voor de bouw van 

de opvolger van de eerder ook door hen geleverde Collinsklasse,  

hadden al eerder moeten afhaken.

Met opdrachten voor twaalf onderzeeërs voor Australië en zes voor 

India heeft Naval Group, ontstaan rond de voormalige Franse marine-

werven, een goed gevulde orderportefeuille. Toch weerhoudt dat ze er 

niet van ook serieus mee te dingen naar de opdracht voor de nieuw-

bouw van een viertal Nederlandse onderzeeërs. Donderdag 8 novem-

ber hield de topman van Naval Group Hervé Guillou een presentatie in 

Den Haag. De Fransman belooft 2000 tot 3000 nieuwe banen waarbij hij 

uitgaat van 1500 nieuwe banen bij Nederlandse scheepswerven en 

grofweg ook nog eens 1500 arbeidsplaatsen bij toeleveranciers.

Robuust ecosysteem
Volgens het Financieele Dagblad (FD) wil Guillou in Nederland voor de 

bouw en het onderhoud van een nieuwe generatie conventionele  

onderzeeboten een “robuust ecosysteem” opzetten, een industrieel  

samenwerkingsverband met ruim zeventig Nederlandse bedrijven en 

kennisinstellingen. Deze samenwerking zou een looptijd krijgen van 

meer dan veertig jaar. Hij verwijst naar het voorbeeld van waarmee 

Naval Group de opdracht in Australië heeft binnengehaald. Volgens 

hem is dit een gamechanger op defensiegebied in de relatie tussen 

Frankrijk en Australië. ‘We brengen er nieuwe technologie, creëren er 

veel banen en gaan een decennialange samenwerking aan,’ aldus  

Guillou in het FD. Hij was in Nederland om de oprichting van een  

Nederlands dochterbedrijf bekend te maken en voor overleg met po-

tentiële partners. Volgens Guillou zijn dat Thales in Hengelo, scheeps-

bouwer Royal IHC en de onderzoeksinstituten Marin en TNO.  

Naval Group heeft zeventig bedrijven in Nederland benaderd en is met 

dertig van hen uitvoeriger in gesprek. Met zes is een intentieverklaring 

voor samenwerking getekend. Guillou denkt twee derde van het werk 

aan de Nederlandse onderzeeboten en het onderhoud daarvan in  

Nederland onder te brengen. De eigen werf in Cherbourg zit al vol met 

werk voor de Franse overheid. Naval Group heeft tot 2080 werk aan 

een omvangrijk nieuwbouwprogramma voor de Franse marine.

Bestaande ontwerpen
Blijft over die andere belangrijke kandidaat voor de onderzeebootorder, 

de Nederlands-Zweedse combinatie van Damen en Saab Kockums. 

Net als de Fransen biedt de Nederlands-Zweedse combinatie een on-

derzeeboot aan op basis van een bestaand ontwerp, de A26 die mo-

menteel in aanbouw is op de Saab-werf in Karlskrona. Die A26 is be-

stemd voor operaties in de Oostzee. Het ontwerp voor de Nederlanders 

is groter, iets groter zelfs dan de huidige Walrusklasse en moet vooral 

meer kunnen.

Anders dan de Zweden willen de Nederlanders hun onderzeeboten 

wereldwijd kunnen inzetten, van in de tropen tot de arctische zeeën, in 

vredestijd vooral voor spionagewerk, maar in tijden van oorlog ook voor 

aanvallen op vijandelijke schepen en het aan land zetten van mariniers 

en/of commando’s voor speciale militaire operaties. Daarvoor moet de 

Nederlandse onderzeeër dus heel stil en dicht onder de kust kunnen 

opereren zoals de Walrusklasse dat nu ook doet onder de neus van de 

Russen voor de haven van Moermansk of voor de kust van Somalië.

In het Nederlands-Zweedse aanbod worden de onderzeeboten in zo-

wel Zweden als Vlissingen gebouwd. Het bouwen van de drukhuid en 

de productie van composieten onderdelen gebeurt in Karlskrona, want 

na de bouw van de Walrusklasse is de Nederlandse praktische kennis 

voor de bouw hiervan verloren gegaan. Vervolgens worden romp en 

onderdelen naar Vlissingen getransporteerd waar de inhoud van de 

onderzeeër wordt geassembleerd en in de boot wordt geschoven. Net 

als Damen werken de Zweden daarbij met modules die op de werf in 

elkaar worden geschoven.

Franse dominantie
Wat dat betreft zijn er dus behoorlijke overeenkomsten in de aan- 

biedingen van de Fransen en de Nederlands-Zweedse combinatie. In 

beide gevallen wordt slechts een deel van het werk in Nederland ver-

richt waarbij het nog maar de vraag is welke combinatie het meeste 

werk oplevert. Met de inzet van de Fransen om veel werk in Nederland 

te laten doen en veel Nederlandse bedrijven bij dit project te be- 

trekken, kan dit een mooi project van Europese samenwerking worden. 

Dan accepteert Nederland echter wel de positie van underdog, want 

dan zal de Nederlandse industrie nooit zelfstandig onderzeeboten kun-

nen bouwen voor de export. Met de toegang van Damen tot de Zweed-

se technologiekennis kan dat mogelijk wel.

Antoon Oosting is freelance maritiem journalist en  

hoofdredacteur van SWZ|Maritime.
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Nieuwe opdrachten
HST Sofia

De HST Sofia is de tweede FCS 2710 voor High Speed 

Transfers.

High Speed Transfers Ltd (HST), Swansea, be-

stelde op 26 september een tweede FCS 2710 

bij Damen Shipyards. Het schip krijgt de naam 

HST Sofia. De FCS 2710 is een vergrote versie 

en verdere ontwikkeling van de succesvolle 

FCS 2610. De eerste van dit grotere type, de 

HST Hudson (bouwnummer 532901), werd op 

19 juni opgeleverd. 

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  

Caterpillar-hoofdmotoren, type C 32, 1896 pk 

of 1394 kW bij 2100 tpm op twee vaste schroe-

ven voor een snelheid van 25 knopen.

 

Teddy 

De Teddy wordt de zevende Shoalbuster in de vloot van 

Herman Sr.

Herman Senior BV, Dordrecht, bestelde in  

augustus bij Damen Shipyards Hardinxveld 

een Shoalbuster 2308 waarvan het casco 

(bouwnummer 571790) op 2 juli in Dordrecht  

is afgeleverd door de Poolse mslb Zeus. Het 

wordt een verbeterde versie van de Baloe 

(bouwnummer 571570, imo 9382463) die al 

twaalf jaar deel uitmaakt van de vloot van 

Herman Sr.

De gegevens van de 123 bt metende Shoal-

buster 2308 zijn: L o.a. x B x H (dg) = 23,35 

(22,00) x 8,64 x 2,99 (2,10) meter. De voort- 

Door G.J. de Boer

stuwing wordt geleverd door twee Cater- 

pillar-hoofdmotoren, type C32-TTA Acert, to-

taal 1700 pk of 1268 kW bij 1800 tpm via WAF 

464L (5,021 : 1) op twee vaste Promarin- 

schroeven in twee Optima-straalbuizen met 

een diameter van 1600 mm voor een trek-

kracht van 21,5 ton en een snelheid van 11 

knopen. 

Na oplevering in april 2019 wordt de Teddy de 

zevende Shoalbuster in de vloot van Herman 

Sr. 

Brutus

De Brutus is een nieuw ontwikkelde DP2 Shoalbuster 3514 SD.

Op 23 oktober bestelde Herman Senior BV tij-

dens Offshore Energy een nieuw type DP2 

Shoalbuster 3514 SD bij Damen Shipyards 

Hardinxveld. Deze werkboot (35 x 14 meter) 

krijgt een werkdek met een oppervlak van 150 

m2 met een hekrol en een Heila-knikarm- 

dekkraan, type HLRM140-4SLK, met een hijs-

vermogen van 5,1 ton op 18 meter of 14,6 ton 

op 7,64 meter. De Brutus is ontworpen voor  

ankerbehandeling, sleepwerk, kabelleggen  

en assistentie bij de aanleg en het onderhoud 

van windturbineparken in ondiep water. De 

diepgang van 2,70 meter kan zelfs worden  

gereduceerd tot 2,40 meter bij een tank- 

capaciteit van vijftig procent. 

De voortstuwing wordt geleverd door vier Ca-

terpillar-hoofdmotoren, type C32 Acert, totaal 

3879 kW of 5280 pk op vier vaste Promarin- 

schroeven in Optima-straalbuizen met een  

diameter van 1900 mm voor een trekkracht 

van 60 ton. Twee elektrisch aangedreven 

boegschroeven in tunnels met een diameter 

van 642 mm hebben een vermogen van 2 x 120 

pk. Aan boord is accommodatie voor vijf tot 

zes bemanningsleden en 22 technici. De op- 

levering is gepland voor april 2020.

Tewaterlatingen
Nuyina
Bij Damen Shipyards is op 14 september het 

Antarctic Supply Research Vessel ASRV 

15626 Nuyina (bouwnummer 417, imo 9797060) 

uitgedokt. Het 20.200 bt metende pool- 

expeditieschip is ontworpen door de Deense 

naval architect Knud E. Hansen A/S, Helsingør, 

en wordt in Galati gebouwd voor DMS Mari-

time (Serco) in opdracht van het Australische 

ministerie van Milieu en Energie onder super-

visie van Damen Schelde Naval Shipbuilding. 

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

156,00 (152,00) x 25,60 x 19,20 (9,30) meter. 

Voor uitgebreide informatie over de ASRV 

15626, zie de scheepsbeschrijving van ir. R.W. 

Bos in SWZ|Maritime van november 2017,  

pagina’s 22-29. De Nuyina moet in april 2019 

worden opgeleverd.

Spartacus 
In Krimpen aan den IJssel is op 10 november 

de zelfvarende snijkopzuiger Spartacus 

(bouwnummer 1294, imo 9834404) te water  

gelaten door mevrouw Fabienne Ackermans, 

echtgenote van Luc Bertrand, voorzitter van 

de raad van bestuur van Ackermans & van 

Haaren, de grootste aandeelhouder van 

DEME. De kiel was gelegd op 20 december 

2017. Het baggervaartuig is ontworpen door 

Het ijsversterkte poolexpeditieschip Nuyina.
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Vuyk Engineering, Rotterdam, in nauwe  

samenwerking met Royal IHC en DEME. Het 

wordt de grootste snijkopzuiger ter wereld en 

tevens de eerste met dual-fuel-motoren. 

De energie wordt geleverd door vier Wärtsilä- 

dieselgeneratoren, type 9L46DF (4 x 10.305 

kW), die kunnen draaien op LNG, MDO of 

HFO, en twee dual-fuel Wärtsilä-hulpgenera-

toren, type 6L20DF (2 x 1110 kW) voor onder 

andere de aandrijving van twee vaste schroe-

ven in straalbuizen en twee boegschroeven in 

tunnels. De bilobetank heeft een capaciteit 

van 2000 m3 waarmee ongeveer twee weken 

uitsluitend op LNG gedraaid kan worden. De 

afmetingen van de Spartacus zijn: L o.a. (l.l.) x 

B x H = 164,00 (139,00) x 30,00 x 13,70 meter. 

De oplevering is gepland voor juli 2019.

Opleveringen
Kasteelborg
Aan de Nieuwediepkade in Den Helder doop-

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ|Maritime en bekend 

schrijver van maritieme boeken.

te Marjan van Loon, president-directeur Shell 

Nederland, op 25 oktober het tweede DP2 

walk-to-work-vaartuig (W2W) van Wagen-

borg Offshore, de Kasteelborg (2017, 4195 bt, 

imo 9732204). De eerste is de DP2 W2W Kroon-

borg (2015, 3696 bt, imo 9704867). Deze wordt 

sinds de overdracht op 9 februari 2015 voor 

tien jaar ingezet voor onderhoud aan en ser-

vice-activiteiten voor offshore-gasproductie-

platforms van de Nederlandse Aardolie Maat-

schappij (NAM) en Shell UK Exploration & 

Production op de zuidelijke Noordzee. Deze 

platforms zijn door een groot netwerk van lei-

dingen op de zeebodem met elkaar verbonden. 

In totaal staan er acht bemande en vijftien on-

bemande platforms op het Nederlandse conti-

nentale plat en twee bemande en negentien 

onbemande op het Britse deel. 

Moderne offshore-productieplatforms zijn 

kleiner, normaliter onbemand en hebben geen 

helikopterdek waardoor er meer vraag is ont-

staan naar W2W-vaartuigen. Met het in de 

vaart brengen van de Kroonborg was het aan-

tal helikoptervluchten om offshore-werkers 

en materiaal naar de platforms te brengen al 

significant afgenomen. Met de inzet van de 

Kasteelborg heeft NAM/Shell UK helemaal 

geen helikopters meer nodig. Het gebruik van 

helikopters had allerlei nadelen, zoals vier uur 

reistijd per medewerker per dag en vertragin-

gen bij slecht weer (mist, wind of vorst). Door 

de inzet van beide W2W-schepen kunnen de 

technici meer uren op de platformen door-

brengen en kan NAM/Shell UK efficiënter 

werken en logistiek verdere voordelen be- 

halen. Daarnaast konden de productie- 

platforms verder worden vereenvoudigd. 

Naast de helikopterdekken, zijn ook kranen 

overbodig, omdat beide W2W-schepen zijn 

uitgerust met een deininggecompenseerde 

Bargemaster kraan. Dat betekent ook weer 

minder onderhoud en minder transport van 

mens en materieel. Het vereenvoudigen van 

de productieplatforms levert een kosten- 

reductie van circa zestig procent op. 

De Kasteelborg wordt voornamelijk ingezet 

voor inspecties, spoedeisende werkzaam- 

heden en interventies, zoals het opstarten van 

installaties en het uitvoeren van klein onder-

houd. Het vaartuig is ook ingericht als Emer-

gency Response & Rescue Vessel (ERRV) 

voor inzet in geval van noodsituaties. De NAM 

en Shell UK hebben hiervoor een zesjarige 

overeenkomst getekend met Wagenborg 

Offshore. Na de komst van de Kasteelborg 

kan de Kroonborg meer worden ingezet op 

groot onderhoudswerk. Beide vaartuigen  

opereren vanuit Den Helder en maken twee-

wekelijkse rondtrips. De bemanningen varen 

twee weken op en twee weken af. 

Beide W2W-schepen varen op Shell GTL (gas 

De Spartacus is de eerste snijkopzuiger ter wereld die is uitgerust met dual-fuel-voortstuwing.

De Kroonborg en Kasteelborg in Den Helder (foto Flying Focus).
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to liquid) Marine Fuel, een innovatieve vloei-

bare brandstof gemaakt van aardgas. Deze is 

schoner dan conventionele diesel uit aardolie 

en produceert daardoor minder uitstoot van 

schadelijke stoffen. 

Een beschrijving van de Kasteelborg is te vin-

den in het maartnummer van SWZ|Maritime, 

pagina’s 22-23.

Arklow Wave
Ferus Smit Leer heeft op 25 oktober in de bui-

tenhaven van Delfzijl de Arklow Wave (bouw-

nummer 447, imo 9818931) overgedragen aan 

Glenart Shipping Ltd. (Arklow Shipping Ltd.), 

Arklow. Het schip is het eerste van een serie 

van vier ijsklasse 1A Traders 16500 die Ferus 

Smit voor de Ierse rederij bouwt. De Arklow 

Wave was op 31 augustus in Leer bij Ferus 

Smit GmbH dwarsscheeps te water gelaten. 

Op 15 oktober is het schip verhaald van Leer 

naar Delfzijl voor de proefvaarten op de Eems. 

De gegevens van de Trader 16500 zijn: 9999 bt, 

16.500 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 149,50 

(145,50) x 19,25 x 12,50 (8,58) meter, ruim- 

inhoud 19.822 m3 of 700.000 cft. De schepen 

worden voortgestuwd door een MaK-hoofd-

motor, type 3M32, van 3840 kW. Op 27 oktober 

vertrok de Arklow Wave voor de eerste reis 

van Delfzijl naar Narvik. 

Baía Farta 
Damen Shipyards Galati heeft op 5 juli het vis-

serij- en oceanografisch onderzoeksvaartuig 

Baía Farta (bouwnummer 556069, DSN 418, 

imo 9813474) opgeleverd aan het Angolese 

ministerie van Visserij in Luanda. Het vaartuig 

van het type FRV (Fishery Research Vessel) 

7417 is ontworpen door Skipsteknisk AS,  

Alesund, als ST-368 in samenwerking met  

Damen Shipyards Gorinchem en Damen 

Schelde Naval Shipbuilding. De Baía Farta 

werd besteld op 24 maart 2016, waarna de kiel 

werd gelegd op 18 januari 2017. Op 9 novem-

ber is het vaartuig dwarsscheeps te water  

gelaten in de Donau.

De gegevens van de Baía Farta zijn: 3208 bt, 

963 nt, 950 dwt - L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 74,10 

(66,50) x 16,56 x 8,70 (5,69) meter. De diesel- 

elektrische voortstuwing wordt geleverd door 

twee Wärtsilä-hoofdmotoren, type 9L20, twee 

Schottel-roerpropellers, type STT CP, voor een 

dienstsnelheid van 13 knopen. Aan boord is 

accommodatie voor 29 bemanningsleden en 

22 wetenschappers. Naast onderzoekswerk 

kan de Baía Farta ook worden ingezet bij het 

opruimen van olievervuiling en berging. 

Al Samlah 
De Multicat 3213 Al Samlah (bouwnummer 

571690, imo 9696503) maakte op 15 en 16 ok- 

tober de proefvaart en trekproef in Europoort. 

Het casco was op 7 mei 2013 bij Safe Co. Ltd. 

Sp.z.o.o., Gdynia, te water gelaten en lag op 

voorraad in Gorinchem. Onder de vlag van St.

Vincent & Grenadines maakte de onder klas-

se van Bureau Veritas gebouwde werkboot de 

reis naar Doha op eigen kracht. De nieuwe 

eigenaar is niet bekendgemaakt.

De gegevens van de Multicat 3213 zijn: 432 bt, 

128 nt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 32,70 (31,40) x 

13,40 x 4,52 (3,00) meter. De voortstuwings- 

installatie bestaat uit twee Caterpillar-hoofd-

motoren, type 3508C TA/C, totaal 1640 kW bij 

1600 tpm, via WAF 562 (5,421 : 1) op twee vas-

te Promarin-schroeven in Optima-straalbuizen 

met een diameter van 1800 mm voor een trek-

kracht van 27 ton en een snelheid van 10,5 

knopen.

DC Brugge 
Scheepswerf Gebr. Kooiman, Zwijndrecht, 

heeft op 30 juni de 2450-m3-sleephopperzuiger 

DC Brugge (imo 7365851) na een omvangrijke 

ombouwoperatie opgeleverd aan DC Rock BV 

(De Cloedt), Breskens. De nieuwe sleep- 

hopperzuiger is de voormalige coaster  

De Arklow Wave is de eerste van een serie van vier (foto F.J. Olinga).

Het visserij- en oceanografisch onderzoeksvaartuig Baía Farta.
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Swallow die op 23 december 1974 als bouw-

nummer 518 werd opgeleverd door Bodewes 

Scheepswerven, Hoogezand. In mei 2001 is 

het schip bij de Roemeense werf Santuriel 

Naval Braila SA verbouwd, met 10,30 meter 

verlengd en van een nieuw voorschip en 

laadruim voorzien voor het vervoer van ste-

nen uit Noorwegen als DC Merwestone in ma-

nagement van Chr. Kornet & Zn, Werkendam. 

Daarvoor voer het schip nog onder de namen 

Scorpio en Sereen. Op 10 juli 2015 is het schip 

in Werkendam herdoopt tot DC Eems. 

Op 3 april 2017 kwam de DC Eems aan bij 

Gebr. Kooiman in Zwijndrecht om te worden 

verbouwd tot hopperzuiger. De bagger- 

installatie is voorzien van een in hoogte ver-

stelbare zeefinstallatie voor het scheiden van 

verschillende soorten zand. Twee beunen 

kunnen afzonderlijk worden geladen en gelost 

zodat twee verschillende zandsoorten gelijk-

tijdig kunnen worden vervoerd. Er zijn drie 

mogelijkheden om te lossen: droog, nat en 

dumpen. Droge lading kan worden gelost door 

een hydraulische kraan met grijper en via een 

lopende band met een reikwijdte van circa 30 

meter buitenboord. Natte lading kan worden 

gelost met een perspijp. De DC Brugge is ver-

der voorzien van bodemdeuren waardoor met 

een jetleiding de lading kan worden gedumpt. 

Het baggervaartuig is uitgerust met twee in-

gebouwde telescopische spudpalen. De oude 

accommodatie is vervangen door een com-

pleet nieuw dekhuis. Op 22 juni 2018 werd de 

eerste proefvaart gemaakt en van 25 tot en 

met 28 juni vanuit Europoort proefvaarten op 

zee. De hopperzuiger wordt voornamelijk in-

gezet op de Westerschelde en voor de Belgi-

sche en Nederlandse kust. 

De gegevens van de DC Brugge zijn: 2840 bt, 

852 nt, 5011 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 

89,99 (84,95) x 15,00 x 8,21 (5,98) meter. De 

hopperzuiger wordt voortgestuwd door een 

ABC-hoofdmotor, type 8MDZC (in 2010 inge-

bouwd), 1766 kW of 2400 pk bij 1000 tpm voor 

een snelheid van 10 knopen. De bunker- 

capaciteit is 175 m3.

DC Orisant
De 5450-m3-multipurpose-sleephopperzuiger 

DC Orisant (bouwnummer 1290, imo 9822475) 

vertrok op 1 september van IHC Krimpen aan 

den IJssel naar de Noordzee voor de eerste 

proefvaart. De DC Orisant was op 8 augustus 

2016 besteld, het staalsnijden begon op 15 

maart, de kiel werd gelegd op 19 juli en de te-

waterlating was op 11 januari. Opdrachtgever 

is de joint venture Den Herder (Reimerswaal 

Dredging VoF), Goes, en De Cloedt Group. 

De gegevens van de DC Orisant zijn: 8683 bt, 

2650 nt, 12.490 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 

142,30 (139,50) x 23,00 x 10,20 (7,30) meter. De 

baggerdiepgang is 7,80 meter. De energie 

wordt opgewekt door twee Mitsubishi-diesel-

generatoren, type S16U-MPTK, totaal 13.600 

pk of 10.000 kW bij 1150 tpm voor onder ande-

re de aandrijving van twee schroeven in 

straalbuizen (2 x 3600 kW), voor een snelheid 

van 16 knopen. De twee boegschroeven en de 

hekschroef hebben een vermogen van elk 700 

kW. De DC Orisant is uitgerust met twee bin-

nenboordbaggerpompen (2 x 2250 kW) en 

twee perspompen (2 x 800 kW). De diameter 

van de zuigbuis is 1100 mm. Het vaartuig 

wordt niet alleen ingezet voor de winning van 

zand en grind voor de bouw, maar ook voor 

onderhoudsbaggerwerk tot een waterdiepte 

van 35 meter en zandsuppleties. Aan boord is 

accommodatie voor dertien personen. De 

DP2-hopperzuiger is gebouwd onder klasse 

van Bureau Veritas.  

Zie ook: www.youtube.com/watch?v= 

Xp1ZgCmEmKA

Middelburg 
De hopperzuiger Middelburg van TSHD  

Middelburg BV (Zand- en Grindhandel Van  

Ouwerkerk), Middelburg, vertrok op 28  

augustus vanaf de werf Koninklijke Niestern 

Sander (KNS) BV, Delfzijl, voor een eerste 

technische proefvaart op de Eems. Het casco 

De DC Brugge werd opgeleverd na een omvangrijke verbouwing (foto Flying Focus). De Multicat 3213 Al Samlah (foto R. Zegwaard).

De multipurpose sleephopperzuiger DC Orisant heeft dieselelektrische voortstuwing (foto B. Lamers).
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was ruim tien jaar geleden, op 23 februari 

2008 te water gelaten als het laatste schip  

dat is gebouwd door Maas Shipyards BV,  

Waterhuizen (bouwnummer 12, imo 9405370). 

De werf werd failliet verklaard en de bouw 

stopgezet. Op 2 juli is het casco als New Vita 

door de mslbn Gyas en Waterpoort naar  

Delfzijl gesleept en vervolgens naar Leer en 

opgelegd. 

In februari 2013 leek het erop dat het schip 

was verkocht aan Alpha Shipping Co., Riga, 

en de naam werd gewijzigd in Louissa-Elena 

met als thuishaven St. John’s (Antigua & Bar-

buda). Kennelijk is de koop niet doorgegaan, 

want op 12 mei is het casco naar Groningen 

Shipyard BV, Waterhuizen, gesleept en opgelegd. 

In juni 2016 is het uiteindelijk verkocht aan 

Zand- en Grindhandel Van Ouwerkerk BV, 

Middelburg, om te worden verbouwd tot hop-

perzuiger. Op 28 oktober 2017 is de Middel-

burg naar KNS verhaald voor montage van 

schroefas, schroef en roer. Op 1 november 

keerde de Middelburg weer terug in Water-

huizen. Op 30 juli vertrok de hopperzuiger voor 

de derde maal naar Delfzijl. Op 28 en 29  

augustus zijn proefvaarten gemaakt op de 

Eems en op 20 september is de Middelburg in 

Middelburg aangekomen. Op 5 november be-

gon de Middelburg aan proefvaarten op de 

Westerschelde.

De gegevens van de Middelburg zijn: 2039 bt, 

4000 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 89,63 

(84,90) x 14,50 x 7,20 (5,65) meter. De voort- 

stuwing wordt geleverd door een ABC-hoofd-

motor, type 12VDZC van 2923 pk of 2150 kW, 

voor een snelheid van 14 knopen.

 

Tasmanic Winter 
In de Rotterdamse Waalhaven kwam op 28 

oktober het zwareladingschip Tasmanic  

Winter (2012, 15.549 bt) van Reederei Heino 

Winter aan met 22 werkboten en twee pon-

tons die waren gebouwd bij de Chinese  

Damen Shipyards in Changde en Yichang.  

Bijzonder was dat de reis van Nantong naar 

Rotterdam voor het eerst werd gemaakt via 

de poolroute ten noorden van Rusland waar-

door de reisduur met acht dagen werd bekort 

vergeleken met de traditionele route via het 

Suez-kanaal. 

De lading bestond uit twee ASD’s 3010 ICE, De Middelburg had een bouwtijd van meer dan tien jaar (foto F.J. Olinga).

De Tasmanic Winter met 24 Damen-werkboten kwam via de Noordpool in Rotterdam aan (foto Flying Focus).

Type bouwnummer imo
ASD 3010 ICE 512611 9826287
ASD 3010 ICE 512612 9826299
ASD 2411 512284 9681077
ASD 2411 512285 9681089
ASD 2411 512286 9681091
ASD 2009 512406 9768825
ASD 2009 512408 9787211
StanTug 2309 509501 9814222
Drie StanTugs 1606 503201-503203
Vier StanTugs 1205 503521-503524
Twee StanTugs 1004 501113-501114
Twee StanLaunches 1305 501703-501704
Twee StanLaunches 804 500808-500809
Eén MultiCat 1506 517516
Twee StanPontoons 524203 en 524206 

De lading Damen-werkboten op de Tasmanic Winter.
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drie ASD’s 2411, twee ASD’s 2009, een Stan-

Tug 2309, drie StanTugs 1606, vier StanTugs 

1205, twee StanTugs 1004, twee Stan- 

Launches 1305, twee StanLaunches 804, een 

Multicat 1506 en twee StanPontoons 4512 die 

aan de strategische voorraad van Damen 

Shipyards werden toegevoegd. Hierdoor is 

het mogelijk voor toekomstige opdrachtge-

vers een zo kort mogelijke levertermijn te kun-

nen garanderen. De ASD’s 3010 ICE en ASD’s 

2411 werden na lossing naar Damen Maas-

kant Stellendam gesleept, de overige naar 

Gorinchem. 

sau, voor inzet van twee sleepboten in de  

haven van Nassau en Clifton Pie. Het contract 

heeft een looptijd van vijftien jaar. Hiervoor 

zijn twee sleepboten uit de voorraad van  

Damen Shipyards aangeschaft: een ASD 2411 

en een ASD 2810. 

De ASD 2411 Samson (bouwnummer 513411, 

imo 9780081) was op 19 november 2016 bij  

Damen Shipyards Sharjah (FZE) te water ge- 

laten en kon op 29 januari 2018 worden op- 

geleverd. De reis naar Nassau werd op eigen 

kiel via het Suez-kanaal gemaakt. 

De gegevens van de ASD 2411 zijn: 264 bt –  

L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 24,55 (22,16) x 10,70 x 

4,59 (5,61) meter. De voortstuwingsinstallatie 

bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 

type 3516 TAS HD+/D, totaal 5706 pk of 4200 

kW bij 1600 tpm op twee RR-USS-255-roer- 

propellers met een diameter van 2600 mm  

voor een trekkracht van 71 ton en een snel-

heid van 13,2 knopen. De bunkercapaciteit is 

68,2 m3. 

De ASD 2810 Rose (bouwnummer 513503, imo 

9793143) werd gebouwd bij Damen Song Cam 

Shipyard, Haiphong, en is op 3 augustus 2017 

met het zwareladingschip Lone in Rotterdam 

aangekomen en op 8 augustus aan de voor-

raad in Gorinchem toegevoegd. Op 24 en 25 

januari is in Europoort proefgevaren en de 

trekproef gehouden. De overdracht was op 8 

februari en drie dagen later vertrok de Rose 

van Rotterdam naar Nassau via Funchal om te 

bunkeren. 

De gegevens van de ASD 2810 zijn: 293 bt, af-

metingen: L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 28,67 

(25,79) x 10,43 x 4,60 (5,02) meter. De voort- 

stuwingsinstallatie bestaat uit twee Cater- 

pillar-hoofdmotoren, type 3516C TA HD/C, met 

een vermogen van 5000 pk of 3730 kW bij 1600 

tpm op twee RR-US-205-roerpropellers met 

een diameter van 2400 mm voor een trek-

kracht van 63,5 ton en een snelheid van 13,4 

knopen. De bunkercapaciteit is 89,4 m3. Beide 

sleepboten zijn gebouwd onder klasse van 

Bureau Veritas.

De ASD 2913 Osprey wordt ingezet bij de nieuwe 

bulkterminal van Mina Saqr.

De ASD 2411 Samson.

De ASD 2810 Rose (foto R. & F. van der Hoek).

Osprey 
Albwardy Damen Shipyards, Sharjah, heeft op 

19 september de ASD 2913 Osprey (bouw- 

nummer 513121, imo 9832389) opgeleverd aan 

de havenautoriteiten van Rash Al Khaimah 

(VAE). De kiel werd gelegd op 28 augustus 

2017 en de tewaterlating was op 30 mei. De 

sleepboot wordt ingezet bij de nieuwe bulk-

terminal van Mina Saqr. 

De gegevens van de ASD 2913 zijn: 420 bt –  

L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 28,90 (28,10) x 13,23 x 

5,35 (5,50) meter. De voortstuwingsinstallatie 

bestaat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, 

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

van 6772 pk of 5050 kW bij 1800 tpm op twee 

RR-roerpropellers, type US255 FP, met een  

diameter van 2800 mm voor een trekkracht 

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

De bunkercapaciteit is 97,2 m3. Aan boord is 

accommodatie voor zes personen. 

Samson & Rose 
Op 1 april sloot de overheid op de Bahama’s 

een contract af met Tug Services Ltd., Nas-
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Door A.A. Oosting

Scheldt River van Royal IHC 
Schip van het Jaar 2018 
Winnaars Maritime Awards Gala 2018

Het baggerschip Scheldt River van Royal IHC, de Carrousel Rave Tug van 
Multraship & Novatug, het scheepshuidschoonmaaksysteem Fleet Cleaner, 
Gijsbert van Marrewijk met zijn studie naar toepassing van T-foils onder snelle 
schepen en Kirsten Schmidt met haar Augmented Reality Navigation zijn de 
winnaars van de Maritime Awards 2018.

Maritime Awards

De prijswinnaars werden maandagavond 12 november bekend-

gemaakt op het jaarlijks terugkerende Maritime Awards Gala, dat 

dit keer plaatsvond op het Taets Art and Event Park, in de gebouwen 

van de voormalige munitiefabriek op het Hembrugterrein in Zaan-

dam. Zo’n duizend maritieme professionals vierden tijdens dit net-

werkevenement de successen van de innovatiekracht van de 

Nederlandse maritieme sector. Eregast minister Cora van Nieuwen-

huizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanaf het podium 

het belang van de sector en overhandigde tevens de Maritieme 

Monitor en Havenmonitor. In de Maritieme Monitor staan alle be-
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langrijke ontwikkelingen in de sector, gemeten aan de hand van cij-

fers uit 2017. De Havenmonitor biedt inzicht in de werkgelegenheid 

gerelateerd aan zeehavens, het aantal zeehavengerelateerde be-

drijven, de toegevoegde waarde en andere macro-economische ef-

fecten in 2017.

Grote stap naar schoner baggeren beloond
Met de sleephopperzuiger Scheldt River was scheepsbouwer Royal 

IHC goed voor de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2018. 

De sleephopperzuiger bevat een aantal innovaties met onder an- 

dere een tweetoeren tandwielkast en de opslag van een bagger-

mengsel met zeer hoge dichtheid, waarmee de baggeroperaties 

(verder) worden geoptimaliseerd. De toepassing van LNG voor 

energievoorziening van een dergelijk schip is echter een wereld- 

wijde primeur. Royal IHC en opdrachtgever DEME maken daarmee 

een grote stap naar schoner baggeren, wat door de jury zeer wordt 

gewaardeerd.

Carrousel Rave Tug brengt vernieuwing voor hele markt
De winnaars van de Maritime KVNR Shipping Award 2018 zijn  

Multraship en Novatug met hun Carrousel Rave Tug. De jury prijst 

Multraship voor het succesvol uitvoeren van een gedurfd en kost-

baar experiment dat ook voor andere marktpartijen beschikbaar zal 

zijn. Multraship heeft blijk gegeven van een sterke toekomstvisie 

gebaseerd op de realisatie van de Carrousel Rave Tug. Multraship 

heeft volgens de jury in samenwerking met Novatug een succesvol, 

vernieuwend schip gerealiseerd. Daarnaast bestaan er vergevor-

derde plannen om een leasemaatschappij op te richten om de tech-

nologie ook beschikbaar te stellen voor andere rederijen die in deze 

markt opereren. Deze innovatie heeft, ook gelet op de milieuwinst 

per schip, een exponentieel groeiende toegevoegde waarde voor 

Nederland. Het totaalontwerp resulteert naast brandstofbesparing 

eveneens in lagere belasting van draaiende onderdelen waardoor 

de kosten van onderhoud laag kunnen blijven.  

Fleet Cleaner geroemd om commerciële potentie
Fleet Cleaner is winnaar van de Maritime Innovation Award 2018 

omdat het een uniek systeem is, wat door de mensen achter het be-

drijf zelf bedacht is en een enorm commercieel potentieel heeft. De 

jury noemt Fleet Cleaner een echte maritieme innovatie. Fleet Clea-

ner verwijdert aangroei van de scheepshuid van zeeschepen tijdens 

het laden en lossen in de haven met een zelf ontwikkelde robot. Het 

hele proces van schoonmaak wordt aangeboden en niet enkel de 

aanschaf van de equipment; men koopt dus eigenlijk de service van 

“een schoon schip”. Fleet Cleaner is een mooie machine, die in  

een lastige omgeving kan opereren. De ontwikkelaars hebben ver- 

schillende innovaties moeten doen en die vervolgens moeten com-

bineren om tot dit resultaat te komen. Het schoonmaakproces wordt 

door Fleet Cleaner echt verbeterd.

Studie naar T-foils toont potentie van draagvleugels
De Maritime Designer Award 2018 is toegekend aan Gijsbert van 

Foto’s van het Maritime Awards Gala op SWZonline.nl

Benieuwd naar het gala en de winnaars? Op www.swzonline.nl/

news/9581/celebration-dutch-maritime-innovation vindt u een 

uitgebreid fotoverslag van de avond.

Marrewijk (Berthan Research) voor zijn studie naar toepassing van 

T-foils onder snelle schepen. Zijn nieuw ontwikkelde oplossing voor 

het aansturen van T-foils heeft de potentie de toepassing van 

draagvleugels opnieuw onder de aandacht te brengen. De inzet van 

watertaxi’s en fietsferry’s in en tussen grote steden biedt nieuwe 

mogelijkheden om deze oplossing opnieuw serieus te nemen. Het 

gebruik van het water als alternatief voor (openbaar) personen- 

vervoer kan hierdoor nog concurrerender worden omdat hogere 

snelheden kunnen worden bereikt. 

Relevantie augmented reality staat buiten kijf
De Maritime Royal Netherlands Navy (RNLN) Van Hengel-Spengler 

Award 2018 is uitgereikt aan Kirsten Schmidt voor haar Augmented 

Reality Navigation. Schmidt onderzocht tijdens een stage bij TNO 

hoe augmented reality (AR) marinepersoneel op de brug kan helpen 

met veilige navigatie. Op basis van kwalitatief onderzoek en evalua-

ties door operationele gebruikers kwam zij tot een AR-viewer- 

concept met een prototype van een AR-device, dat situational  

awareness vergroot en daarmee ondersteuning biedt bij veilige  

navigatie. Haar onderzoek blonk uit op de beoordeelde criteria  

operationele relevantie, realiseerbaarheid, mate van vernieuwing, 

kwaliteit en uniciteit. De operationele relevantie ligt in het vergroten 

van navigatieveiligheid, waarbij technologie de gebruiker niet af-

leidt van wat er buiten gebeurt, maar juist ondersteunt. Een uiter-

mate volwassen onderzoek waarvan de praktische relevantie buiten 

kijf staat.

Maritime Awards Gala en Maritime Week
Het gala wordt georganiseerd door de Stichting Maritime Awards 

Gala. Hierin zijn vertegenwoordigd Netherlands Maritime Tech- 

nology, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), 

de Koninklijke Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied  

(KNVTS), de Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het 

Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheep-

vaart en Scheepsbouw (NISS). Het Maritime Awards Gala wordt 

mede mogelijk gemaakt door de Gold Sponsors: Anker Crew In- 

surance, Damen Shipyards Group, Europort, Royal IHC, consul- 

tancybureau Marstrat BV, verzekeraar NNPC, Praxis Automation 

Technology en Wärtsilä Netherlands.

Het Maritime Awards Gala is het hoogtepunt van de Maritime Week 

die dit jaar van 10 tot en met 17 november wordt gehouden. De  

Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én het ervaren 

van de opleidings- en carrièremogelijkheden die de sector te bieden 

heeft.
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Door ir. J. Huisman

Zelfscheppende marinebouw 
onder Europese druk?
De bouw van fregatten in Nederland en de relaties 
met omringende landen

De Koninklijke Marine staat voor belangrijke vervangingsprojecten; die voor de 
mijnenbestrijdingsvaartuigen zijn al in gang gezet, terwijl die voor de Nederlandse en Belgische 
fregatten en de onderzeeboten snel zullen volgen. Nederland heeft er sinds de Tweede 
Wereldoorlog voor gekozen dat marine, instituten en industrie in nauwe samenwerking de 
marineschepen ontwikkelen. Daarmee heeft Nederland nog altijd een zelfscheppend 
marinebouwcluster overeind weten te houden, maar de druk op meer Europese samenwerking 
wordt steeds groter. Deze ontwikkeling biedt de industrie en instituten echter ook kansen en kan de 
nationale marinebouwindustrie naar Europees niveau tillen. Een schets van de ontwikkelingen.

Marinespecial

Een van de vier Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF’s) van de De Zeven Provinciënklasse, de Zr. Ms. Evertsen.

Na de oorlog werd de marine weer voortvarend opgebouwd. De 

twee kruisers waarvan de beide kielen al voor de oorlog waren ge-

legd, werden afgebouwd. Vervolgens werden zestien A- en B-jagers 

gebouwd. In deze periode werden de grotere schepen door het Bu-

reau Scheepsbouw van de marine ontworpen en vervolgens door 

de Nevesbu (Nederlandse Verenigde Scheepsbouw Bureaus) uit-

gewerkt tot een offerte en contractbestek. In het in 1935 opgerichte 

Nevesbu participeerden de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw 

Maatschappij (NDSM) te Amsterdam, Wilton Feijenoord (WF), de 

Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) en de Koninklijke 
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Maatschappij De Schelde (KMS). Deze werven werden vervolgens 

aangewezen om de schepen te bouwen. Concurrentie werd niet ge-

steld. 

Wel werd concurrentie gesteld bij de aanbesteding van de fregat-

ten van de Van Speijkklasse in 1962. Deze zes schepen werden uit-

eindelijk verdeeld tussen de NDSM en de KMS. De fregatten waren 

gebaseerd op het Engelse Leanderklasse-ontwerp, GW- en S-fre-

gatten.

In 1964 werd een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de vloot. 

Het vliegkampschip en de kruisers werden vervangen door lange- 

afstandspatrouillevliegtuigen en geleidewapenfregatten. De A- en 

B-jagers door standaardfregatten. 

Het ontwerp van de geleidewapenfregatten werd gestart in 1965 en 

de bouw van de twee schepen begon in 1971. Met het ontwerp van 

de S-fregatten werd begonnen in 1969. De eerste kiel werd gelegd 

in 1975. Hiervan zouden er uiteindelijk twaalf worden gebouwd, de 

laatste in 1980.

In 1981 werd de kiel gelegd van twee luchtverdedigingsfregatten die 

waren ontworpen op basis van het ontwerp van de S-fregatten, 

maar waar de helikopter was vervangen door een langeafstands-

luchtverdedigingsinstallatie.

Het was een tijd van grootscheepse vernieuwing en verandering. 

Door de toegenomen dreiging van Russische onderzeeboten, kreeg 

onderzeebootbestrijding een hoge prioriteit. Ook de dreiging van ge-

leidewapens op zee werd onderkend en dit stelde hoge eisen aan 

de sensoren en wapens. De voortstuwing ging van stoommachines 

over in gasturbines, waardoor opleidingen en onderhoud op geheel 

andere leest werd geschoeid. Misschien wel de grootste ontwikke-

ling vond plaats in de automatisering van analoog naar digitaal. 

Vaste werf en vaste toeleveranciers
Inmiddels was na het RSV-debacle (scheepsbouwconcern 

Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV 

(RSV) was een combinatie van scheepswerven en machine- 

fabrieken die begin 1971 ontstond en in 1983 als gevolg van vele 

oorzaken voortkomend uit de toenmalige crisis in de zware 

scheepsbouw ten onder ging, red.) de KMS aangewezen als bouw-

meester van de grotere bovenwaterschepen en de RDM speciali-

seerde zich in de productie van de onderzeeboten. Alle genoemde 

fregatten werden bij de KMS gebouwd (met uitzondering van twee 

fregatten die bij WF werden aanbesteed) en dat luidde het begin in 

van een marinebouwcluster, waarin naast de werf ook voor vaste 

onderleveranciers werd gekozen, die voldoende kennis en ervaring 

konden opbouwen voor deze steeds complexer wordende schepen. 

Thales leverde sensoren en vuurleidingsystemen. Dit bedrijf was 

altijd al van groot belang voor de marine vanaf de oprichting in  

1922. Imtech verzorgde de elektrische installatie en de platform- 

automatisering. De gasturbines werden geleverd door Rolls-Royce. 

Omdat concurrentie ontbrak, werd overgegaan op een open be- 

groting en werd vanuit het bestek ieder onderdeel van het schip  

zowel technisch als financieel onderhandeld. Een nadeel bleek dat 

de werf zich niet direct geroepen voelde tot innovatie.

Aan de zijde van de marine werd het management geprofessionali-

seerd. Daarmee ontstond ook meer bureaucratie en regelgeving. 

Vooral na de Walrusaffaire in 1985 werden de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de projectleider gedefinieerd en afge-

bakend ten opzichte van de technische afdelingen. De rapportage-

plicht was strak geregeld. 

Operationele software in huis
De stafeisen zijn de verantwoordelijkheid van de marinestaf en zijn 

het dominante document in het proces. Deze eisen worden geba-

seerd op een analyse van de dreiging, de beschikbare technologie 

of die tussentijds nog beschikbaar kan worden gemaakt en uiter-

aard het budget. Een voorontwerp werd door bureau scheepsbouw 

ontwikkeld. Een iteratief proces, omdat nooit in één keer, een voor 

alle partijen acceptabel compromis werd gevonden. Samen met de 

bouwmeester en de Nevesbu werd dan een bestek ontwikkeld. Om 

daarna via vaak langdurige onderhandelingen tot een contract te 

komen. 

Opvallend in de Nederlandse aanpak is dat het ministerie zelf de 

sensor-, wapen- en commandosystemen (SEWACO) verwerft. Dit in 

tegenstelling tot wat in veel landen gebruikelijk is, waar veelal het 

gehele project bij een hoofdaannemer wordt ondergebracht. In  

Nederland wordt het scheepsplatform separaat aangeschaft, terwijl 

de operationele software in eigen huis wordt ontwikkeld en ge- 

produceerd. Een en ander werkt zeker kostenbesparend, want de 

meestal grote financiële marge van een bouwmeester op het zoge-

naamde SEWACO-systeem, wordt zo vermeden. Het introduceert 

echter wel een planningsprobleem tussen de levertijden van plat-

form en het SEWACO-systeem dat zich vaak slechts moeizaam op-

lost. Daarnaast neemt het ministerie hiermee de verantwoordelijk-

heid voor de goede werking van het wapensysteem en alles wat 

daarbij samenhangt. In de praktijk is dat echter geen werkelijk pro-

bleem omdat de bouwmeester deze verantwoordelijkheid niet kan 

dragen voor complexe militaire systemen. 

De marine beschikt dus over een eigen softwarehuis voor ont- 

wikkeling, productie en onderhoud van operationele software, bij-

voorbeeld ten behoeve van het luchtverdedigingssysteem. Door de 

snelle technologische ontwikkelingen en toenemende dreiging, 

heeft deze software een steeds belangrijkere rol. Door deze ont- 

wikkeling in eigen huis uit te voeren, kan de ervaring aan boord  

direct worden teruggekoppeld. De ontwikkelingen worden bij voor-

keur in een “evolutionair” proces uitgevoerd. Dit voorkomt grote 

fouten en dus ook hoge kosten. 

Multipurpose fregatten
In 1980 werd met het ontwerp van het zogenaamde multipurpose 

fregat begonnen, als vervanger van de Van Speijk-fregatten en de 

Roofdierklasse. De stafeisen boden vele nieuwe uitdagingen. In de 

eerste plaats moest het schip in aanschaf en onderhoud goedkoper 

zijn dan het S-fregat. Dit betekende kleiner van afmetingen, intro-

ductie van meer civiele normen en minder personeel aan boord. Dit 

laatste vroeg om automatisering en liefst gebruikmakend van de 
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Van NFR90 tot LCF
In 1979 nam de NAVO het initiatief een haalbaarheidsstudie uit te 

voeren naar een gemeenschappelijk fregat (Nato Fregate Replace-

ment of the 1990, NFR90). Zeven landen participeerden in dit project 

waaronder Nederland, met het oogmerk het GW-fregat te ver- 

vangen. In 1981 werd een eerste rapport gepubliceerd, waarna acht 

landen in 1984 een Memorandum of Understanding (MoU) tekenden 

om tot een gezamenlijke studie te komen. Deze studie uitgevoerd 

door de industrie resulteerde in een lijvig document met een be-

schrijving van alle mogelijke opties. Vervolgens werd besloten een 

definitiefase te starten. Een aantal belangrijke verschillen werd al 

snel zichtbaar, zoals op het gebied van het luchtverdedigings- 

systeem, aantal bemanningsleden, het voortstuwingssysteem en 

zelfs het aantal dekken was een punt van aandacht. Toch was het 

mogelijk om in september 1989 een ontwerp te presenteren. Later 

die maand verlieten Engeland, Frankrijk en Italië echter het project, 

in december gevolgd door Spanje, Duitsland en ook Nederland. Het 

grootste wapenproject ooit was mislukt. Het overbruggen van de 

grote nationale industriebelangen bleek onmogelijk. Ook de kosten 

bleken hoger dan verwacht.

Een belangrijk twistpunt was het luchtverdedigingssysteem. Dit sys-

teem is niet alleen bedoeld voor zelfverdediging van het schip, maar 

is in staat een groter verband of gebied te verdedigen tegen raket-

ten. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van dit systeem was zo 

kostbaar dat – behalve voor de VS – internationale samenwerking 

wel noodzakelijk was. Canada, Duitsland en Nederland waren voor 

een door de VS geleid NAVO-project, terwijl Frankrijk, Engeland,  

Italië en Spanje kozen voor een Europees project. Deze landen,  

zonder Spanje, werkten samen verder in het Horizonproject. 

Nederland, Spanje en Duitsland gingen samen verder onder de  

Trilateral Frigate Cooperation (TFC), waarin daadwerkelijk gepoogd 

werd tot een gemeenschappelijk ontwerp te komen van platform en 

wapensystemen. 

De dreiging van geleidewapens vroeg ook om totaal nieuwe sensor-

systemen. Daartoe was inmiddels een project gestart met Canada, 

Nederland en Duitsland. In de TFC zou ook Spanje van deze sensor- 

ontwikkeling gebruikmaken, maar het land koos uiteindelijk voor 

een geheel Amerikaans systeem, waardoor er alleen een samen-

werking met Duitsland mogelijk was. Canada bleef wel aan de ont-

wikkeling van het sensorpakket deelnemen, vooral op het gebied 

van infrarood, maar ging niet over tot aanschaf van het systeem. 

Dus gingen Nederland en Duitsland samen verder. Er werd nog in-

tensief gezocht om naast het luchtverdedigingssysteem ook andere 

systemen gezamenlijk aan te schaffen, bijvoorbeeld de voort- 

stuwing, maar nationale belangen bleven prevaleren en alleen het 

gemeenschappelijke Anti Air Warfare System was het resultaat van 

lange jaren vergaderen. 

Dat betekende dat Nederland zelfstandig het ontwerp van het lucht-

verdedigings- en commandofregat (LCF) ter hand nam en de in de 

internationale samenwerking opgedane kennis toepaste en daar-

naast voortbouwde op eigen ervaringen. Deze vier schepen werden 

een hoogtepunt in de Nederlandse marinescheepsbouw.

Marinespecial

nieuwste ontwikkelingen. Dat betekende dat het schip bediend 

werd vanuit de technische centrale, commandocentrale en brug 

met behulp van bijvoorbeeld beeldschermen en toetsenborden. 

Hoewel voor een deel al toegepast aan boord van de Walrusklasse, 

moesten toch nog veel applicaties ontwikkeld worden, zoals mimics 

voor de voortstuwing, damage control en fire fighting. Kenmerkend 

is dat er veel ergonomisch onderzoek is uitgevoerd bij de ont- 

wikkeling van de mimics en de woon-werkomgeving, waarbij ook 

mock- ups werden gebouwd en getoetst door toekomstig personeel. 

Hiermee heeft het schip zich kunnen onderscheiden. 

Ook dit fregat had als taak het bestrijden van onderzeeboten naast 

zelfverdediging tegen onder meer dreiging van geleidewapens. Dit 

betekende dat er veel moeite werd gedaan om het onderwater- 

geluid zoveel mogelijk te beperken en daarnaast de radarreflectie 

en infraroodstraling te minimaliseren. 

Daarnaast werden ook ervaringen van de Britse marine tijdens de 

Falklandoorlog in 1982 verwerkt: het incasseringsvermogen van het 

schip werd verhoogd, schotten versterkt, brandisolatie aangebracht 

en brandblusmiddelen verbeterd.

Een klacht over het S-fregat was dat het schip in zeegang relatief 

veel groen water overnam, wat leidde tot schade aan de boven-

bouw en systemen. Intensief en systematisch modelonderzoek op 

het Marin leidde ertoe dat het lijnenplan kon worden geoptimali-

seerd naar zeegangs- en voortstuwingseigenschappen.

Rondom het M-fregattenproject ontstond een waar cluster van in-

dustrie, kennisinstituten en marine. Naast projectgroepen werden 

werkgroepen opgericht, die de nodige oplossingen bedachten. On-

danks tegengestelde belangen, vooral op financieel gebied, werden 

in dit “poldermodel” steeds werkbare compromissen gevonden.  

Besteksonderdelen werden binnen het financiële budget passend 

gemaakt. In deze periode beschikte de marine over de benodigde 

kennis op vrijwel alle relevante gebieden. De werkwijze bleek doel-

treffend en tamelijk doelmatig. 

Het M-fregat Zr. Ms. Van Speijk tijdens oefening Joint Warrior in de Schotse wateren 

(april 2014).
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te komen. Dit laatste bleek voor de Zweden een belangrijk strate-

gisch doel. 

Met België en Luxemburg bestaat de Benesam-overeenkomst. Sa-

men met Frankrijk en België is het succesvolle tripartite-mijnen- 

jagerproject uitgevoerd. Met België groeide de intensiefste samen-

werking. Uiteindelijk kocht België twee M-fregatten, waarbij de Ne-

derlandse marine onder andere verantwoordelijk is voor de instand-

houding en opleidingen. België heeft ondertussen de zorg voor de 

instandhouding van Nederlandse mijnenjagers. Op dit moment leidt 

Nederland het project vervanging M-fregat voor beide landen en 

België het project nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen. Dit zijn in-

grijpende besluiten, omdat België een andere verwervingsstrategie 

volgt en meer leunt op de industrie dan Nederland. Het past in het 

geformuleerde beleid om tot meer samenwerking te komen met de 

buurlanden.

Duitsland kiest Europese aanbesteding
In Duitsland wordt op kortere termijn een beslissing verwacht voor 

de verwerving van zes Mehrzweckampfschiff (MKS) 180-fregatten. 

De Duitsers hebben de opmerkelijke beslissing genomen niet te kie-

zen voor een nationaal project, dat bij complexe projecten als fre-

gatten tot nu toe gebruikelijk was, maar te gaan voor Europese aan- 

besteding. Overigens is dit wel de formele weg in de Europese Unie, 

maar ook de ervaringen met voorgaande projecten brachten het  

ministerie ertoe Europese concurrentie te organiseren. 

Hoewel het complexe verwervingsproces vertragingen opliep, zou 

besluitvorming nu in zicht zijn. Combinaties van bedrijven mogen na 

de formele aanmelding niet meer worden gewijzigd, maar nadat 

BAE-systems het team van German Naval Yards verliet, gaat deze 

werf sinds augustus dit jaar verder met Thyssen Krupp Marine Sys-

tems (TKMS) als onderleverancier. Verder is in deze eindfase alleen 

Damen nog in de race in combinatie met Blohm und Voss (deze werf 

is eigendom van Lürssen die eerder met TKMS werd uitgesloten van 

verdere mededinging). Er zijn dus nog maar twee combinaties over. 

Damen kan zich op deze wijze profileren als een gespecialiseerde 

werf voor marineschepen in Europa. 

Dit proces van Europese tendering kan leiden tot een belangrijke 

stap in de consolidatie van de Europese maritieme defensie-indus-

trie. Het is ook niet onmogelijk dat als Damen deze order samen met 

Blohm & Voss verwerft, dit ook invloed kan hebben op toekomstige 

marineprojecten en daarmee op de toekomst van de marine-

scheepsbouw in Nederland. 

Nederlandse marinebouw naar Europees niveau?
Nederland lijkt bij de aanstaande vervanging van het M-fregat de 

gebruikelijke nationale route te volgen en ruimhartig gebruik te wil-

len maken van artikel 346 om een uitzondering te verkrijgen op de 

Europese aanbesteding. Hoewel beide projecten modulair van opzet 

zijn en de functionele eisen niet vergaand verschillen, is het MKS 

180 te groot en te duur voor de Nederlandse en Belgische marine. 

Het wordt een interessante tijd waarin wellicht de Nederlandse  

marinescheepsbouw naar Europees niveau kan worden gebracht.

Marinespecial

In de jaren negentig werd sterk bezuinigd en werd de kennis van de 

marine steeds meer beperkt tot militaire maritieme kennis en steun-

de men voor de andere terreinen op instituten en industrie. Ondanks 

de kleiner wordende budgetten, bleef de werkwijze van het marine-

bouwcluster onveranderd, ook tijdens de projecten van de vier 

Offshore Patrol Vessels, de Landing Platform Docks en het Joint 

Support Ship. Hiervoor wordt zelfs de eretitel Gouden Driehoek ge-

hanteerd, dat mag aangeven dat de samenwerking in dit cluster al-

leen maar sterker werd, hoewel soms concurrentie tussen onder- 

leveranciers toch de voorkeur kreeg boven vaste partnerkeuze. 

Europese samenwerking 
Er werd al jaren geprobeerd tot meer internationale samenwerking 

te komen. Na de oorlog was de samenwerking met de Engelse mari-

ne belangrijk en leverde veel technische kennis op. Deze samen-

werking werd geregeld via de Anglo Netherlands Cooperation Pro-

jects. Naast de samenwerking voor de Van Speijk-fregatten, was 

ook de introductie van gasturbines een belangrijk thema. Bij het  

Engelse T23- en het M-fregattenproject kwam het zelfs tot uit- 

wisseling van ontwerpers en kregen we toegang tot belangrijke in-

formatie over de Falklandoorlog. Later werd deze samenwerking 

minder intensief, maar bleef actief op research-onderwerpen als 

het incasseringsvermogen van schepen. 

Al sinds 1990 liep de Nederlands-Duitse Naval Ship Cooperation 

MoU om tot samenwerking te komen op alle terreinen en aspecten 

van het marineschip. Hoewel er veel kennis en informatie werd uit-

gewisseld, regelgeving werd ontwikkeld, gemeenschappelijke test-

centra ontstonden en zelfs een kenniscentrum, bleek het onmogelijk 

tot een gemeenschappelijk project te komen. 

Een soortgelijke samenwerking ontstond later met Zweden en daar-

bij kwam het tot een gemeenschappelijk project op het gebied van 

sleepboten. Daarnaast is in deze relatie veel kennis uitgewisseld, 

vooral op het gebied van ontwerp en instandhouding van onder- 

zeeboten. Het sleepbotenproject was ook een oefening in samen- 

werking om ooit tot een gemeenschappelijk onderzeebootproject  

De mijnenjager van de Tripartite-klasse Haarlem werd in 2011 uit dienst gesteld.
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Door A.A. Oosting

Mijnenbestrijding onbemand 
en op afstand bestuurd
Onbemande vaartuigen bestuurd vanaf moederschepen die vijandelijke mijnen 
opsporen en onder water vernietigen. Zo gaan de Nederlandse en Belgische 
marine over een paar jaar vijandelijke mijnen bestrijden. Toen de Belgen deze 
aanpak vier jaar geleden opperden voor de nieuw te bouwen 
mijnenbestrijdingsvaartuigen, keek men er in Den Haag op het ministerie en in 
Den Helder bij de Koninklijke Marine volgens ingewijden nogal vreemd 
tegenaan. De Nederlanders hadden er naar verluid twee jaar voor nodig om 
zich door de Belgen te laten overtuigen van het nut van de nieuwe aanpak. 

Marinespecial

De Nederlandse voorkeur ging aanvankelijk uit naar nieuwe mijnen-

jagers ter vervanging van de oorspronkelijk 35 eenheden tellende 

Tripartite-klasse voor de marines van Frankrijk (tien), België (tien) 

en Nederland (vijftien). Bij de Koninklijke Marine is de inmiddels tot 

zes eenheden gekrompen vloot mijnenjagers beter bekend als de 

Alkmaarklasse. Een deel van de afgestoten eenheden is tegen-

woordig, naast bij de oorspronkelijke drie opdrachtgevers van de 

Tripartite-klasse, in dienst van de marines van Letland, Bulgarije, 

Indonesië en Pakistan.

Bij de vervanging van de mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Bel-

gische en Nederlandse marine hebben beide landen afgesproken 

dat de Belgen leidend zijn. Sinds begin jaren tachtig werken de 

Nederlanders en Belgen al samen bij het beheer en onderhoud van 

eerst de mijnenbestrijdingsvaartuigen en na de verkoop van twee 

M-fregatten aan België in 2007 en 2008 ook bij het beheer en onder-

houd hiervan. De Belgen beheren en onderhouden de mijnen-

bestrijdingsvaartuigen in Zeebrugge. De fregatten worden vanuit 

Den Helder aangestuurd en onderhouden. 

Staal vervangt kunststof
Voor de bouw van de nieuwe fregatten zijn de Nederlanders lei-

dend, zo is twee jaar geleden afgesproken. Toen maakten de Neder-

landse en Belgische ministers van Defensie bekend dat ze elk twee 

miljard euro uittrekken voor de gezamenlijke aanschaf van twee-

maal twee multipurpose-fregatten voor een totaalbedrag van € 2 

miljard en tweemaal zes mijnenbestrijdingsvaartuigen, eveneens 

voor twee miljard. Anders dan de kunststof mijnenjagers van de 

Tripartite-klasse, worden de nieuwe vaartuigen van staal gebouwd. 

Dat kan omdat ze anders dan de huidige mijnenjagers en vroegere 

mijnenvegers, die vaak van hout waren, niet meer de mijnenvelden 

in hoeven te varen. Door te werken met drones, onbemande vaar-

tuigen en onbemande, op afstand bestuurde, onderwaterrobots, 

kunnen bemanningen op veilige afstand aan boord blijven. Met de 

onderwaterrobots hoeven er, zoals op de Alkmaarklasse gebruike-

lijk was, ook geen duikers meer naar beneden voor het plaatsen van 

springstoffen bij op de zeebodem gevonden granaten of mijnen.

Het nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuig is een moederschip met aan 

boord een zogeheten toolbox met de apparatuur voor het opsporen 

Bij het mijnenbestrijden van de toekomst zal de focus liggen op autonome systemen 

(beeld Defensie).
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en onschadelijk maken van vijandelijke zeemijnen. Daarbij valt te 

denken aan het gebruik van drones, sonars die zelfvarend zijn of 

worden voortgetrokken door USV’s (Unmanned Surface Vessels). 

Het identificeren en neutraliseren, mooi woord voor vernietigen, van 

de mijnen kan dan met mini-onderzeebootjes, UUV’s (Unmanned  

Underwater Vessels) of een ROV (Remote Operated Vehicle).

Schip van het Jaar
De ontwikkeling van op afstand bestuurde apparatuur van drones, 

sonars, ROV’s en UUV’s is inmiddels dermate geëvolueerd dat er 

voldoende betrouwbaar mee kan worden gewerkt. Bij de USV’s kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan de Seagull 301 waarmee 

scheepswerf De Haas vorig jaar de Maritime Award KNVTS Schip 

van het Jaar won. Hierbij gaat het om een in opdracht van het Isra-

elische Elbit Systems ontwikkeld klein, snel en zeer wendbaar vaar-

tuigje dat zowel bemand als onbemand, civiel of bewapend kan 

worden ingezet. ROV’s zijn al jaar en dag op grote schaal in gebruik 

in de offshore olie- en gasindustrie voor aanleg, controle en repara-

tie van op de zeebodem geïnstalleerde leidingnetwerken.

Met het op afstand opsporen en onschadelijk maken van zeemijnen 

opent een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de mijnen- 

bestrijding. Vroeger gebeurde het met mijnenvegers die een magne-

tisch en/of akoestisch veegtuig achter zich aansleepten. Die moes-

ten eerst over de mijn varen. Daarom moesten zij zo min mogelijk 

magnetische en/of akoestische verstoring veroorzaken. Om zoveel  

mogelijk a-magnetisch te zijn, werden ze van hout gebouwd. 

De Alkmaarklasse mijnenjagers waren al een stuk veiliger dan de 

mijnenvegers omdat een mijnenjager de mijnen voor zich uit op-

spoort en vernietigd en niet meer over de mijn heen vaart. Een schip 

dat buiten een mijnenveld kan blijven, is wat dat betreft natuurlijk 

nog veiliger voor bemanning en het schip zelf. Bovendien kan het 

daarom in opzet een vrij eenvoudig schip worden dat echter wel 

flexibel inzetbaar zal zijn. 

Waar het op aankomt is de toolbox. De onderdelen hiervoor mogen 

dan allemaal redelijk uitgetest zijn, een compleet werkend systeem 

is er nog niet, laat staan een systeem dat volledig geïntegreerd is 

met de systemen van een moederschip en daarmee ook vanaf dat 

schip te bedienen is. Een van de nog op te lossen problemen is een 

goede communicatie onder water: real-time-communicatie is erg 

belangrijk. 

Budget is krap
In het budget van in totaal € 2 miljard is uitgegaan van een kostprijs 

van € 150 miljoen per schip. Keer twaalf maakt dus € 1,8 miljard. 

Daar zitten de kosten van toolboxen in. Er hoeven geen twaalf tool-

boxen voor evenzovele schepen te worden aangeschaft omdat ze 

nooit alle twaalf gelijktijdig ingezet kunnen worden; zowel de sche-

pen als de toolboxen moeten regelmatig onderhouden worden. Wie 

een beetje kan rekenen, ziet echter dat het budget wel erg krap is 

ingeschat. Naast de bouw van de schepen en toolbox is het onder-

houd (dertig jaar) en de aanpassingen van de toolbox, en dus wel-

licht ook de schepen, erg belangrijk.

Anders dan Nederland heeft België geen zelfscheppende marine-

bouw meer. De Belgische regering heeft er daarom ook voor ge- 

kozen de verwerving van de nieuwe mijnbestrijdingsvaartuigen met 

bijbehorende systemen openbaar aan te besteden. Daarmee wordt 

ook gehandeld in lijn met de Europese richtlijnen voor aanbesteding 

van grote projecten, wat in het geval van militaire projecten overi-

gens niet (altijd) verplicht is. Nederland heeft nog wel een groten-

deels zelfscheppende marinebouw en heeft er dus een groot natio-

naal veilgheidsbelang bij de eigen militaire R&D te kunnen be- 

schermen. Daarom kan ons land wel een uitzondering op de aan- 

bestedingsregels bedingen en de bouw van de fregatten onder-

hands bij een Nederlandse werf onderbrengen.

Voor de aanbesteding van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen 

hebben geïnteresseerde partijen zich voor 22 maart van dit jaar 

moeten melden bij het Belgische ministerie van Defensie. Dat lever-

de vijf kandidaten op van consortia, één rond Damen Schelde Naval 

Shipbuilding, een Zweedse onder aanvoering van Saab AB, het 

Spaanse defensieconglomeraat Navantia en twee Franse groepen, 

de één aangevoerd door Naval Group en Eca Group, inmiddels om-

gedoopt tot Belgium Naval and Robotics en de tweede groep gefor-

meerd rond het Franse Sea Naval Solutions/Chantiers l’Atlantique 

(STX).

Afgehaakt
De Spanjaarden en Zweden hebben inmiddels moeten afhaken  

omdat ze om deze of gene reden niet aan de voorwaarden voor de 

offerte konden voldoen. Het gaat dus nu om Damen en de twee 

Franse groepen. Alle drie de consortia hebben zich in wisselende 

samenstelling verzekerd van de medewerking van partners en on-

deraannemers die bepaalde onderdelen van het project voor hun 

rekening willen nemen.

Alle drie moeten in hun consortium ook een Belgische scheeps-

werf/onderhoudslocatie hebben zitten die in de toekomst het onder-

Het Franse consortium Sea Naval Solutions heeft hun “DeviceSeas”-voorstel voor de 

nieuwe mijnenjagers al bekendgemaakt (foto STX France).
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De offertes worden beoordeeld aan de hand van een punten- 

systeem, maar het vergeven van defensieopdrachten is nooit uit-

sluitend een kwestie van optellen omdat politieke belangen altijd 

meespelen. Vooral de druk vanuit Frankrijk is momenteel erg groot, 

vooral nu de Belgische regering op 25 oktober heeft gekozen voor 

de aanschaf van de F35-straaljagers in plaats van nieuwe Franse 

toestellen.

Dit is zeer tegen de zin van de Franse president Macron die tot het 

laatst bij zijn Belgische collega Michel heeft gelobbyd voor een 

Franse opvolger van de F16. Ingewijden sluiten dan ook niet uit dat 

de Fransen op een of andere manier compensatie krijgen. Dat kan 

op twee manieren. De Belgische regering heeft nog voor € 1,15 mil-

jard klaarliggen voor de bestelling van nieuwe legervoertuigen en/

of de opdracht voor de bouw van de nieuwe mijnenbestrijdings- 

vaartuigen gaat naar de Fransen.

Franse troefkaart
De beide Franse consortia hebben nog een andere troef achter de 

hand en dat is dat ze mogelijk ook de opdracht kunnen meekrijgen 

voor de bouw van nog eens een zestal mijnenbestrijdingsvaartuigen 

voor de vervanging van de Franse Tripartite-mijnenjagers. Hoe meer 

schepen er in serie kunnen worden gebouwd, hoe goedkoper je ze 

kunt bouwen. Dat zou dan dus een fors voordeel zijn voor de Franse 

consortia in de concurrentie met Damen. Dat Damen omgekeerd 

ook de opdracht zou meekrijgen voor de bouw van nog eens zes 

eenheden voor de Fransen kan gevoeglijk worden uitgesloten.

Gestelde voorwaarden
Wat in ieder geval blijft, zijn de voorwaarden uit de offerte. Het moet 

gaan om schepen die dertig jaar meekunnen. De drones moeten 

tien jaar meekunnen omdat hiervoor wordt uitgegaan van snelle 

technologische vernieuwing waardoor deze apparatuur al snel 

weer verouderd zal zijn. Het eerste schip voor de Belgen moet in 

2023 in de vaart komen. Nederland krijgt zijn eerste mijnenbestrijder 

in 2024 of 2025. De 80 à 90 meter lange moederschepen moeten een 

bereik krijgen van meer dan 3500 zeemijlen. Ze moeten langdurig 15 

knopen kunnen varen en dertig dagen op zee kunnen blijven en ge-

middeld 200 dagen per jaar inzetbaar zijn.

Aan accommodatie (bedden) moet er ruimte zijn voor een basis- 

bemanning van dertig à veertig man en in geval van grote operaties 

voor zestig bemanningsleden.

Er wordt vooralsnog uitgegaan van de aanschaf van een aantal 

complete toolboxen en apparatuur voor het opsporen en ver- 

nietigen van mijnen. Die elementen moet zoveel mogelijk kunnen 

worden vervoerd in 20-voetcontainers waarvoor ook een kraan aan 

boord moet komen. Het ruime achterdek moet ingericht worden om 

een aantal van deze containers te kunnen plaatsen. In en op het 

achterschip zijn eveneens de nodige launch and recovery-facilitei-

ten voorzien om onder andere de twee USV’s te kunnen lanceren en 

weer aan boord te kunnen nemen voor onderhoud en klaarmaken 

voor een volgende opdracht. De moederschepen moeten enkel de-

fensieve wapensystemen krijgen. 

Marinespecial

houd van de schepen voor zijn rekening kan nemen. Damen wil gaan 

samenwerken met Scheepswerf Gardec in Zeebrugge, Sea Naval 

Solutions heeft zich verzekerd van de medewerking van Engine 

Deck Repair in Antwerpen en Belgium and Naval Robotics wil het 

onderhoud laten doen door Flanders Repair Yard in Zeebrugge.

Andere mogelijke partners/onderleveranciers die aan een van de 

consortia meedoen zijn de Thales Group voor de levering van radar- 

apparatuur, ECA, OIP en Atlas voor de levering van de toolbox en 

onder andere de randapparatuur, technisch dienstverlener Engie 

Fabricom, ABC Motoren Gent, Radio Holland in België, Lloyd’s Re-

gister, Multi Engineering, wapenleverancier FN-Herstal en Bureau 

Veritas. Onduidelijk is echter nog wie precies waaraan meedoet. 

Damen werkt voor de tools onder andere met het Duitse Atlas Elek-

tronik en O.I.P. Sensor Systems in Oudenaarde, sinds 2003 in eigen-

dom van Elbit, de opdrachtgever van De Haas voor de onbemande 

Seagull.

 

Best and final offer
Nadat eind juni alle partijen de specificaties hebben gekregen, 

moesten ze voor 2 oktober hun definitieve offertes hebben inge-

diend. Tot eind november vindt hier dan overleg over plaats waarbij 

de Belgische marine extra vragen kan stellen. Rond het eind van 

deze maand moeten dan de kandidaten hun best and final offer heb-

ben ingediend. Het Belgische ministerie van Defensie maakt dan 

zijn keuze die vervolgens wordt voorgelegd aan de regering. De  

verwachting is dat dan nog voor het einde van het jaar of begin vol-

gend jaar de knoop wordt doorgehakt en de beslissing valt welk 

consortium de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Neder-

landse en Belgische marine mag gaan bouwen. 

De Zr. Ms. Zierikzee is een van de huidige mijnenjagers van de Koninklijke Marine  

(foto Defensie).



Jaargang 139 •  november 2018 21

Door CdrE b.d. ir. A.J.J.M. van Koningsbrugge

Van bestaand ontwerp naar 
nieuwe onderzeeboot
De Walrusklasse

Op dit moment speelt de vervanging van de onderzeeboten van de Walrusklasse. 
De zogeheten A-brief is inmiddels verschenen en behandeld, wat betekent dat 
het project nu in de B-fase verkeert. Deze fasen, die voor de buitenstaander 
weinig zullen betekenen, zijn onder meer een gevolg van wat ooit de 
Walrusaffaire was. Mede daarom is het interessant terug te kijken hoe deze zeer 
succesvolle onderzeeboten destijds in de Koninklijke Marine zijn gekomen.

Marinespecial

De Walrusklasse had meer voeten in de aarde dan aanvankelijk gepland, maar er was wel sprake van een goed resultaat.

In 1978 werd het contract gesloten voor de bouw van de eerste 

twee onderzeeboten van de Walrusklasse. Dit contract was de af-

sluiting van een periode vol controverse die was begonnen in 1972, 

toen de parlementaire commissie Van Rijckevorsel de vraag had ge-

steld of Nederland vanuit het oogpunt van taakspecialisatie nog wel 

moest investeren in nieuwe onderzeeboten. De commissie stelde 

dat het wellicht beter was in plaats daarvan meer geld te besteden 

aan maritieme lange-afstand-patrouillevliegtuigen. Voor de leiding 

van de marine was deze vraag snel beantwoord. Immers, onderzee-

boten waren van oudsher een belangrijk onderdeel van de slag-

kracht van de Nederlandse vloot. Onderzeeboten werden ingezet 

om te jagen op onderzeeboten, oppervlakte-eenheden te bestrijden 

en voor het verzamelen van inlichtingen. Over dit laatste is nog niet 

zo lang geleden een zeer goed boek verschenen onder de titel “In 

het diepste geheim” van de hand van Jaime Karreman. 

De politiek was echter van mening dat de vraag niet was beant-

woord en dus bleef de toekomst van de onderzeedienst nog enige 

tijd onzeker. Opmerkelijk genoeg waren in 1972 ook de beide boten 

van de Zwaardvisklasse, gebouwd bij de Rotterdamse Droogdok 

Maatschappij (RDM), in dienst gesteld. Na deze oplevering kwam 

André van Koningsbrugge was 
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de RDM (toen nog onderdeel van het RSV-concern, Rijn-Schelde- 

Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV) door gebrek 

aan opdrachten in financiële problemen. Rond dezelfde tijd kreeg 

het bedrijf een aanvraag uit Zuid-Afrika voor de levering van reac-

torvaten. Het kabinet besloot echter de RDM daarvoor geen toe-

stemming te verlenen. Daarop stelde de directie van RSV dat er voor 

de RDM geen werk was en dat RSV het bedrijf zou afstoten, wat tot 

gevolg zou hebben dat de RDM de deuren zou moeten sluiten. 

Om dit te voorkomen moest er snel werk worden gevonden. Dit zou 

leiden tot het besluit alsnog onderzeeboten te gaan bouwen. Met 

grote haast werd, uitgaande van het ontwerp van de Zwaardvis- 

klasse, een bestek opgesteld dat de basis moest vormen voor het 

bouwcontract. Omdat dit contractbestek onvoldoende specifiek 

was, werd na de ondertekening van het contract begonnen met het 

schrijven van een gedetailleerd bouwbestek. Gaandeweg leidde dit 

ertoe dat de nieuw te bouwen boten weliswaar qua uiterlijk nog 

enigszins op de Zwaardvissen leken, maar dat het de facto heel an-

dere boten zouden worden.

Naar taakstellende budgetten en fixed price
De Directie Materieel Koninklijke Marine (DMKM) kende een aantal 

technische afdelingen. De grootste daarvan waren de afdelingen 

Scheepsbouw, Werktuigbouw, Elektrotechniek en Wapcomsys  

(wapen- en communicatiesystemen). Binnen deze afdelingen was 

veel ontwerpkennis aanwezig. Defensie was in die tijd dus zeer wel 

in staat te specificeren wat men van de werf wilde hebben, een 

voorontwerp te maken en tijdens ontwerp en bouw gefundeerd 

commentaar te leveren en zelf risico te dragen.

Voor insiders is het overigens volstrekt duidelijk dat vandaag de dag 

deze gespecialiseerde kennis in Nederland niet meer in die mate 

aanwezig is. Zie in dit opzicht ook het recent verschenen Triarii- 

rapport (Economische effecten marinebouwcluster, Triarii BV, Den 

Haag, juni 2018).  

De destijds gebruikelijke wijze van het aansturen en organiseren 

van marinebouwprojecten was danig afwijkend van wat nu gebrui-

kelijk is. Er was weliswaar een projectbeheerder aangesteld, maar 

deze was ondergeschikt aan een zogeheten bouwdirectie. Deze 

bouwdirectie stond onder leiding van de Souschef Nieuwbouw van 

de DMKM en bestond verder uit de hoofden van de meest betrok-

ken technische afdelingen van de DMKM. De projectbeheerder trad 

op als voorzitter van een projectgroep die was samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de diverse afdelingen. Zowel de Walrus-

klasse (initieel) als ook schepen zoals de GW- en S-fregatten zijn 

allemaal onder dit regime gebouwd. 

Tegenwoordig is het standaard, ook voor grote projecten, uit te 

gaan van taakstellende budgetten. Dat was toen niet het geval. 

Evenmin was het gebruikelijk uit te gaan van firm and fixed price- 

contracten, wat betekende dat in het contract met de RDM veel 

stelposten voorkwamen. Al of niet opgenomen als slechts een richt-

bedrag.

Niet in het bouwcontract opgenomen waren de zogeheten marine-

leveranties. Daarbij gaat het om apparatuur die niet door een werf 

kan worden gekocht, zoals bewapening en sonarinstallaties. Deze 

apparatuur werd door de DMKM-organisatie gekocht, waarbij er 

natuurlijk wel de verplichting bestond tijdig aan de werf voldoende 

informatie te leveren om het ontwerp af te kunnen maken. 

Nieuwe techniek vraagt ook nieuw ontwerp
Zoals gesteld was het ontwerp van de Walrussen gebaseerd op de 

Zwaardvisklasse. Er waren echter cruciale verschillen, zoals: 

• De duikdiepte; de Walrussen moesten aanzienlijk dieper kunnen 

dan de eerdere boten. 

• Een andere opstelling van de achterste roeren; de Zwaard- 

vissen waren voorzien van roeren in een zogeheten plus-con- 

figuratie terwijl de Walrussen werden voorzien van X-roeren. 

• Qua Combat Management System ging de vergelijking met de 

Zwaardvissen volledig mank. Waar de Zwaardvissen nog waren 

uitgerust met volledig analoge systemen, zouden de Walrussen 

worden uitgerust met een zogeheten Gipsy-systeem. Dit sys-

teem was afgeleid van de Daisy-systemen die inmiddels aan 

boord van de GW- en S-fregatten waren geïnstalleerd.

• De Zwaardvissen waren voorzien van zogeheten “katapult”- 

torpedobuizen van Nederlands ontwerp en uitgerust met 

Mk37-torpedo’s. De Walrussen zouden worden voorzien van 

aangepaste Amerikaanse Mk67-waterslug-torpedobuizen en 

Mk48-torpedo’s en in beginsel encapsulated harpoon geleide 

wapens.

• Ook de bediening en aansturing van het platform van de Wal- 

russen zou revolutionair anders worden. Streven was met een 

bemanning van slechts 49 man naar zee te gaan, wat het nood-

zakelijk maakte gebruik te maken van verregaande automatise-

ring, bediening op afstand en daarmee ook een onbemande  

machinekamer. Huidafsluiters en dergelijke zouden worden  

aangestuurd via een geïntegreerd bedienings- en bewakings- 

systeem (GBB). Het hart van het systeem was een console in de 

commandocentrale, waarvandaan de platformsystemen konden 

worden aangestuurd.

Qua uiterlijk leken ze nog op 
de Zwaardvissen, maar de 

facto zouden het heel andere 
boten worden

Dit alles zou voor het ontwerp en de bouw ingrijpende consequen-

ties hebben. Om te beginnen was het eerdere uitgangspunt, dat 

waarschijnlijk meer dan tachtig procent van de ontwerptekeningen 

van de Zwaardvisklasse kon worden hergebruikt, niet langer valide. 

Daarnaast werd aan het begin van de bouwperiode als snel duide-

lijk dat vooral bij de industrie bepaalde vaardigheden (toen al) in on-

voldoende mate of niet meer aanwezig waren. Het betekende ook 

Marinespecial
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Walrusaffaire
Bij de aanbesteding van de derde en vierde boot was duidelijk dat 

er ten opzichte van het oorspronkelijk toegewezen budget bij de 

eerste twee boten inmiddels sprake was van een forse over- 

schrijding. Ook was duidelijk dat het programma inmiddels flinke 

vertraging had opgelopen. Een grote brand die aan boord van de 

Walrus ontstond toen de boot al bijna klaar was, leidde daarna ook 

nog eens tot een extra vertraging in de oplevering. Het gevolg was 

dat de Zeeleeuw als eerste boot van de klasse zou gaan varen.

Zowel de kostenoverschrijding als de vertraging leiden tot een on-

derzoek door de Algemene Rekenkamer en uiteindelijk een parle-

mentaire enquête. Als resultaat daarvan werd onder meer het zoge-

heten Defensie Materieelkeuze Proces ingevoerd. Deze procedure 

houdt in dat de Kamer op gestructureerde wijze over de grote aan-

bestedingen van Defensie wordt geïnformeerd en meer betrokken is 

bij de realisatie. 

Een tweede gevolg was dat de projectorganisatie danig zou worden 

veranderd. Vanaf dat moment was niet langer sprake van een 

bouwdirectie, maar wel van een projectleider met integrale verant-

woordelijkheid.

Ook grote rol voor Nederlandse industrie bij vervanging
In 1988 ging de Zeeleeuw als eerste van de vier boten op proef- 

tochten. De nieuwbouw van de Walrusklasse heeft ertoe geleid  

dat de Koninklijke Marine tot op de dag van vandaag kan be- 

schikken over vier uitstekende conventionele onderzeeboten. 

Hoewel de boten op dit moment worden gemoderniseerd, is de  

vervanging inmiddels aangekondigd. Dat daarbij wordt gekeken 

naar buitenlandse leveranciers mag gelet op het voorgaande van-

zelfsprekend zijn. Op dit moment zijn daartoe het Duitse TKMS,  

het Franse Naval Group, het Spaanse Navantia en het Zweedse  

Kockums nog in de race. Dat de Nederlandse industrie een be- 

langrijke rol zal krijgen, mag duidelijk zijn. Welke bedrijven dat  

zullen zijn en hoe de betrokkenheid wordt geregeld is nog niet be-

paald.

dat parallel aan de bouw nog onderzoek en ontwikkeling moest 

plaatsvinden bij instituten als TNO en Marin. 

Dan was er ook een ander belangrijk financieel probleem. Hoewel 

bij de RDM twee boten waren aanbesteed, bood de begroting van 

de DMKM geen ruimte om de marineleveranties voor beide boten 

tegelijk aan te kopen. Het resultaat was dat apparatuur voor een be-

langrijk deel voor slechts één boot op voorhand werd gekocht om zo 

in elk geval voldoende informatie te hebben voor het ontwerp. 

Risicobeheersing
De bouw van een marineschip is aanzienlijk gecompliceerder dan 

de bouw van een willekeurig schip. Dit heeft alles te maken met de 

hoge eisen die (moeten) worden gesteld. Primair moet het schip 

(net als enig ander schip) veilig kunnen varen en een veilige leef- 

omgeving aan zijn opvarenden bieden. Het schip moet daarnaast 

ook een oorlogsschip met een bepaald takenpakket zijn. Zo moeten 

wellicht bewapening en richtapparatuur aan boord worden geïn-

stalleerd, moet munitie worden opgeslagen, enzovoort. Het betekent 

ook dat het schip moet kunnen blijven functioneren als het bijvoor-

beeld onder vuur ligt, er explosies in de omgeving plaatsvinden, of 

als er schade ontstaat. Vanwege deze vele en uiteenlopende eisen 

moeten veelal compromissen worden gesloten, want elk radar- 

systeem moet natuurlijk een vrij uitzicht hebben, maar ook elk  

wapensysteem moet in beginsel in elke richting kunnen worden in-

gezet. Daarnaast moet er ruimte zijn voor communicatieapparatuur 

en antennes. Op dit gebied heeft Nederland overigens een zeer 

goed track record. 

De wens met slechts 49 man 
naar zee te gaan, maakte 

verregaande automatisering 
noodzakelijk

De bouw van een onderzeeboot is nog veel complexer en zoals al 

eerder gesteld, moet men zich afvragen of alle benodigde kennis 

nog wel in Nederland beschikbaar is. Deze complexiteit heeft alles 

te maken met het feit dat veel apparatuur in een relatief kleine ruim-

te moet worden geïnstalleerd, dat de boot onder water vaart en ook 

naar grote diepten moet kunnen gaan, dat de boot naar buiten stil 

moet zijn, dat de boot schokvast moet zijn, et cetera. De Walrussen 

waren daarin geen uitzondering; integendeel, vanwege de uitge-

breide platformautomatisering kwamen er onder meer in de  

machinekamer ten opzichte van eerdere generaties onderzeeboten 

de nodige kasten en kabels bij. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat 

behalve van de commandocentrale en de belangrijkste wapen- 

technische ruimtes ook een mock-up (een-op-eenschaalmodel) van 

het achterschip (lees machine- en hoofelektromotorkamer) is ge-

maakt om de optimale indeling te kunnen bepalen.

De Hr. Ms. Zwaardvis (voorgrond) en Hr. Ms. Tijgerhaai, de twee Nederlandse 

onderzeeboten van de Zwaardvisklasse (foto ministerie van Defensie).
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Door R. Buijs

Marineschepen van 
de hand van Damen

Veel landen, onder andere in NAVO- en EU-verband, hebben besloten hun 
krijgsmachten weer op te bouwen, te moderniseren en te versterken. Zo ook 
in Nederland. Damen Shipyards heeft een uitgebreid portfolio van Defence & 
Security gerelateerde vaartuigen en is met Damen Schelde Naval Shipbuilding 
in Vlissingen de enige Nederlandse ontwerper, ontwikkelaar, bouwer en 
integrator van grote en complexe marineschepen. Dat gebeurt samen met een 
hoogwaardig en innovatief Nederlands marinebouwcluster. Een overzicht van 
enkele belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse marinebouw vanuit 
Damen-perspectief.

Marinespecial

3D-computer-

graphic van de 

expeditionare 

onderzeeboot 

van Saab/Damen.

Met de productgroep Defence & Security (D&S) dient Damen Ship-

yards het gehele maritieme missiespectrum, van patrouilletaken van 

bijvoorbeeld een kustwacht tot het hogere geweldsspectrum van 

een marinefregat. Het productportfolio bestaat hiermee onder ande-

re uit fregatten en korvetten, amfi bische vaartuigen, patrouille-

schepen (offshore & inshore), landingsschepen en logistieke en be-

voorradingsschepen. De schepen variëren sterk in complexiteit en 

afmeting van zo’n 7 meter tot zelfs 200 meter. In de afgelopen jaren 

heeft de Koninklijke Schelde, nu Damen Schelde Naval Ship-

building (DSNS), meer dan honderd marineschepen afgeleverd, in-

clusief acht generaties fregatten voor de Koninklijke Marine.

Met de presentatie van de nieuwe Defensienota is aangekondigd 

dat er weer geïnvesteerd gaat worden in de Koninklijke Marine. Er 

komen vier vervangingsprojecten aan, waarbij Defensie ook inzet 

op internationale samenwerking, met bijvoorbeeld België.

Combat Support Ship
Met het verwerven van het combat support ship (CSS) breidt Neder-

land zijn capaciteit uit voor bevoorrading op zee. Het CSS gaat het 

joint support ship (JSS) Zr. Ms. Karel Doorman ondersteunen in zijn 

taken. De functie van het CSS zal naast bevoorrading (brandstof, 

onderdelen, munitie en victualiën) ook enkele aanvullende taken 

hebben. Voorbeelden hiervan zijn het transporteren van materieel 

en het fungeren als drijvend hospitaal. Het CSS moet vanaf 2023 ge-

reed zijn en het ministerie van Defensie is voornemens een offerte 

aan te vragen bij DSNS.
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Roderick Buijs is trainee bij de Damen Shipyards 

Group.

Vervanging mijnenbestrijdingsvaartuigen
Mijnenbestrijdingsvaartuigen zoeken en ontmantelen explosieven 

onderwater. De huidige Belgische en Nederlandse vloot van de  

Alkmaarklasse opereert al ruim dertig jaar en wordt op korte termijn 

vervangen. Dit zal gaan in een Belgisch-Nederlands samen- 

werkingsverband waarbij België de leiding heeft en identieke  

schepen voor beide marines verwerft. DSNS neemt deel in het aan- 

bestedingsproces, waarbij een concept wordt gevraagd van een 

moederschip met een uitgebreide “toolbox” van onbemande vaar-

tuigen op en onderwater die samen zeemijnen op grotere afstand 

van de moederschepen kunnen ontdekken, classificeren en uit- 

schakelen.

Vervanging M-fregatten
De multipurpose fregatten, ofwel M-fregatten, van de Belgische en 

Koninklijke Marine zijn geschikt om vijandelijke actoren zoals fre-

gatten, vliegtuigen, raketten en onderzeeboten op te sporen en te 

bestrijden. De M-fregatten van de Karel-Doormanklasse zijn inmid-

dels meer dan twintig jaar in dienst en het ministerie van Defensie 

heeft in de behoeftestelling aangekondigd dat de vervangers rond 

2025 operationeel inzetbaar moeten zijn. Ook voor de M-fregatten 

heeft het ministerie aangegeven voornemens te zijn een offerte aan 

te vragen bij DSNS. Hier geldt wederom dat België en Nederland, 

nu onder Nederlandse leiding, gezamenlijk één type fregat als ver-

vanger gaan verwerven.

Expeditionaire onderzeeboten
De Koninklijke Marine is trotse eigenaar van vier dieselelektrische 

Walrusklasse-onderzeeboten. Deze in Nederland gebouwde onder-

zeeboten zijn “expeditionair”, wat betekent dat ze in staat zijn lange 

missies uit te voeren, ver van huis, autonoom en onafhankelijk. Dit is 

een unieke en belangrijke capaciteit, zowel binnen de NAVO als de 

EU. De huidige onderzeeboten worden momenteel ingrijpend gemo-

derniseerd in het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse (IP-W). 

Daarmee kunnen de boten weer even vooruit, maar de eerste nieu-

we generatie opvolger moet vanaf 2027 gereed zijn. Damen Ship- 

yards heeft ook hier naar internationale en gebalanceerde samen-

werking gezocht en daartoe een partnerschap met het Zweedse 

Saab-Kockums gevormd, een expert op het gebied van ontwerp, 

ontwikkeling en bouw van state-of-the-art onderzeeboten. Geza-

menlijk zijn Saab en Damen in de race voor het bouwen van de 

nieuwe Nederlandse onderzeeboten.

SIGMA-concept
Damen Shipyards heeft het ship integrated geometrical modularity 

approach- (Sigma-) concept ontwikkeld, wat is gebaseerd op de  

ervaring van het ontwerpen van zeven generaties fregatten. Een 

concept dat uitgebreid getest is en wat tot een gestandaardiseerde 

rompvorm heeft geleid. Met een range van 60 tot 125 meter in lengte 

en 10 tot 16 meter in breedte, bedient deze rompvorm een groot ge-

deelte van het spectrum van marineschepen.

De Sigma-range van schepen heeft groot succes behaald in de ex-

portmarkt en momenteel wordt er gewerkt aan het tiende exem-

plaar. Door de standaardisering en modulariteit zijn de wensen van 

de klant gemakkelijk mee te nemen in het ontwerp, gebaseerd op 

bewezen prestaties. Tegelijkertijd biedt de modulariteit van het 

schip de mogelijkheid diverse modules tegelijkertijd te bouwen op 

verschillende locaties. Dit is inmiddels een beproefde bouw- 

strategie waarbij de levertijd van het schip wordt verkort en de  

lokale partner geleidelijk kan groeien in de kennis en kunde door  

Damens Transfer of Technology-concept.

Binnen het Sigma-concept zijn er tal van mogelijkheden en keuzes 

waar de klant eigen inbreng op heeft. Zo kan er rekening worden 

gehouden met technische voorkeuren, maar ook voorkeuren voor 

specifieke leveranciers. Het opschalen van het formaat van het 

schip gaat met vaste stappen van 7,2 meter.

In het ontwerp is rekening gehouden met een groot aantal aspecten 

die kenmerkend zijn voor marineschepen. Zo worden er stabiliteits-

berekeningen uitgevoerd voor mogelijke gevallen van schade. Ook 

wordt er in het ontwerp nagedacht over schokbelasting en het be-

schermen van vitale systemen. Er wordt aandacht besteed aan het 

minimaliseren van de signatuur van het schip door bijvoorbeeld  

RCS shaping (radar cross section), geluidsberekeningen en de- 

magnetisatie. Een ander belangrijk onderdeel van het ontwerp is de 

redundantie van essentiële systemen aan boord zodat het schip, 

ook bij technische problemen, kan blijven opereren. 

High Speed Patrol Vessels
Binnen Damen Shipyards wordt het D&S-portfolio door verschillen-

de business units (BU’s) ontworpen en voor bouw gereedgemaakt. 

De BU High Speed Craft (HSC) heeft zijn ontwerp- en engineering- 

afdeling in Gorinchem en ontwerpt schepen met een lengte tussen 

de 11 en 70 meter en een snelheid tussen de 25 en 60 knopen, ook 

Het DSNS-ontwerp voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen.
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volle Bijlboeg (Axe Bow), waarvan Lex Keuning (TU Delft) de uit- 

vinder is. Vooral de Bijlboeg heeft de laatste jaren een grote vlucht 

genomen in het portfolio. Er zijn al meer dan 250 schepen uitgerust 

met deze uitvinding en het ontwerp blijft succesvol. Over de Bijl-

boeg is al veel geschreven (ook in SWZ|Maritime). Basis van het 

idee is de maximale versnellingen te reduceren in zeegang zodat 

langer op de gewenste snelheid gevaren kan worden zonder last te 

hebben van de anders vaak zeer hoge piekversnellingen welke in 

conventionele schepen ervaren worden. De snelle, ranke schepen 

verdienen internationaal veel waardering en worden ook wereld-

wijd ingezet. Volgend onderzoek richt zich nog meer op comfort en 

breidt zich uit naar onder andere geluid/trillingen, zeeziekte, enzo-

voort. Ook duurzaamheid en vergroening krijgen meer aandacht in 

de komende scheepsontwerpen.

What’s next?
Het innovatiebeleid bij DSNS kent vier speerpunten:

• het bewerkstelligen van een leidende technologische positie in 

de markten waarin DSNS opereert,

• het ontwikkelen van technische oplossingen die toekomstige 

vragen van de markt beantwoorden,

• het verbeteren van de huidige ontwerp- en productieprocessen 

om een hogere kwaliteit te bereiken met een kortere doorloop-

tijd en

• het ontwikkelen van nieuwe producten met een hoge toege-

voegde waarde en lage kostprijs.

Marinespecial

voor D&S. De schepen worden doorgaans geproduceerd in Neder-

land, maar ook op buitenlandse Damen-werven zoals in Turkije,  

Singapore en Vietnam of lokaal in een land naar keuze met tech- 

nische steun van Damen-teams. Zo worden van het laatste ontwerp 

van een StanPatrol (62 meter) in de Damen-werf te Kaapstad drie 

schepen gebouwd voor de Zuid-Afrikaanse marine. 

Snelheid en comfort hebben in het ontwerp van HSC-schepen de 

hoogste aandacht. Ontwerpbeslissingen die doorgaans ten goede 

komen aan een hogere snelheid, doen vaak af aan het comfort. Te-

vens moeten het kosteneffectieve schepen zijn. Toegepaste materi-

alen zijn zowel staal, aluminium als composieten. Deze combinatie 

van eisen en materialen maken het scheepsontwerp enerzijds com-

plex, maar ook zeker uitdagend. Met een juiste balans kan inter- 

nationaal het verschil worden gemaakt, vooral in kwaliteit. HSC 

heeft een scala aan schepen zoals voor crew transfer voor de olie- 

en gasmarkt en de windmolenindustrie en voor ferry- en loods- 

diensten. Vanuit deze snelle schepen ontwikkelt HSC voor D&S- 

taken snelle interceptors (tot meer dan 60 knopen) en snelle Stan-

Patrol-patrouilleschepen. Ze worden ingezet als douane-, kust-

wacht-, waterpolitie- of lichte marinevaartuigen.

Grote vlucht voor bijlboeg
Aan de schepen is en wordt veel onderzoek gedaan. Altijd met het 

idee om het comfort van de bemanning te vergroten zodat de opera-

tionele inzet verbeterd kan worden. In eerste instantie richtte dit 

zich op het verlengde scheepsconcept en later op de zeer succes-

Een nieuw fregattenconcept van Damen.
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ziet DSNS nog veel mogelijkheden voor het verder optimaliseren 

van de hybride voortstuwingsconfiguraties die zijn toegepast op de 

laatste schepen. Hier heeft DSNS recent een patentapplicatie ge-

daan voor een elektrisch net op basis van een inter grid-converter 

dat dezelfde voordelen heeft als een DC-distributienet zonder de 

daarbijbehorende nadelen. Hiermee wordt het mogelijk grote, dure 

en zware transformatoren en inverters uit te sparen en kunnen 

standaard generatorsets met een variabel toerental opereren in een 

gunstiger belastinggebied met lager brandstofverbruik en minder 

emissies.

Lichtere constructies uit materialen die minder corrosiegevoelig 

zijn, dragen bij aan lagere levensduurkosten. Deze constructies die-

nen dan wel minstens net zo goed bestand te zijn tegen militaire be-

lastingen als de huidige stalen constructie. In dit kader doet DSNS 

samen met TNO in opdracht van de Defensie Materieel Organisatie 

(DMO) al geruime tijd onderzoek naar blast-bestendige composie-

ten schotten en composieten scheepsconstructies die bestand zijn 

tegen extreme belastingen.

Meer autonomie vraagt betrouwbaar platform
Dit is slechts een greep uit de ontwikkelingen waar DSNS zich mee 

bezighoudt. Dan is er nog niets gezegd over de ontwikkeling van au-

tonome vaartuigen, onderwater, op het water en in de lucht, en dan 

met name de implicaties voor de moederschepen. Het lanceren en 

weer aan boord nemen vormt een uitdaging waar DSNS zich samen 

met het Marin en overige industriepartners op richt. Voorwaardelijk 

voor hogere graden van automatisering en uiteindelijk autonomie is 

een robuust en betrouwbaar platform. Het moge duidelijk zijn dat dit 

is waar DSNS voor staat. 
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Hiervoor is DSNS continu bezig met de vraag: What’s next? We 

scannen de horizon en observeren de technologietrends waarbij 

we ons afvragen welke invloed ze zouden kunnen hebben op ons 

product en proces. We zien dat technologie-

ontwikkeling momenteel razendsnel 

gaat en dat er geen tekenen zijn dat 

deze versnelling de komende de-

cennia zal afnemen. Belangrijke 

trends zijn de ontwikkelingen 

op het gebied van robotica, 

sensor technology, analyse van 

big data, virtual en augmented re-

ality, materialen, numerieke stromings-

leer, energie-efficiëntie en energiemanagement. 

Deze deeltechnologieën dragen in potentie allemaal 

bij om de prestaties van het platform te vergroten. Vaak 

gaat het hierbij om nieuwe of verbeterde functionaliteit. Er komt 

echter ook steeds meer nadruk op het verlagen van de levensduur-

kosten en het reduceren van impact op het milieu te liggen.

Innovaties op de genoemde deeltechnologieën waar DSNS zich 

mee bezighoudt, zijn bijvoorbeeld de data-analyses die worden uit-

gevoerd op het geïntegreerde platformmanagementsysteem van de 

vier patrouilleschepen van de Hollandklasse. Deze data geven be-

langrijke inzichten in het gebruik van de systemen en hiermee kun-

nen toekomstige ontwerpen worden verbeterd. Ook wordt er onder-

zoek gedaan naar hoe deze data verder verrijkt kunnen worden met 

aanvullende sensorinformatie zodat de conditie van het schip en 

zijn kritische systemen kunnen worden gemonitord. 

De volgende stap is deze informatie te visualiseren met augmented 

reality-technieken zodat conditiegebaseerd onderhoud met specia-

listische ondersteuning op afstand kan worden uitgevoerd. DSNS 

ontwikkelt samen met het Simulatie Centrum Maritiem van de Com-

mandant Zeestrijdkrachten (CSZK) systeemtrainingen in virtual rea-

lity waarbij gamificatietechnieken worden toegepast.

Wanneer het gaat over energie-efficiëntie en energiemanagement, 

Een overzicht van de modulariteit van het Sigma-ontwerp.

Het combat support ship dat Zr. Ms. Den Helder zal gaan heten.



SWZ|MARITIME28

Door J. Gorton

Naval Classifi cation as an 
Assurance Tool for Warships
There is a wide range of types of vessel in naval service today. These range from 
aircraft carriers, submarines, frigates and destroyers to offshore patrol vessels. 
For all these types of craft, there is the need for various levels of assurance that 
they are capable and safe and will be available when needed for use.

Marinespecial

The HNLMS Rotterdam, a Landing Platform Dock (LPD) amphibious warship, was one of the fi rst ships to use a classifi cation society for assurance (picture by Kees Torn).

The nature of the roles of naval ships increases the levels of risk 

that they are exposed to in comparison with commercial ships. 

While the environmental risks are similar, naval vessels will often 

be expected to brave the elements that a commercial vessel would, 

sensibly, steer clear off. Understanding and managing the different 

risks involved in naval ships is an important element of the assur-

ance of that platform.

The application of the class process and the knowledge of class 

societies such as Lloyd’s Register (LR) provides the naval business 

with the means to ensure that the levels of assurance that are nec-
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essary and those that are desirable cannot only be met, but also 

demonstrated. This is now being accepted as “good naval practice” 

in navies around the world.

Towards Naval Ship Rules
LR’s involvement with the classification of ships extends back to 

1760. Then, LR’s focus was on providing assurance to merchants on 

the standard of the vessel in which they were shipping their cargo. 

LR was assuring a capability, namely to move cargo with a reason- 

able expectation of it arriving safely. To achieve this in a fair and 

consistent manner, LR developed rules, regulations and procedures. 

So, while much has changed over the last 258 years in terms of 

technology and ship design, the fundamental assurance aim re-

mains. It was in 1859 that LR classed the first naval ship, the Donna 

Maria Anna on behalf of Portugal.

In the late 1990s, the UK Ministry of Defence (MoD) approached LR 

to discuss using the classification process in support of the design 

and build of the next series of Royal Navy warships. It was recog-

nised that greater use of commercial standards and practice were 

essential to contain the ever-rising cost of acquiring a naval ship. 

The use of class was seen by the UK MoD as a method of engaging 

industry in a different way, to procure modern warships and auxil- 

iaries utilising the most efficient and cost effective commercial 

techniques and processes. LR agreed to work with the UK MoD in 

developing a globally available set of Rules and Regulations for the 

Classification of Naval Ships (the Naval Ship Rules). In 2000, LR pub-

lished its first set of Naval Ship Rules. Since that first set, LR has  

reviewed and updated them under the governance of the LR Naval 

Ship Technical Committee (NSTC) comprising of navies, naval ship 

designers and builders and equipment manufacturers. The makeup 

of the NSTC helps ensure that the Naval Ship Rules remain fo-

cussed and fit for purpose. 

Merchant Ship Rules Unsuitable
At this time, the UK MoD had just procured its first modern war-

ships, using commercial practices and built to LR’s Rules and Regu-

lations for the Classification of Ships (Merchant Ship Rules). This 

was the first bold step and it was not without its problems. This was 

highlighted by the UK National Audit Office report, which addressed 

the procurement of the HMS Ocean to commercial practices (8 Feb-

ruary 2000).

For a navy, it is important that the assurance process for a naval 

platform meets various stakeholder’s goals including:

• For a government; ensuring that value for money is achieved 

whilst balancing provable capability with cost.

• For the public; they can be confident that while a naval ship may 

not fully meet all the international safety and environmental pro-

tection agreements, navy ships flying the national flag have 

done as much as is reasonably practicable to meet these stan-

dards while also assuring their capability.

• For shipbuilders; getting projects delivered on time includes en-

suring that equipment from a global supply chain meets design 

assumptions and where applicable regulatory requirements.

• Having a vessel that will stand up the rigours of naval service 

gives confidence that sailors can deliver their military objec- 

tives.

The lessons gained by LR from the procurement of the HMS Ocean 

made it clear that the needs of the naval client made the standard 

Ship Rules unsuitable. The Ship Rules make certain assumptions 

regarding such areas as IMO Convention compliance (SOLAS, 

MARPOL, and so on), flag state requirements and International  

Association of Classification Society (IACS) requirements. These 

assumptions are not relevant for naval vessels. Additional to these 

assumptions, modern day naval ship acquisition uses many Com-

mercial off the Shelf (COTS) equipment, which is not necessarily 

manufactured with a naval use in mind. Understanding the nature of 

this COTS equipment and how it is to be integrated into a naval plat-

form is very important.

Naval Classification Defined
The advent of LR’s Naval Ship Rules was a milestone in the organi-

sation’s ability to provide assurance for naval clients, be they na-

vies, naval ship designers, naval ship builders or equipment manu-

facturers. To meet the requirements of navies, LR had to look at the 

structure of the rules and how to address the concerns of these  

clients, being significantly different from most commercial clients.

But the classification rules are much more than a book of rules. 

They are part of an assurance process and applying them in isola-

tion or in part does not provide the full assurance that naval and 

commercial clients are looking for. 

To have a discussion on how classification supports naval assur-

ance, first there has to be agreement on a definition of classifica-

tion for naval vessels. To describe this process, LR uses the follow-

ing definition of what naval classification is:

‘A PROCESS used to assure stakeholders that a ship or other marine 

platform complies with a set of RULES or other TECHNICAL STAND-

ARDS that have been shown to be appropriate for the function of 

the ship/platform.

It is achieved by an INDEPENDENT audit of the design; equipment 

and material supply; construction; and through-life maintenance.

Knowledge gained from the survey activities of the classification 

society is used to maintain and develop the society’s RULES and in-

form other bodies publishing technical standards of their effective-

ness in use.’

Setting Standards and a System Based Approach
The selection of appropriate standards and rules is key. With mod-

ern, rapidly evolving technologies, this is a challenging area and  

requires careful consideration in the concept phase of the project. 

The standards that are likely to be selected are diverse and can 

stem from international, military or defence standards, classifica-

tion society rules and others. Understanding these various stand-

ards and how they interact or conflict is a very important factor in 

the planning of a naval project. 
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scope of LR survey.

LR can advise on the correct selection of class notations for a pro-

ject and produce a notations report. This notations report will con-

sider the ship’s function and the concept of operations to make  

recommendations for minimum notations and a recommended set of 

notations which best match the ship’s anticipated use. The choice 

of notations is ultimately the responsibility of the owner. The selec-

tion of the class notations is considered as one of the sets of stan- 

dards that will be used in the design and construction of the ship.

As an example of the character symbols and class notations used 

by LR, the following might be used for a frigate-type vessel’s classi-

fication certificate and records:

• |100A1, NS2, Frigate, SA1, AIR

• |LMC, SCM, SDA, ESA, RSA, Ice Class 1C, UMS CCS, PSMR*

• |MD, FIRE, LSAE, ESC, LAP

While the |100A1, NS2, Frigate, SA1 notations are focussed on the 

basic levels for the ship’s construction to be serviceable at sea, the 

PSMR*, for example, defines the level of redundancy in power, pro-

pulsion and steering functions of the ship, which is not just about 

basic seagoing functions, but covers a survivability capability from 

an incident, however caused. 

The |MD notation deals with specialist military aspects taking ac-

count of the ship’s range of operating environments from benign up 

to hostile. The vessel’s ability to avoid detection, limit damage and 

recover from damage sustained are important features and it is 

therefore important for the assurance process to take account of 

these survivability aspects. Classification societies are not experts 

in these fields and, thus, do not usually define capability levels. 

Rather they define a minimum scope and set of assurance activities. 

This gives maximum confidence to the navy that the selected plat-

form capabilities have been installed and maintained in accordance 

with robust and repeatable standards. As part of the naval assur-

ance process, LR offers a tailored approach to approval and survey 

activities through a range of specialised military notations, some of 

which are currently under development.

Lifecycle Classification
The process of classification covers the whole lifecycle of a ship. 

From the concept phase where key decisions on functions, roles, 

standards and capabilities are made, through to the final disposal of 

the ship, often after many years of service. Typically, naval vessels 

have a much longer life expectancy than their commercial counter-

parts with naval ships being in service for forty years or more. LR’s 

classification process takes account of the key phases of the ship’s 

lifecycle. The lifecycle of a naval project is often expressed by the 

acronym CADMID, which stands for:

• Concept;

• Assessment;

• Demonstration;

• Manufacture;

• In service; and 

• Disposal.

Marinespecial

To be able to properly apply any standard or rule, a clear under-

standing is needed of how that vessel is intended to be used. Com-

mercially, the functions and use profile of most vessels is obvious 

and understood. The role of a naval ship, even of a specific type, for 

example a frigate, can vary greatly not just from navy to navy, but 

even within a navy. Some frigates might be focussed on anti-sub- 

marine warfare while others might be more general purpose. With-

out understanding the intended use of the vessel, it is extremely dif-

ficult to ensure the selected standards will meet the requirements. 

For this reason, a “Concept of Operations” type document for a na-

val project is very important. In this document, a navy will describe 

how it sees the ship being employed and provides information on 

expected operating areas, endurance, speed, et cetera.

Additionally, you need to understand the boundaries of the classifi-

cation process and what will and will not be covered. It was real-

ised during the development of the Naval Ship Rules that to meet 

the needs of a naval client, the scope of systems addressed must be 

increased over that covered in the Ship Rules. LR also took advan-

tage of developing this new rule set to change the focus of the ma-

chinery aspects of the Ship Rules, which is equipment based, to a 

more logical system based approach for the Naval Ship Rules.

System of Notations
LR may well contribute to assurance outside the scope of classifi-

cation, as a consultancy exercise, but failure to understand the 

scope will likely result in a suboptimal output. The scope of classifi-

cation is not fixed. There is a basic level of classification that must 

be applied for any vessel to be classed, but beyond that, there is the 

ability within class to tailor the basic class functions to better meet 

the needs of a project. 

The method that LR uses to manage the scope of classification is a 

system of notations. Class notations detail the features or functions 

of the ship that are required to be subject to additional assurance in 

those particular aspects of the design of the ship. These class nota-

tions define the scope of class for the ship and extend the number 

of areas of the design, which are subject to an approval process, to 

satisfy class requirements.

The class notations are represented by a set of character codes 

(varying between class societies). Class notations fall into two cate-

gories: mandatory and optional. The type of ship will affect which of 

the class notations are mandatory; the AIR notation, for example, is 

mandatory for ships with a flight deck. In some cases, the selection 

of a notation can in turn make other notations mandatory.

Making a Class Notation Selection
The selection of class notations is usually undertaken by the owner 

during the concept phase as part of the standards selection pro-

cess. It needs to be conducted with care to include only those 

which invoke appropriate requirements for the ship design and 

those aspects for which LR assurance is required, at build and 

through life. The notations selected can affect the decisions of the 

ship designer and will impact on the ship builder as they set the 
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Room for Innovation
LR puts a lot of effort into the process of maintaining its rule sets, 

recognising that failure to learn from experience and grasp new 

techniques and technologies is the downfall of any standard. With 

the rapid pace of change as we move into the fourth Industrial 

Revolution, LR Rules are written to allow the use of innovative tech-

nologies in the building of modern ships. 

Independence of the process is also key. For the navy to be truly as-

sured of the state of their vessels, either at build or in service, they 

must be able to trust that those advising them are truly independent. 

This is particularly true in what is now a global supply chain for na-

val ships.

Regulation
Whilst perhaps not directly regulated by IMO Conventions, this is 

not to say that naval vessels of all sizes and types are not regulated. 

The need for regulation in key hazard areas such as stability, fi re, 

escape and evacuation, and explosives are needed for naval ves-

sels as they are for commercial ships, even if the criteria and re-

quirements are different. 

As an alternative to the IMO Conventions, several navies and class 

societies formed the International Naval Safety Association, which 

has developed the Naval Ship Code. This Code was developed from 

the information in the IMO SOLAS Convention, but is goal based and 

tailored to suit the specifi c needs of naval vessels. LR is a founding 

member of the Association and has a role in acting as the Secretar-

iat.

In the commercial world, these aspects are regulated by fl ag states, 

but for many navies, fl ag states have no interest or jurisdiction. In 

these cases, navies either create their own regulatory organisa-

tions or rely on the activities of class to help assure these areas. 

Where a nation has a regulatory body often referred to as a naval 

administration, LR will work with them usually as a recognised or-

ganisation acting for them either in the surveying or certifi cation 

roles.

Naval administrations do not work in isolation and exchange ideas 

and practices. LR has been involved in many of these exchanges to 

support naval administrations in reaching their goals.

Ever-changing Challenge
LR is continually engaging with many of the stakeholders in the area 

of naval assurance including navies, ship designers and builders, or 

equipment and system manufacturers. The pace of technology 

change as well as regulatory developments means that assurance 

is an ever-changing challenge. 

As the regulatory regime for naval ships moves more towards the 

Naval Ship Code model, LR is aligning the Naval Ship Rules towards 

the same goal based structure to address how risk can be better 

managed. In particular, the careful use of class knowledge and the 

process for a vessel in class can be used to provide a more effi cient 

solution to the common naval requirement for a safety case to be 

constructed either for the ship as a whole or for a particular system. 

Marinespecial

It is in the concept phase of a project that many key decisions relat-

ing to the rest of the project are made. It is in this phase that the 

choice of use of a military or more commercial approach will be de-

cided. Given the constraints on modern defence budgets, most na-

val acquisition projects today look to maximise commercial method-

ologies and equipment while ensuring the capability for the warship 

to function in extreme conditions, both environmentally and opera-

tionally. This is often a trade-off exercise between an ideal military 

grade solution versus an affordable COTS solution.

During the assessment and design phases, LR will be engaged with 

activities such as Appraisal in Principal for the design and de-risk-

ing the project for both the naval owner and the shipbuilder.

In the manufacturing phase, LR’s role in monitoring that the ship is 

constructed in accordance with the plans and the design intent is 

very important. This role extends beyond the confi nes of the ship-

yard and across the whole supply chain for the ship’s systems that 

are in the scope of naval classifi cation.

Classifi cation is a holistic process and the real benefi ts are gained 

from its application to a ship over the ship’s lifetime. In service, LR 

conducts surveys and other activities to continue to provide the de-

sired level of assurance to the owner on the state of the vessel and 

how it is meeting the original design intent. Over the long lifecycle 

of a naval vessel change is inevitable. Most warships will undergo 

major upkeep or a ship life extension programme every ten to 

twelve years, as well as minor upgrades during the regular upkeep 

cycle. This means the involvement of classifi cation is something on-

going, not just in terms of everyday capability, availability and safe-

ty, but in terms of new capability as well. 

In today’s world, the proper disposal of any material taking account 

of the impact on the environment is extremely important. Prepara-

tion for disposal must start at the concept phase with attention to 

detail at design, construction and in-service. 

Classifi cation covers the whole lifecycle of a ship and rules are continuously evolving.
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Door ing. R.P. Dingemanse

Submarines Run on Batteries
From 32 to 200 Battery Cells Per Main Battery

Reliable propulsion for submarines only became available with the advent of 
battery technology during the 1880s. Since then, battery technology has seen a 
huge development and it became an essential part of submarine propulsion.

Marinespecial

One of the Dutch submarines of the Walrus-class, the HMS Bruinvis.

Submarines were designed as early as the 1620s by Cornelis van 

Drebbel, a Dutch engineer and inventor. In the centuries since then, 

submarines were designed in England, France, Germany, Spain, 

Russia, America and Chile. The fi rst submarines were human 

powered and incapable of travelling long distances. The fi rst sub-

marine that did not rely on human power was the French submarine 

Plongeur, equipped with a reciprocating engine using compressed 

air from tanks at 180 psi.

It took until the 1880s for a reliable means of propulsion for the sub-

merged vessel to arrive with the advent of the necessary electric 

battery technology. In 1884, Polish-Russian naval engineer Stefan 

Drzewiecki converted a mechanical submarine and installed a 

750 W motor with batteries as its energy source. On tests, this sub-

marine travelled under water in the Neva River at a speed of 4 knots. 

It was the fi rst submarine in the world with electric propulsion.

The turn of the twentieth century marked a change in the develop-

ment of submarines. Diesel electric propulsion would become the 

dominant power system and instruments such as the periscope 

would become standardised. Batteries were used for running un-

derwater and gasoline or diesel engines were used on the surface 

and to recharge the batteries. Early boats used gasoline, but quickly 

gave way to diesel, because of reduced fl ammability.

Development of Lead-acid Batteries
The fi rst batteries could not be recharged. The fi rst practical, non-

rechargeable battery was developed in 1836, when John F. Daniell, 

an English chemist, developed an improved battery that produced a 

steadier current than earlier attempts to store electrical energy.

In 1859, the French physician Gaston Planté invented the fi rst re-

chargeable battery based on lead and sulphuric acid, a system that 

is still used today. Until then, all batteries were primary, meaning 

they could not be recharged.
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The lead acid battery uses lead dioxide PbO2 as the active material 

for the positive electrode, and metallic lead, in a reactive porous 

structure, as the negative electrode. The positive active material is 

the major factor influencing the performance and life of a lead-acid 

battery cell.

The electrolyte is a sulphuric acid solution, having around 1.28 spe-

cific gravity in a fully charged cell. As the cell is being discharged, 

the active material on both electrodes is converted to lead sulphate. 

This process is reversed when the cell is being charged. The chem-

istry of lead-acid battery cells is well understood and documented.

The overall reaction is: 

Pb + PbO2 + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O
discharge

As a cell becomes fully charged and most of the PbSO4 has been 

converted to Pb or PbO2, the voltage of the cell becomes greater 

than the gassing voltage and an overcharge reaction begins, result-

ing in the production of hydrogen and oxygen and loss of water.

The nominal voltage of a lead-acid cell is 2 V; the voltage on open 

circuit is a function of the electrolyte concentration and can range 

from 2.12 V to 2.05 V. The end of discharge voltage (cutoff voltage) 

at a moderate discharge rate is 1.75 V, but may be as low as 1.0 V at 

high discharge rates at low temperatures.

Subsequent to Planté’s first developments, attention turned to  

methods for retaining the active material, lead dioxide PbO2. Two 

main technologies evolved:

• Coating lead dioxide paste on cast lead grids, in which the ac-

tive material has structural strength and retention properties 

through the grid. This is generally referred to as “flat pasted 

plate” design.

• A tubular electrode design, in which a central rod is surrounded 

by lead dioxide and the assembly is encapsulated in a porous 

insulated tube. This is referred to as “tubular plate” design.

Main Batteries on Submarines
Early submarine designs put the diesel engine and the electric  

motor on the propeller shaft. This allowed the engine to drive the 

electric motor as a generator to recharge the batteries and to pro-

pel the submarine as required.

In the 1930s, this principle was modified for some designs. The en-

gines no longer drove the propeller shaft, but drove a separate gen-

erator. The generator provided electric power to the motor(s) on the 

surface and/or to recharge the batteries. This diesel-electric pro-

pulsion allowed much more flexibility. The submarine could travel 

slowly whilst the engines were running at full power to recharge the 

batteries as quickly as possible, reducing time on the surface, or 

use of its snorkel. Conventional (non-nuclear) submarines use 

lead-acid battery cells as the primary storage of electric energy. 

With the demand to stay submerged for longer periods of time and 

the need for more auxiliary power for combat systems, the size of 

submarine main batteries has increased. Early submarines had as 

little as 32 battery cells per main battery, whereas a modern sub- 

marine uses over 200 battery cells connected in series for each 

main battery.

Battery Construction
Submarine batteries are (dis)charged on a daily basis. That is why 

deep-cycle traction batteries are used. The major modes of failure 

are disintegration of the PbO2 positive active mass and corrosion of 

negative grids. The deep-cycle battery is usually designed to be ca-

pacity limited by the amount of electrolyte and not by the material in 

the electrodes. This protects the plates and maximises service life. 

Both negative and positive plates degrade during use, and at the 

end of life, battery capacity is limited by the positive plate. For cycle 

life rating a battery is considered to be at the end of life stage when 

it no longer provides sixty to eighty per cent of its initial capacity.

Early submarine batteries featured the flat paste plate design.  

Modern submarine batteries make use of the tubular plate design. 

The tubular construction minimises grid corrosion and active mate-

rial shedding. A major design criterion for submarine batteries is 

high energy density. Furthermore, the battery cells must fit through 

the submarine’s hatch to enable exchange. A typical submarine bat-

tery cell is tall and has an almost square footprint.

The battery cell depicted below is a “double deck” cell. This design 

enables a high capacity and at the same time a low internal resist-

ance of the cell. Because the cell is tall, an electrolyte circulation 

system is necessary.

The most essential characteristics of a lead-acid submarine battery 

are:

• High endurance: the higher the energy content, the greater the 

underwater endurance of the submarine. This is measured as:

 

A double deck submarine 

battery cell has an almost 

square footprint.
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– specific energy, which is defined as watt hours per kilo- 

gramme (Wh/kg), or 

– energy density, which is defined as watt hours per cubic  

metre (Wh/m3). 

Both of these measures are particularly important due to crucial 

space and weight factors in submarine design.

• High speed capability: for high speed capability, power con-

sumption will be rapid. Therefore, the battery will be discharged 

quickly. To achieve rapid discharge rates, submarine batteries 

are manufactured such that internal electrical resistance is as 

low as possible through the use of the highest quality conduc-

tors. 

• Design optimisation: like any electro-chemical device, a lead 

acid submarine battery needs to be optimised for its particular 

mode of operation. A battery must provide maximum energy 

storage for low and high rate discharges within specific weight 

and volume parameters.

• Charge acceptance: a diesel-electric submarine needs to oper-

ate diesel engines to generate power to recharge its batteries, 

which in turn increases its risk of being detected. Therefore, a 

battery needs to be designed in such a way that it can be re-

charged as quickly as possible. 

• Safety: hydrogen gas is produced as a result of some battery 

charging modes which, at certain levels, can be extremely haz-

ardous. This means a battery needs to be designed in such a 

way that it can be operated at minimal gassing rates.

• Shock resistance: the mechanical properties must ensure that 

the battery is resistant to an extremely high level of shock force.

• Adherence to close design and manufacturing tolerances: as 

well as being the submerged energy source, the batteries also 

provide the submarine’s ballast, which is an essential design 

feature impacting on trim, stability, buoyancy and manoeuvra- 

bility. This feature and the fact that a battery must fit exactly into 

specifically designed and configured battery compartments 

means that battery weight and size parameters must be closely 

controlled throughout the manufacturing process. To put this 

into context, a battery can form eleven to eighteen per cent of a 

submarine’s weight.

• Reliability: a submarine battery consists of hundreds of indivi- 

dual cells, all of which need to perform reliably, equally and 

consistently so that the whole main battery provides optimal 

output. This is achieved through: 

– consistency of manufacturing; 

– a battery monitoring system that provides remote battery cur-

rent, voltage, electrolyte temperature and electrolyte level in- 

formation; 

– a battery cooling system; 

– an electrolyte circulation system to prevent stratification; and 

– proper electrical and physical maintenance.

• Longevity: the battery cells are installed deep within the sub- 

marine and because of its bulk and mass, it is difficult and time 

consuming to remove and install them. So once they have been in-

stalled, they need to be kept there for as long as possible. A sub-

marine battery can be expected to be in operation for six years.

Battery Performance
The key performance figure of a battery is the available capacity. 

The available capacity is dependent on the actual discharge cur-

rent, Ix, of the battery. The lower the discharge current, the more 

capacity is available. The capacity of traction batteries is always 

specified at the five-hour discharge rate (I5). For a 9450 Ah battery, 

the available capacity is presented in the figure below.

Available capacity versus discharge current. The red dotted lines indicate the nominal 

capacity and five-hour discharge current for this battery.

In 1897, the German scientist Wilhelm Peukert empirically discov-

ered a relationship between the battery capacity and discharge 

time, known as Peukert’s Law:

Ixk ∙ tx = Qp 

where Ix is the discharge current, tx the discharge time, Qp the the-

oretical capacity of the battery at a 1 A discharge current and k the 

dimensionless “Peukert-exponent”.

Peukert’s Law only provides an approximation of the discharge time, 

given a certain discharge current. It does not take into account the 

aging of a battery, nor the effects of temperature. The Peukert  

model is too optimistic at low discharge rates, and too pessimistic 

at high discharge rates. Peukert’s approximation is plotted in the  

figure above next to the actual capacity curve.

The available capacity is also dependent upon battery temperature. 

Lower temperatures reduce available capacity, higher temperatures 

raise it. The figure below illustrates this temperature dependency. 

The parameter in graphs is the current for a certain discharge time, 

for example, I20 represents the discharge current to achieve a full 

discharge in twenty hours.
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• the electrolyte density;

• the internal resistance;

• the polarisation of the electrodes; and

• the electrolyte temperature.

The overall effect is that the battery voltage drops depending on the 

actual discharge current and the depletion of the electrolyte during 

discharge (State of Charge, SoC).

The discharge curves show the average voltages of the battery 

cells. Usually, the voltage at eighty per cent discharge, twenty per 

cent SoC, is considered the end-voltage, although the battery can 

be discharged down to one hundred per cent discharge. Individual 

cells may be discharged to an even lower voltage, depending on the 

discharge current (Idis):

Discharge Current                            End Voltage
I100 1.67 V

I20 1.63 V

I10 1.57 V

I5 1.47 V

I3 1.34 V

I1.5 1.07 V

These absolute minimum end-voltages must be observed to avoid 

damage to those individual cells.

Once a battery is (fully) discharged, it must be recharged as soon as 

possible to avoid permanent sulphation on the negative plates.

Marinespecial

Temperature dependency of battery capacity.

The temperature dependency is stronger at higher discharge rates. 

It seems favourable to operate the battery at high temperatures as 

there is more capacity available. However, higher temperatures in-

crease the corrosion at the plates, reducing battery life. Batteries 

are usually operated at temperatures between 25 and 30°C.

Another important performance figure for a battery is the battery 

voltage. As the main batteries provide power to the submarine’s 

systems, the voltage characteristics are important to the consumers 

of DC power.

The voltage of a single battery cell varies roughly between 2.60 V 

per cell during overcharging and 1.00 V per cell at the end of deep 

discharge at high rate. The terminal voltage of a battery depends on:

Discharge voltage versus State of Charge.
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ALL CAUSES OF TOTAL LOSS: 2008 - 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Foundered (sunk, submerged) 73 61 64 45 55 70 50 66 48 61 593

Wrecked/stranded (grounded) 34 23 24 29 27 21 18 20 20 13 229

Fire/explosion 16 14 12 9 13 15 6 9 12 6 112

Machinery damage/failure 8 7 4 6 15 2 5 2 10 8 67

Collision (involving vessels) 13 13 10 3 5 2 2 7 1 1 57

Hull damage (holed, cracks, etc.) 4 8 4 3 7 1 5 2 4 5 43

Miscellaneous 1 2 6 1 1 1 2 1 15

Contact (e.g harbor wall) 1 1 2 1 5

Missing/overdue 1 1 2 4

Piracy 1 2 1 4

Total 151 130 127 97 125 112 89 106 98 94 1,129
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Door ir. W. de Jong

Trends and Developments in 
Shipping Losses and Safety 
Allianz Safety and Shipping Review 2018

The maritime industry saw the number of total shipping losses remain stable in 
2017, declining slightly to 94 – the second lowest total over the past decade. This 
is just one of the many facts regarding safety and losses presented in the very 
comprehensive overview published by the Allianz Insurance Conglomerate.

Veiligheid Willem de Jong is oud-directeur van Lloyd’s 

Register Londen en als redacteur verbonden 

aan SWZ|Maritime.

The overview includes many statistical fi gures and 

graphs, such as shown on this page, but also with 

analyses of causes and other factors affecting safety, 

potentially leading to casualties and damages. Not 

only about traditional, well-known issues such as 

losses caused by human errors and container fi res, 

but also addressing the effects of hurricanes, chang-

ing ice conditions enabling arctic crossings, conse-

quences of new emissions regulations, cyber attacks, 

unmanned aircraft systems (drones), autonomous 

operation, piracy and political risks. The overall pic-

ture of worldwide shipping safety is summarised in 

the review as follows:

‘The frequency and severity of total losses declined 

over the past year, continuing the positive trend seen 

over the past decade. Claims have been relatively be-

nign due to lower shipping activity in some maritime 

industry segments, but refl ecting mainly improved 

ship design, positive effects of risk management poli-

cy and shipping safety operation over time. However, 

as the use of new technology on board vessels 

grows, we expect to see changes in both the risk pro-

fi le of shipowners and the maritime loss environment 

in future. Insurers will have to deal with a growing 

number of more technical claims – such as cyber 

incidents or technology defects – in addition to tradi-

tional losses, such as collision and groundings.’

The Allianz Safety and Shipping Review 2018 can 

be downloaded from: www.agcs.allianz.com/

assets/PDFs/Reports/AGCS_Safety_Shipping_

Review_2018.pdf.

Total losses by cause 2008-2017. Foundered, wrecked/stranded, fi re/explosion, machinery damage and collision 

are the most frequent causes of loss at sea over the past decade.
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Door H. Heynen

Schokbrekers beveiligen lier 
en sleeptros

Royal IHC presenteerde op de SMM in Hamburg de Delta Escort Tug, een voor 
het escorteren van LNG-tankers ontwikkelde dubbel-hybride sleper (40 x 17 
meter) met een paaltrek van 100 ton. 

Scheepsontwerp

IHC ontwikkelt dubbel-hybride escortsleper 
voor LNG-tankers

‘Operators van LNG-terminals willen dat de steeds grotere LNG-

tankers zo schoon en veilig mogelijk naar de terminal worden ge-

loodst en worden afgemeerd. Om aan die wens te voldoen hebben 

we voor dit type schepen een nieuwe escortsleper ontwikkeld,’ ver-

telt Daan Uiterwaal van IHC op de SMM. 

Bij een escortsleper loopt de sleepkabel via het voordek naar het 

achterschip van de te assisteren tanker. De escortsleper kan de 

tanker afstoppen en het achterschip naar stuur- of bakboord dwin-

gen wanneer dat voor een koerswijziging nodig is of om tegen te 

gaan dat het schip door wind of stroming wordt weggezet. 

In de Delta Escort Tug leveren twee LNG-dual-fuel-generatoren met 

een totaal vermogen van 5340 kW in combinatie met een lithium-ion 

accupakket van 1560 kWh, de energie voor de twee 2850 kWe elek-

trische azimuth propellers en de escortlier. Het accupakket vlakt tij-

dens het assisteren de pieken en dalen in de vermogensvraag van 

lier en schroeven af. Dat spaart de wat minder responsieve dual-

fuel-motoren en voorkomt dat ze meer diesel gaan gebruiken. Wan-

neer schroeven en lier tijdens een manoeuvre enige tijd meer ver-

mogen vragen dan de generatoren maximaal kunnen leveren, vullen 

de accu’s het tekort aan. Op station liggend en in transit kan de 

sleper volledig op de accu’s of op één generator varen. Wanneer de 

LNG-levering stokt, schakelen de motoren over op dieselolie. Om 

die reden spreekt IHC van een dubbel-hybride systeem. 

Innovatieve lier met schokbrekers
IHC ontwikkelde een speciale, innovatief opgestelde lier voor de es-

cortsleper. ‘De lier staat niet op het voordek, maar in een gesloten 

lierkamer achter de accommodatie,’ aldus Uiterwaal. ‘De kunststof 

sleepkabel van Dyneema verdwijnt op het voordek in een tunnel en 

loopt onderdeks onder de accommodatie door, naar de lierkamer 

De Delta Escort Tug combineert LNG-

dual-fuel-motoren met een lithium-ion 

accupakket (illustraties Royal IHC).



Jaargang 139 • november 2018 39

Hans Heynen is maritiem journalist.

achterin. De lier heeft zo geen last van slijtage en vervuiling door 

regen, wind en overkomend zeewater. Deze opstelling maakt een 

kleine opspoelhoek van de draad op de liertrommel mogelijk, waar-

door een “natuurlijke” opspoeling ontstaat, wat de levensduur en 

veiligheid van de sleepdraad ten goede komt.’ 

De lier is met een zware, scharnierende penverbinding aan de 

scheepsconstructie bevestigd en wordt door twee zware schok- 

brekers in positie gehouden. Wanneer de sleepkabel plotseling ex-

treem wordt belast, vangen de aan de trekkant geplaatste schok-

brekers de ergste klap op door mee te geven, waarbij de lier voor-

over kantelt. De escortlier dempt zo schokken tot 500 ton. ‘Dat 

vermindert de kans dat de sleeptros knapt of beschadigd raakt,’ 

zegt Uiterwaal.

De door vier speciaal ontworpen elektromotoren aangedreven 

sleeplier heeft een trekkracht van 130 ton. De via een management- 

systeem vanaf de brug aan te sturen motoren reageren direct op 

een plotselinge afname van de op de sleepkabel staande kracht. 

Wanneer die plotseling afneemt, voert de lier de belasting weer op 

door de kabel een stukje in te nemen. ‘Dat kan met een snelheid van 

2 meter per seconde (120 mtr/min) bij belastingen van minder dan  

15 ton,’ vertelt Uiterwaal. ‘Deze snelle hoogkoppel-motoren voor- 

komen zo dat de sleepkabel tijdens een manoeuvre slack komt te 

hangen om even later weer strak te slaan. Dat is bij sleepwerk-

zaamheden de meest voorkomende oorzaak van schade en onge-

lukken. Wanneer het toch nog gebeurt, dempen de schokbrekers de 

klap.’ 

De schokbrekers dempen ook belastingpieken en schokken die op-

treden wanneer de sleper tijdens remoperaties en koerscorrecties 

dwars op de vaarrichting achter de tanker giert. ‘De Delta Escort 

Tug veroorzaakt dan veel weerstand met de grote skeg en een diep-

gang van 5 meter,’ legt Uiterwaal uit. ‘In combinatie met de grote 

breedte en hoge zijden zorgt die diepgang daarbij ook voor de be- 

nodigde stabiliteit.’ 

IMO Tier III
Achter de escortlier biedt de lierkamer ruimte voor een optionele 

tweede lier voor sleepwerk vanaf het achterschip. De LNG-tank 

staat onderdeks in het voorschip. De generatoren staan in de mid-

scheeps. ‘In principe kan de klant uit verschillende merken dual- 

fuel-motoren kiezen waarvan de emissies zonder nabehandeling 

aan IMO Tier III-emissienormen voldoen. Een volledig op gasolie 

draaiende versie is ook mogelijk.’ 

De accommodatie is uitgelegd voor zeven tot tien bemanningsleden. 

IHC biedt de sleper wereldwijd aan. ‘Bij inzet in West-Australië en 

andere ruige zeegebieden is de tegen de elementen beschermde 

lier een uitkomst en er zijn diverse grote LNG-carriers in aanbouw,’ 

aldus Uiterwaal. ‘We zijn al even met een aantal potentiële klanten 

in gesprek over de Delta Escort Tug, maar op de SMM werd hij voor 

het eerst aan een groter publiek getoond. De reacties waren over-

wegend positief. Het idee en de ruimte om de sleper te ontwikkelen 

ontstonden twee jaar terug, toen de offshore- en baggermarkt in 

een dip zaten.’

De sleeplier heeft een trekkracht van 130 ton en wordt aangedreven door vier speciaal 

ontworpen elektromotoren.

De kunststof escortlier verdwijnt op het voordek in een tunnel en loopt onderdeks naar de 

lierkamer achterin. 

Dankzij de dual-fuel-motoren kan de Delta Escort Tug 

zonder nabehandeling aan IMO Tier III voldoen.
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Door H.S. Klos

Gevolgen Brexit voor visserij 
nog onduidelijk
Britse onderzoekers adviseren relaties goed te houden

De visserij is in de gesprekken over de Brexit tussen Groot-Brittannië en de 
Europese Unie “snel wisselgeld”. Misschien niet leuk, maar ook na de Brexit 
moet je samen verder, beseft directeur Pim Visser van belangenorganisatie 
VisNed. Voorlopig is de Europese visserijsituatie tot 2020 “bevroren”, maar 
twee jaar is niks als het om internationale onderhandelingen gaat. We spreken 
Visser enkele weken voordat eind juni weer een EU-top plaatsheeft. ‘Er zit 
geen enkele voortgang in de onderhandelingen’.

Visserij

Pim Visser: ‘Groot-Brittannië heeft nu al een binnenlands probleem met de quotaverdeling’ (foto Sander Klos).

Je kunt als vissector die Brexit niet tegenhouden, maar wilt wel de 

vangstgebieden en vangstrechten van je leden zo goed mogelijk be-

houden. Want als de Britse visgronden op slot gaan of op andere 

manieren onaantrekkelijk worden, dan zijn er weinig vluchtstroken. 

Bovendien zijn de Britten ook al niet gek op pulsvisserij.

Economisch gezien stelt de visserij in de EU weinig voor. De waarde 
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Sander Klos is redacteur van magazine Kade 320,

freelance maritiem journalist en redactielid van

SWZ|Maritime.

bedraagt maar een splintertje (0,05 procent) van het bruto binnen-

lands product (bbp), ofwel de totale geldwaarde van alle in de EU 

geproduceerde goederen en diensten. ‘Desondanks leek de visserij 

in de aanloop naar de Brexit, mede onder invloed van de Britse aan-

voersector en gretig geadopteerd door de Brexiters, voor Groot- 

Brittannië de lakmoesproef voor het succes van de Brexit. De 

Schotse visindustrie had het bijvoorbeeld over een sea of oppor- 

tunities, maar nu staat visserij al niet meer bij de twaalf belang- 

rijkste Britse speerpunten voor de Brexit-onderhandelingen,’ 

schetst Visser.

Onbalans
De vissers in de EU zijn afhankelijker van Groot-Brittannië dan an-

dersom. Visser: ‘Na de toetreding van Groot-Brittannië tot de EU 

werd de zee vanaf twaalf mijl een gezamenlijke EU-zee en kregen 

we via een apart verdrag toegang tot elkaars zones van drie, zes en 

twaalf mijl. Op basis van historische patronen werden de quota toe-

gedeeld. Wegens het verlies van IJslandse visgronden kregen Brit-

se vissers extra rechten, maar de EU-vissers leunen nog steeds 

zwaar op het Britse deel van de EU-visgronden. Dat geldt vooral 

voor de Nederlandse trawlers, die daar tachtig procent van hun ha-

ring en zeventig procent van hun blauwe wijting opvissen. Vandaar 

ook de Brexit-lobby door de Nederlandse Pelagic Freezer-trawler  

Association, samen met VisNed en de Nederlandse Vissersbond.’

Die “onbalans” is de Britse visserij niet ontgaan, want in de aanloop 

naar het Britse referendum over het verlaten van de EU in 2016, 

bleek 92 procent van de bevraagde vissers voor opstappen wegens 

Grote behartiger

VisNed noemt zichzelf ‘spreekbuis van de Nederlandse kotter- 

vissers’ en behartigt de belangen van vissers uit Zuidwest- 

Nederland, Urk, de kop van Noord-Holland en Texel. In aantallen 

en aanvoerwaarde vertegenwoordigt VisNed twee derde van de 

Nederlandse kottervloot. 

In VisNed vertegenwoordigen Producentenorganisaties (PO’s) 

regionaal de belangen van aangesloten ondernemers en zijn het 

lokale aanspreekpunt. VisNed treedt landelijk en internationaal 

op namens de aangesloten PO’s en richt zich vooral op regio- en 

sectoroverstijgende belangen. Dat gebeurt in nauwe samen- 

werking met belangenbehartigers in binnen- en buitenland en in 

samenspraak met overheden, wetenschappers en NGO’s.

het in hun ogen mislukte Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de 

scheve verhouding tussen Britse visgronden en Britse visrechten. 

Zo visten EU-schepen in 2015 in Britse wateren 683.000 ton vis op, 

tegen de 111.000 ton die Britse schepen in EU-wateren vinden.

‘Wat ze niet doorhebben, is dat het intern Brits beheersysteem is 

mislukt. Daar geven ze het Europese Gemeenschappelijk Visserij- 

beleid onterecht de schuld van. Ze kijken jammer genoeg niet ver-

der dan hun neus lang is.’

Zelf zaken doen
De Britten lijken nu te streven naar eenzelfde status als IJsland, 

Noorwegen en de Faeröer, die als “onafhankelijke kuststaten” jaar-

lijks akkoorden sluiten met andere visserijlanden. Door de Brexit 

krijgt het land voor het eerst een exclusieve economische zone van 

200 mijl. Daar moet volgens eigen onderzoekers ruimte blijven voor 

vissers uit buurlanden. Want goede relaties zijn belangrijk, omdat 

de Britten twee derde van hun vangsten naar de EU exporteren.  

Visser: ‘In de stukken van EU-onderhandelaar Barnier legt die een 

hard verband tussen de toegang voor EU-vissers tot Britse wateren 

In de huidige situatie vallen de groene wateren onder het Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid van de Europese Unie (illustratie VisNed).

Belangrijk voor export

Na Duitsland is Groot-Brittannië de grootste handelspartner van 

ons land. In 2015 exporteerden wij voor ruim twintig miljard naar 

de overkant van Het Kanaal, goed voor negen procent van onze 

totale export.
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markt, worden echter te weinig gehoord en worden gemangeld.’ 

‘Ook waren er Britse bedrijven die op schol visten, maar dat eind 

jaren negentig niet meer wilden of konden volhouden en hun bedrijf 

of quotum verkochten. Vooral aan Nederlanders, die dat konden 

doen omdat Britse collega’s geen interesse hadden. Het verdriet en 

verwijt hierover zijn dus gewoon krokodillentranen.’

Visser schat het aantal Nederlandse schepen onder Britse vlag op 

25, waaronder één hektrawler van North Atlantic Fisheries. 

Vrijhandelsakkoord
De lobby van de Europese visserijbedrijven speelt zich helemaal af 

in Brussel. Visser: ‘De Tweede Kamer kan hoogstens om aandacht 

vragen. Via de European Fisheries Alliance (EUFA) pleiten wij bij-

voorbeeld voor een visserijakkoord met Groot-Brittannië met een 

looptijd van vijftig jaar, waarbij we het gemeenschappelijke visserij-

beleid, de quota en de markttoegang houden zoals die nu zijn.’

‘Je hebt verder het Noorwegen-model (maar de Britten willen dat 

zonder vrij verkeer van personen) en het model Canada ++ naar 

voorbeeld van het Canadese handelsakkoord, maar dan plus visse-

rij. Mij lijkt het Noorse model het beste voor de Britten, want dat 

Visserij

en het handelsdossier. Ofwel: de EU laat zich niet bang maken.’

Ook Europarlementariër Peter van Dalen zit op die lijn: ‘Toegang  

tot Britse wateren moet een noodzakelijke voorwaarde zijn in de  

Brexit-onderhandelingen.’

Visser: ‘De Britten willen terug naar “vroeger” en denken dat het 

daardoor beter wordt, maar we hadden als visserijlanden altijd al 

gezamenlijk de regie. In 1983 werd een verdeelsleutel vastgesteld 

voor honderd visbestanden die we deelden. Voorstanders van de 

Brexit, zoals de steenrijke Schotse pelagische vissers in Fraser-

burgh en Peterhead, hebben de EU-markt helemaal niet nodig, want 

verkopen hun makreel grotendeels naar Afrika. De kleinere vissers 

op rondvis en Noorse kreeftjes, die afhankelijk zijn van de Europese 

EUFA over Brexit

Volgens de European Fisheries Alliance (EUFA), waarvan de  

Nederlander Gerard van Balsfoort voorzitter is, zou een slot op 

de 200-mijlszone van Groot-Brittannië grote gevolgen hebben 

voor overige visserijlanden. Enerzijds wijst de EUFA op een soort 

gewoonterecht, omdat vissers uit vele landen al eeuwen in deze 

wateren vissen. ‘Lang voordat de VN toestond een 200-mijlszone 

in te stellen.’

Als Groot-Brittannië de vloten van de 27 EU-lidstaten de toegang 

ontzegt, kost dat die landen grofweg dertig tot zestig procent van 

hun vangsten. ‘Dat heeft een verwoestend effect op de industrie, 

want wij schatten dat het nettorendement van de EU-vloten 

daardoor kan halveren. Dat zal leiden tot inkrimping van de  

vloten en verlies van zeker 6000 voltijdbanen in de visserij en 

aanverwante sectoren,’ stelt de EUFA.

Voorzitter Jacob van Urk van de Producentenorganisatie Urk 

verwacht dat de Brexit-soep niet zo heet zal worden gegeten. 

‘De Britse visserij is ook verdeeld, mede doordat de kleine kust-

vissers te weinig quota hebben.’

Kabeljauwtwisten

Tussen 1958 en 1975 voerden Engeland en IJsland drie “kabel-

jauwoorlogen”. IJsland was eind jaren vijftig economisch sterk 

afhankelijk van de visvangst en breidde in 1958 eenzijdig zijn ter-

ritoriale wateren uit van vier naar twaalf mijl. In 1972 werd dat 

vijftig mijl en in 1975 200. Dat leidde tot incidenten tussen IJs-

landse en Britse vissers en de marines van beide landen. Er  

werden netten van Britse vissers vernield en er werd geramd  

en geschoten. 

IJsland stelde militair weinig voor en ook volkenrechtelijk was 

zijn territoriale claim zwak, maar de Britse militaire kosten gin-

gen de vangstopbrengst ver te boven en IJsland dreigde met 

sluiting van de NAVO-basis. Ook begonnen de Verenigde Naties 

zich te bemoeien met het probleem van overbevissing. Daarom 

beschouwt IJsland zich als winnaar van de drie oorlogen.

De verdeling van de Europese territoriale wateren na de Brexit (illustratie VisNed).
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heffingen. Als daar nog eens tien procent overheen komt voor 

transportkosten vanuit het buitenland, dan bedreigt dat je verdien-

model. Een heffing van vijftien procent maakte ooit een eind aan 

Nederlandse schepen onder Noorse vlag. Als ik de Urker afslag- 

directeur was, zou ik in Groot-Brittannië een afslagje overnemen. 

Niet zozeer als verkoopplaats, maar als doorlaadstation naar  

Nederlandse afslagen.’

Directeur Teun Visser van de Visveiling Urk wacht liever af wat er 

gaat gebeuren met de Brexit en welke invloed dat heeft op het  

bedrijf. ‘Zolang dit nog niet duidelijk is, kun je hier moeilijk op anti- 

ciperen. Wel hebben wij overlegd met de douane om eventueel de  

vis van onze vlagschepen zelf te kunnen inklaren, maar ook die 

wacht af wat de werkelijke regels en afspraken worden. Op dit  

moment hebben wij geen buitenlandse veiling nodig om vis van  

buiten de EU te kunnen aantrekken of kopen.’ 

Visserij

Summary

The Dutch fishing industry keeps a close watch on the Brexit  

negotiations. There is a lot at stake for the whole of the EU- 

fisheries if the United Kingdom were to ban them from its ex- 

clusive economic zone stretching 200 nautical miles off the coast 

after 2020. 

kent een vaste quotaverdeling en jaarlijks overleg over gezamenlijk 

beheer. En vergeet niet; binnen Groot-Brittannië bestaat al een 

groot probleem wat betreft quotaverdeling. Groot-Brittannië kan dit 

oplossen door de quota opnieuw te verdelen en dat zal na een Brexit 

ook moeten. Of ze dat ook aandurven is een groot vraagteken.’

Hij verwijst daarbij naar de artikelen van Griffin Carpenter van de 

Britse denktank New Economics Foundation. Die schreef in 2017 dat 

de Britten weliswaar hun pijlen richten op Brussel, maar dat de Brit-

se overheid al zeggenschap heeft over de quota. Hij voorspelt dat 

zonder een nieuw binnenlands beleid de Brexit ook zal leiden tot 

verliezers in de zeer gevarieerde Britse visserijsector.

Ander Brits onderzoek dringt aan op goede handelsrelaties en geen 

of lage handelstarieven om binnenlandse visconsumptie betaalbaar 

en visexport op de been te houden.

Visser gaat nog korter door de bocht: ‘De Britten vechten elkaar nu 

op alle Brexit-punten de tent uit en visserij zal hierop geen uitzon- 

dering vormen. Volgens mij wordt het gewoon een zooitje. Dat is 

voor ons een enorm risico, want overleggen met een intern sterk 

verdeelde gesprekspartner is erg lastig.’

Mogelijk prijsstijgingen
In de EU ziet Visser in afwachting van 2020 nog geen oplossings-

richtingen. ‘Zonder akkoord verwacht ik dat bijvoorbeeld de schol 

wel eens meer dan tien procent duurder kan worden door handels-

EVAC ROSR type approval certification number: R1*II*0003*0

Televisieweg 157  /  NL-1322 BH Almere  /  The Netherlands
Tel. +31 (0)36 546 1999  /  WWW.QUAVAC.COM
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Door J. Huisman en G.J. de Boer

Een vos in schaapskleren – 
Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw 
(IvS) – Een Duits-Nederlandse 
samenwerking 1922-1945

Na de Eerste Wereldoorlog werd het ver- 

slagen Duitsland door het verdrag van Ver-

sailles gedwongen het nog bestaande wapen-

tuig te ontmantelen of in te leveren en de ont-

wikkeling van de technologie te stoppen. Dit 

gold vooral voor de onderzeeboten die een 

geducht wapen waren gebleken en Engeland 

naar de rand van de ondergang hadden ge-

bracht. Ook de vuurleiding en optische sen- 

soren bleken superieur. 

De Duitse marineleiding zocht al snel naar 

mogelijkheden deze strenge bepalingen te 

omzeilen en keek daarbij naar de neutraal  

gebleven buurman. Daar kwam bij dat Neder-

land het verdrag van Versailles niet had on-

dertekend. Bovendien moesten er nog drie 

lichte kruisers voor Indië worden afgebouwd 

waarbij men afhankelijk was van Duitse toe- 

leveranciers. Er volgden ingenieuze under- 

coveroperaties om Duitse bedrijven in Neder-

land te vestigen, zoals Zeiss Optiek in Venlo 

onder de naam Nedinsco en Siemens onder 

de naam Hazemeijer in Hengelo voor de vuur-

leiding.  

Het boek concentreert zich vooral op de firma 

met de neutrale naam “Ingenieurskantoor 

voor de Scheepsbouw” (IvS), ook wel  

Inkavos genoemd. Het is opgericht in 1922 in 

Den Haag. De werkelijke eigenaren waren 

Krupp en de Duitse marine. De firma had tot 

doel de onderzeeboottechnologie voor Duits-

land in stand te houden en vooral nieuwe en 

betere onderzeeboten te ontwikkelen. Daar 

zijn ze wonderwel in geslaagd. En passant 

werden de drie lichte kruisers afgebouwd die 

eerder in Duitsland waren ontworpen door  

de man die nu directeur werd van IvS, Hans 

Techel. 

Er ontwikkelde zich al snel een vruchtbare  

samenwerking met het Bureau Scheepsbouw 

van de marine, dat niet beter geïllustreerd kan 

worden dan met de verhuizing van IvS in 1931 

van de Wagenstraat naar Kneuterdijk 8, al-

waar het bureau van de marine gehuisvest 

was. In 1935 werd de Nevesbu opgericht, een 

samenwerkingsverband van de constructie- 

afdelingen van de grote Nederlandse 

scheepswerven en Stork, die hetzelfde pand 

betrok in 1935. De samenwerking kon niet be-

ter worden gefaciliteerd. 

Het is wel opvallend dat er zo weinig rucht-

baarheid aan deze samenwerking werd ge- 

geven. Tijdens hoorzittingen in de Amerikaan-

se senaat werden opmerkingen gemaakt over 

het Nederlandse bedrijf dat nauwe banden 

had met de Duitse marine en dat gaf wel aan-

leiding tot Kamervragen, maar die konden 

kennelijk afdoende worden beantwoord.

Om de onderzeebootkennis en -kunde te ont-

wikkelen, moest men niet alleen ontwerpen, 

maar ook bouwen en in de praktijk testen. Er 

zijn in totaal zestien onderzeeboten via het  

IvS gebouwd voor Turkije, Finland, Rusland, 

Zweden en Roemenië. Er zijn 27 IvS-ont- 

werpen van onderzeeboten getraceerd. De 

boten voor Finland werden het prototype voor 

het succesvolste en meest gebouwde Duitse 

onderzeeboottype uit de Tweede Wereld- 

oorlog. 

Opgemerkt moet worden dat de Nederlandse 

inbreng in deze schepen van belang bleek en 

dat vele technische problemen rond de onder- 

zeeboot in deze jaren werden opgelost. De 

hydrodynamische vormgeving werd onder-

zocht en bepaald, de torpedolanceerinrichting 

werd verder ontwikkeld en seinmasten en  

periscopen werden ontworpen. Onderzoek 

vond plaats aan het echolood en batterijen, 

het lassen van hoogwaardig staal en niet te 

vergeten de snuiver. Ook werd werk uit- 

gevoerd aan oppervlakteschepen.

In 1936, toen Duitsland weer alle ruimte had 

genomen en gekregen om wapensystemen te 

ontwikkelen en te produceren, werd vanuit 

het IvS het Ingenieurskontor Lübeck (IKL) op-

gericht. Veel personeel van IvS ging over naar 

dit bureau, hoewel in Den Haag een belang- 

rijke kern bleef werken en in samenwerking 

met Nederlands personeel actief bleef in de 

scheepsbouw. Na de capitulatie in 1940 werd 

het personeel van de Nevesbu ontslagen en 

ging het grootste deel van het personeel over 

naar het IvS.  

Het IKL kwam na de oorlog onder leiding van 

Ulrich Gabler die een stuwende kracht bleek 

achter de ontwikkeling van de onderzeeboot 

in het naoorlogse Duitsland. Dit bureau werd 

in 1994 overgenomen door HDW te Kiel.

Dr. Bas de Groot heeft met grote inzet vele  

archieven en documenten doorgeworsteld en 

nauwgezet beschreven. Hij heeft zaken aan 

het licht gebracht die nauwelijks bekend  

waren of aandacht hebben gekregen. Het 

boek staat bol van de informatie, maar alles is 

ook uitstekend gedocumenteerd. Er is ook een 

meer verhalend deel opgenomen. Veel boei-

ende technische details, maar ook politieke 

aspecten krijgen de aandacht. Een boeiend 

stuk Nederlandse geschiedenis. 

Een vos in schaapskleren – Ingenieurs- 

kantoor voor Scheepsbouw (IvS) – Een  

Nederlands Duitse samenwerking 1922-1945, 

dr. S.J. de Groot, 200 pagina’s, afbeeldingen, 

formaat 17 x 24 cm, ISBN 9789067076791,  

Uitgeverij De Bataafsche Leeuw, info:  

www.bataafscheleeuw.nl

Recensie door Jaap Huisman

Luctor et Emergo – De onderzeeboten 
van de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde 1905-1958
Voor het eerst in veertig jaar is de bouw van 

nieuwe onderzeeboten weer actueel in  

Nederland. De Koninklijke Marine (KM) moet 

binnen tien jaar de onderzeeërs van de Wal-

rusklasse gaan vervangen. Deze boten zijn 

gebouwd bij de niet meer bestaande RDM en 

DSNS is de enige Nederlandse werf die der-

gelijke boten nog zou kunnen bouwen. Niet 

toevallig, want 113 jaar geleden werd de eer-

ste Nederlandse onderzeeboot in Vlissingen 

gebouwd. Dat was toen een gedurfde stap in 

de geavanceerde onderzeebootbouw. 
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Hoewel het eerste vaartuig waarmee onder 

water gevaren kon worden door de in Alk-

maar geboren natuurkundige en chemicus 

Cornelis Drebbel (1572-1633) was uitgevonden, 

moest in augustus 1902 daarvoor een licentie-

overeenkomst met een Amerikaanse onder- 

neming worden afgesloten. Toch was het 

geen uitvinding van Nederlandse bodem. 

Drebbel was in dienst van het hof van de  

Engelse koning James I toen in 1620 in de 

Theems waarschijnlijk een omgekeerde hou-

ten boot met twaalf roeiers op een diepte van 

vier meter de afstand van Westminster tot 

Greenwich met de stroom mee in drie uur zou 

hebben afgelegd. Daarna duurde het wel heel 

lang voordat men deze uitvinding op waarde 

ging schatten en dan ook nog in Amerika. 

De eerste onderwateraanval op een Brits oor-

logsschip vond plaats in 1776 gedurende de 

Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en die 

mislukte ook nog. Op 17 februari 1864 is bij 

Charleston tijdens de Amerikaanse burger-

oorlog voor het eerst een schip tot zinken ge-

bracht waarbij overigens ook de onderzee-

boot verloren ging. Het wrak van de primitieve 

onderzeeër is in 1995 teruggevonden en vijf 

jaar later geborgen. 

Kort daarvoor was op 16 april 1863 in Roche-

fort de eerste bruikbare onderzeeboot in Eu-

ropa te water gelaten, de Plongeur (duiker), 

die door een met perslucht aangedreven zui-

germotor werd voortgestuwd. Deze boot kon 

tien meter diep duiken, maar was instabiel. De 

boot inspireerde wel Jules Verne voor zijn 

sciencefiction-roman 20.000 mijlen onder zee. 

De uitvinding van de torpedo in 1866 evenals 

de eerste elektrisch aangedreven onderzee-

boot in 1888 waren voor- 

boden voor een volwaar- 

dige onderzeeboot. De eer-

ste echt bruikbare onder-

zeeboot werd ontwikkeld 

tussen 1876 en 1896 door de 

Iers-Amerikaanse uitvinder 

John Philip Holland. Een 

grote doorbraak was in 1897 

een onderzeeër van het 

type Holland VI met een  

dieselmotor voor de vaart 

aan oppervlakte en sterke 

accu’s en elektromotoren 

voor voortstuwing onder 

water. Na enkele proefvaarten was de Ameri-

kaanse marine zo onder de indruk dat zij de 

boot in april 1900 kochten en als Holland in 

dienst stelden. Iets later nam de Franse mari-

ne hun eerste onderzeeboot in dienst, de gro-

tere Narval. Zowel de Verenigde Staten als 

Frankrijk zagen in het innovatieve wapen een 

antwoord op de superioriteit van de Britse op-

pervlaktevloot. Aanvankelijk zagen de Britse 

en Duitse marines niets in de onderzeeboot, 

maar zij konden toch niet achterblijven. 

Eind 1898 toonde de Nederlandse minister van 

Marine belangstelling voor de Amerikaanse 

‘onderzeesche torpedoboot’ van John Holland 

en twee jaar later reisde een Nederlandse  

marinedelegatie naar de VS om een bij de 

EBC (Electric Boat Company) in aanbouw zijn-

de boot te bezichtigen. De minister van Marine 

kreeg zoveel vertrouwen in het nieuwe oor-

logsschip dat hij enkele eisen formuleerde 

waaraan een potentiële Nederlandse onder-

zeeboot zou moeten voldoen. Uiteindelijk ging 

de Koninklijke Maatschappij De Schelde 

(KMS) in Vlissingen, de voorloper van Damen 

Schelde Naval Shipbuilding, de uitdaging aan 

en sloot in augustus 1902 een overeenkomst 

met de EBC voor het exclusieve recht voor 25 

jaar in licentie onderzeeboten voor de Konink-

lijke Marine te bouwen. De KMS was wel met 

handen en voeten gebonden aan de EBC en 

mocht geen boten exporteren. 

De eerste onderzeeboot van het type Holland 

7PA werd volledig voor eigen rekening en risi-

co van de werf op stapel gezet. Op 1 juni 1904 

werd de kiel gelegd en op 8 juli 1905 is de eer-

ste Nederlandse onderzeeboot, die werd ver-

noemd naar de Zeeuwse wapenspreuk Luctor 

et Emergo, te water gelaten. Niet eerder dan 

nadat de boot uitvoerige beproevingen had 

ondergaan en aan alle vooraf gestelde voor-

waarden was voldaan, werd de groen ge-

schilderde Luctor et Emergo, later O 1, op 21 

december 1906 door de KM in dienst gesteld. 

In de volgende jaren zijn in Vlissingen nog 

meer onderzeeboten onder Amerikaanse li-

centie gebouwd, de O 2, 3, enzovoort. De O 12 

was in 1931 de eerste Nederlandse onderzee-

er die zonder Amerikaanse of Britse hulp is 

ontworpen en gebouwd. 

De K 1 (K van Koloniën) was in 1914 de eerste 

boot die ontworpen was voor dienst in Oost- 

Indië waarvoor een veel grotere actieradius 

noodzakelijk was. Ook een heel gedurfd initia-

tief, want deze boot was bijna twee keer  

groter dan zijn voorgangers en de eerste met 

twee schroeven. De K 1 was eind 1916 na 

aankomst in Indië de eerste operationele  

onderzeeboot in Zuid-Oost-Azië. 

In totaal zou De Schelde tot 1940 twintig on-

derzeeboten bouwen: dertien O-boten, zes 

K-boten en één voor Polen, de Orzel, in 1938. 

In de loop der jaren werden de boten steeds 

geavanceerder en groter. De eerste boten 

hadden een duikdiepte van 30 meter. De laat-

ste, de O 21 en O 22, waren grotendeels gelast 

en konden tot wel 100 meter onder water ope-

reren. 

Na de oorlog heeft de KMS zich toegelegd op 

de bouw van fregatten, patrouilleschepen en 

andere vaartuigen voor de KM, maar via  

Nevesbu bleef de Vlissingse werf betrokken 

bij het ontwerpen en ontwikkelen van Neder-

landse onderzeeboten. 

Auteur Dr. Tobias van Gent, docent geschie-

denis en politicologie verbonden aan de Uni-

versity College Roosevelt in Middelburg, 

schreef samen met co-auteur Ron van 

Maanen van het Gemeentearchief Vlissingen 

een nieuw boek over de geschiedenis van de 

twintig onderzeeboten die zijn gebouwd in 

Vlissingen. Een mooi uitgevoerd boek met 

veel details en authentieke foto’s dat bij ieder-

een die geïnteresseerd is in onderzeeboten 

zeker aan de verwachtingen zal voldoen. 

Luctor et Emergo, 172 pagina’s, afbeeldingen, 

formaat 30 x 23 cm, ISBN 9789492723338, Het 

Boekenschap, info: www.hetboekenschap.nl, 

prijs € 29,95 inclusief btw en verzending

Recensie door G.J. de Boer
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Tug and Bulk Carrier Collide, Lives Lost
Mariners’ Alerting and Reporting Scheme
Grounding while Attempting to Anchor: 
Mars 201864
Edited from official MAIB report 9-2018

A small coastal trader had loaded and left 

port, but the master decided to anchor for the 

night before continuing to the destination. The 

starboard anchor was let go with three 

shackles in the water at 21.15. 

At 23.00, the master handed the anchor watch 

over to the OOW and retired for the night. 

During his watch, the OOW did some chart 

corrections and worked on the passage plan 

for the voyage the next day. About three hours 

after the OOW had taken the watch, a vessel 

traffic services officer (VTSO) called the ves-

sel as he suspected it was dragging anchor. 

The OOW checked the position and confirmed 

they were off station, so he decided to move 

the vessel farther south. Two crew were sent 

to lift the anchor and the OOW manoeuvred 

the vessel south. At one point, the VTSO 

called again because he was concerned that 

the vessel was now too far south and close to 

land.

The OOW was navigating visually, apparently 

without using the radar, although at 02.35 he 

did put a position on the chart using GPS. 

When the OOW ordered the anchor dropped, 

the vessel was already in trouble.

At 02.42, the vessel grounded as it crossed 

the 0 m depth contour. The vessel’s master 

was woken up by changes in engine noise 

and vibration. When he arrived on the bridge, 

he attempted to refloat the vessel by using 

astern propulsion, but his attempts were un-

successful.

The wind was from the north-west at Beaufort 

force 6. While the vessel was at anchor, the 

predicted tidal stream set to the west and de-

creased from approximately 1.8 kt at 23.50 to 

0.8 kt at 02.00 the following morning.

Lessons Learned

• When anchoring, enough scope must be 

given to accommodate a rising tide.

• Anchor watch is just as important as a 

navigation watch. An OOW’s primary duty 

is to keep a sharp lookout, monitor the 

vessel’s position and maintain situational 

awareness.

• If your vessel is dragging anchor, call the 

master.

Collision Claims Eighteen Lives: Mars 
201865
Edited from the official Hong Kong SAR  

Marine Department Marine Accident Inves- 

tigation Section

A loaded bulk carrier was inbound to its desti-

nation port with a bridge team consisting of 

the master, an OOW, a helmsman and two pi-

lots. There was a light westerly breeze and a 

smooth sea with visibility at about 2 nm and a 

light drizzle. Pilot A had the con. Pilot B re-

ported to Pilot A that he had observed a radar 

target fine on the starboard bow at a range of 

about 2.5 nm. The target was a seagoing tug 

on a course of about 090° and was making 

near 10 kt. The bulk carrier was heading 260° 

at about 13.5 kt.

A few minutes later, pilot B tried to attract the 

attention of the tug by flashing the Aldis lamp 

in its direction. The tug was still very fine on 

the starboard bow and now at a range of 

about 1.6 nm, showing a red sidelight. The  

pilots expected the tug to alter course to star-

board, but instead it maintained course and 

speed.

Shortly after this, pilot A asked pilot B to con-

tact the vessel traffic centre (VTC) to provide 

information on the target and to advise the tug 

that the two vessels should pass port to port 

to avoid collision. VTC called the tug and in-

structed them to take action to avoid collision.

Although the tug responded, it was impossible 

to understand the response. A few minutes 

later, pilot A instructed the helmsman to alter 

course slowly to starboard to 265° in order to 

enter the deep water channel with the CP1 

buoy close on the starboard side.

A few minutes later, the tug was very fine on 

the port bow of the bulk carrier and at a range 

of about 0.5 nm. Pilot A gave a helm order of 

starboard 10 with a view to keeping the tug on 

the port bow and giving it as much room as 

possible to pass on the port side. Pilot B gave 

one short blast on the whistle. Within sec-

onds, the tug was observed to alter course 

rapidly to port. Pilot A ordered the helmsman 

to put the wheel to starboard 20, and followed 

by hard to starboard. Pilot B sounded five 

short and rapid blasts on the whistle.

As the tug continued to alter its course to port 

and its masthead lights opened more widely, 

pilot B again sounded five short and rapid 

blasts on the whistle. Pilot A then gave a port 

10 helm order in order to reduce the rate of 

turn of the bulk carrier to starboard and to  

allow the tug to pass clear ahead.

Pilot A then gave a helm order of starboard 

10, but the bow of the bulk carrier struck the 

starboard quarter of the tug. The collision  

impact was heavy and the bulk carrier was 

brought to a stop. Shortly after the collision, 

the tug listed to starboard and sank. Seven 

people were rescued from the tug, but eight-

een crew were trapped and drowned inside 

the vessel.

The OOW was navigating visually, apparently without using 

the radar, which eventually led to the vessel grounding.
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This is a selection of the October Mars

Reports. The full Mars Reports can be

read online: www.swzonline.nl/dossiers.

neither he nor the rest of the bridge team 

possessed the same mental model as the 

pilot for the transit.

• There was a PPU on the bridge showing 

the vessel’s position in real time, but the 

bridge team were not using this tool and 

were preoccupied with other aspects of 

the pilotage.

• In darkness a person’s visual perception 

is not the same as in daylight, so objects 

may appear closer than they actually are. 

Because accurate depth perception is 

very difficult, especially at night, it is im-

portant that human abilities are always 

supplemented by the use of all other navi-

gational and electronic aids.

• The master’s comments were too little, 

too late. He was not in a position to chal-

lenge the pilot properly, as he was using 

only his visual acuity to sight the buoy.

Keep Your Lines Tight and Balanced: 
Mars 201868
The photograph below was sent to the Nauti-

cal Institute by a mariner. Is this an accident 

waiting to happen? The mooring lines visible 

in the photo are quite slack and of unequal 

tension.

Lessons Learned

• Keep an eye on your lines and, when se-

curing, equalise the tension in all lines.

Lessons Learned

• Never make small course alterations 

when faced with an ambiguous meeting 

or crossing situation.

• Make your intentions known by using a 

large course alteration, preferably to star-

board as per the collision regulations.

• When in doubt, slow down.

A Challenge Too Little, Too Late: Mars 
201866
As edited from official ATSB report 325-MO-

2016-003

A pilot and trainee pilot boarded a bulk carrier 

in darkness. Courses and positions had pre- 

viously been sent to the ship for the express  

purpose of planning the passage. The pilots 

completed the master/pilot exchange with the 

bridge team, establishing that the OOW would 

inform the pilot when the ship was 7 cables 

from each course alteration position (way-

point). They proceeded through the reef- 

infested passage at about 8 kt. The electronic 

navigational chart (ENC) was continuously dis-

played on the pilot’s portable pilotage unit 

(PPU), which had been set up near the bridge 

front windows on the port side.

The OOW was plotting the vessel’s position on 

the paper navigational chart at five-minute in-

tervals. He also followed the pilot’s standing 

instruction by informing him when the ship was 

7 cables from the next waypoint. The pilot was 

positioned by the S-band radar, near the ship’s 

centreline and was using the radar to deter-

mine the distance to the AP buoy. The OOW 

then advised 7 cables to go to the next way-

point and the pilot acknowledged this.

The pilot ordered 10° starboard rudder. The 

bridge of the ship was now a little more than 6 

cables from the AP buoy. Shortly afterwards, 

the pilot ordered 5° starboard rudder, but he 

was unable to find the buoy’s echo return on 

the radar’s display. His usual practice was to 

use a 7 cable distance from the buoy as his 

wheel-over position. He became fixated on re-

gaining the lost echo. For the next two minutes, 

the rudder angle remained at starboard 5°. The 

position plotted on the chart indicated that the 

ship was about half a cable (100 m) north of the 

charted track and the master observed aloud 

that the AP buoy was right ahead. About 10 

seconds later, the master asked how the buoy 

was, followed eleven seconds later with ‘will 

we touch the buoy?’ The pilot said ‘no’ and 

shortly after ordered starboard 10°, followed 

sixteen seconds later by starboard 20° and 

then ‘hard a starboard’.

In spite of some more helm applications the 

port quarter of the ship’s hull contacted the 

buoy.

The master was too late with his comments and hitting the 

buoy could no longer be prevented.

Lessons Learned

• Even though the OOW was somewhat in-

tegrated into the pilot’s operations by in-

forming him at 7 cables to each waypoint, 

The heavy collision caused the tug to sink.

An accident waiting to happen?
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SWZ|Maritime is onder meer het periodiek 

van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 

van Technici op Scheepvaartgebied, op- 

gericht 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- 

sief dit periodiek. Een digitaal lidmaat-

schap (alleen voor studenten) kost € 15,00 

per jaar. Het geeft u de vooraankondig- 

ingen van de maandelijkse lezingen, te  

houden op vier verschillende plaatsen in 

Nederland en korting op verschillende  

activiteiten. U kunt zich opgeven als lid bij  

de algemeen secretaris van de KNVTS,  

Gebouw Willemswerf, Boompjes 40,  

3011 XB Rotterdam, e-mail:  

secretariaat@knvts.nl of via het aan- 

meldingsformulier op de website:  

www.knvts.nl.

In memoriam
 

De heer F. de Jong is 13 augustus 2018 op 

91-jarige leeftijd overleden. Hij was het 

laatst woonachtig in Brunssum. Hij was 

meer dan 25 jaar als leraar verbonden aan 

de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam 

en ruim zestig jaar lid van de KNVTS.

Het is een jarenlange traditie aan het worden 

dat er in de maand december een gezellige 

bijeenkomst wordt gehouden om de leden de 

gelegenheid te geven elkaar goede kerst- 

dagen toe te wensen. Tijdens deze bijeen-

komst spelen we het voor de meeste kenners 

bekende spel “Kerstwildbiljarten”. Voor de 

niet-kenners, het spel heeft weinig te maken 

met het biljartspel, maar is meer een gezellig-

heidsspel. Overigens zijn er wel prijzen aan 

verbonden in de vorm van wild, geleverd door 

een prima poelier en een fles wijn voor iedere 

deelnemer.

Het kerstwildbiljarten wordt georganiseerd op 

dezelfde locatie als voorgaande jaren, te we-

ten: “the Pittstop“, Koningin Wilhelminahaven 

Noordzijde 2, 3134 KE Vlaardingen. Wij heb-

ben een avond kunnen reserveren in dit eta-

blissement op woensdag 19 december, aan-

vang 18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur. Zoals 

aangegeven in het vorige nummer van  

SWZ|Maritime gaat deze gezellige avond door 

onder voorbehoud van voldoende deelname.

Deelnamekosten bedragen € 15,- per persoon. 

Deelname is van kracht na storting van de 

verschuldigde bijdrage vóór 7 december op 

rekeningnummer NL58INGB0000325478 van  

de KNVTS onder vermelding van “Kerstwild-

biljarten”. U ontvangt hierna een bevestiging 

van uw inschrijving.

Graag tot ziens op 19 december!

Het organisatiecomité

Kom Kerstwildbiljarten op  
19 december!

De KNVTS Schip van het Jaar-prijs is uitge-

reikt! Bij de sluiting van de toelevering van de 

kopij, de ochtend voor het Maritime Awards 

Gala, was mij nog niet bekend wie van de ge-

nomineerden de KNVTS Schip van het Jaar-

prijs 2018 in de wacht zou slepen. De voor- 

tekenen van een spectaculair gala zijn er  

echter wel: een uitverkochte zaal, indruk- 

wekkende genomineerden voor alle maritieme 

prijzen en volgens de website van het Mari-

time Awards Gala, zal minister Cora van  

Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) 

aanwezig zijn.

De KNVTS bestaat dit jaar 120 jaar. De pogin-

gen een lustrumfeest te organiseren zijn  

helaas niet succesvol geweest. De Lustrum- 

commissie heeft zich ingespannen een kos-

tendekkend evenement op te zetten; er is  

immers eerder besloten een kroonjaar (het 

125-jarig lustrum) uitgebreid te vieren, maar 

voor dit 120-jarig lustrum geen middelen te 

reserveren. Tegenwoordig gaat het reser- 

veren van een geschikte locatie gepaard met 

een “omzetgarantie”, wat betekent dat de 

KNVTS bij inschrijving een vooraf vastgesteld 

minimumbedrag moet afrekenen. Bovendien 

Van de bestuurstafel
moet zo’n reservering tamelijk vroeg voor de 

datum van het evenement definitief worden 

bevestigd. Op de datum dat de reservering 

definitief gemaakt zou moeten worden, was er 

geen zicht op het behalen van het benodigde 

aantal deelnemers voor een kostendekkend 

lustrumfeest. Daarom heeft het Hoofdbestuur 

in overleg met de Lustrumcommissie besloten 

het lustrumfeest niet door te laten gaan. Het 

Hoofdbestuur bedankt vanaf deze plaats de 

Lustrumcommissie voor haar niet geringe in-

spanning.

Bart Soede, voorzitter KNVTS
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Lezingen- en excursieprogramma
Ook neemt de capaciteit toe, waardoor de 

wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. 

Daardoor maakt de sluis nieuwe economische 

activiteiten mogelijk in zowel de Zeeuws- 

Vlaamse als Vlaamse regio. 

In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe 

Sluis die net zo groot wordt als de sluizen in 

het Panamakanaal, namelijk 427 meter lang, 

55 meter breed en 16,44 meter diep. De ex- 

cursie biedt inzicht in hoe dit grote project 

momenteel verloopt. 

Voor deze excursie kunt u zich per mail aan-

melden bij Jaap van der Wees:  

jaap.vanderwees@ameydemarine.com.

Afdeling Amsterdam 
Excursie: Blind date met een werf 

Woensdag 19 december 

Dit jaar heeft KNVTS Amsterdam een verras-

sing georganiseerd die niet snel zal worden 

vergeten. Wij hebben de exclusieve mogelijk-

heid 25 leden mee te nemen voor een presen-

tatie en rondleiding op een wel heel bijzon- 

dere productielocatie. Om de spanning erin te 

houden, vragen wij onze leden zich pas aan te 

melden vanaf 1 december. De eerste 25 aan-

meldingen krijgen een aparte mail met meer 

informatie over de locatie en het programma.

Aanvang van de excursie is tussen 15.30 en 

17.30 uur. 

De locatie is minder dan dertig minuten reizen 

vanaf Amsterdam en het beste te bereiken 

met de auto. Als leden geen auto hebben en 

er graag bij willen zijn, geef dit dan aan in de 

Afdeling Noord 
Onderwerp: Electrical Ferry for Copenhagen

Dinsdag 11 december 

Spreker: Henk Grunstra, Damen Shipyards

De publieke opinie vereist dat alles schoner 

en sustainable wordt. Damen speelt hierop in 

door vol in te zetten op elektrische oplossin-

gen, zoals een volledig elektrische sleepboot. 

Ook bouwt het bedrijf negen veerboten die 

geheel of gedeeltelijk op accu’s varen. Meest 

recente project is de opdracht voor vervan-

ging van de stadsferry’s in Kopenhagen. Deze 

veren gaan volledig elektrisch varen en wor-

den van de wal geladen tijdens de dienst. Tijd 

om de KNVTS-leden bij te praten en inzicht te 

geven in de kansen, uitdagingen en resultaten 

van elektrisch varen met veerboten. 

Locatie: Hotel-Restaurant Oostergoo, Nieuwe 

Kade 1, Grou

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang lezing: 20.00 uur

Introducé(e)s zijn van harte welkom

Afdeling Zeeland
Excursie: Nieuwe Sluis Terneuzen

Donderdag 13 december

Tijd: 11.00 uur

In het informatiecentrum Portaal van Vlaan-

deren wordt er voorafgaand aan een bezoek 

aan het sluizencomplex een lezing verzorgd 

over de bouw van de Nieuwe Sluis in Ter- 

neuzen. Met de komst van deze sluis kunnen 

grotere zeeschepen tot aan de haven van 

Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. 

aanmelding zodat wij iets kunnen organiseren. 

Prik de datum in uw agenda en zorg ervoor 

dat u zich op tijd aanmeldt via  

knvts.afd.amsterdam@gmail.com.

De KNVTS Amsterdam is als afdeling actief op 

verschillende sociale media. U kunt ons vol-

gen op Facebook en Twitter: KNVTS Amster-

dam en op LinkedIn: KNVTS.

Afdeling Rotterdam in samenwerking 
met KIVI MarTec  
Onderwerp: The Next Step Forward

Donderdag 20 december 

De decemberlezing van KNVTS Rotterdam 

wordt dit jaar wederom samen met KIVI Mar-

tec georganiseerd en heeft als thema “start-

ups”. Er komen drie veelbelovende maritieme 

startups aan het woord: Pentar, we4sea en 

Skoon Energy. Zij leggen hun ambitie om de 

markt te penetreren uit aan de hand van hun 

unieke innovaties en verduidelijken hoe zij 

zich onderscheiden van de huidige markt. 

Pentar past augmented reality toe binnen het 

scheepsmanagementproces door zaken als 

preventief onderhoud, kwaliteitscontrole en 

training via hun software efficiënter te maken. 

We4sea biedt een monitoringsplatform aan 

dat scheepseigenaren helpt brandstof te be-

sparen en emissies te reduceren. Skoon 

Energy wil de scheepvaart volledig elektrisch 

laten varen door middel van hun batterij-con-

tainers. Tijdens de avond kunt u een antwoord 

verwachten over de vraagstukken van de toe-

komst.

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaar-

dingen

Aperitief: 17.30 uur

Aanvang maaltijd: 18.30 uur

Aanvang lezing: 19.45 uur

Kosten maaltijd: leden € 15, niet-leden € 20, 

studenten € 10; betaling dient te geschieden

via bankrekening IBAN NL58INGB0000325478

Aanmelding maaltijd: om deel te nemen aan 

de maaltijd is men verplicht zich aan te mel-

den voor dinsdag 18 december vóór 12.00 uur 

via aanmelden@knvts.nl

Voor alleen het bijwonen van de lezing hoeft u 

zich niet aan te melden, welkom allemaal. 

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal  

Gent-Terneuzen en verder.
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The archive offers different search options:
• by years(s), • key words, • or a combination of both options.

The SWZ – Akerboom Archive contains all 
of the editions and articles of the magazines 
SWZ Maritime, Schip en Werf de Zee, 
Schip en Werf and Het Schip since 1919.

YOU’LL FIND: 
• Nearly a century of 

maritime progression
• Ship descriptions 

• Technical developments 

• Market developments
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TSD Engineering BV.
Mandenmakerstraat 23
3194 DA  Hoogvliet-Rotterdam
Tel. +31 (0)10 501 56 15
Fax +31 (0)10 501 99 79
E-mail: info@tsd-engineering.nl
www.tsd-engineering.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

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

Scheepsregistratie

Hubel Marine BV
Karel Doormanweg 5, 2nd Floor
3115 JD Schiedam
Tel. 010 - 458 73 38
Fax 010 - 458 76 62
E-mail: erik@hubelmarine.com

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

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.

Marstrat B.V.
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
 
T +31 (0)10 310 30 80
M +31 (0)6 414 027 42
E visser@marstrat.nl
W www.marstrat.nl
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Ventilatie Airconditioning KoelingVerwarming

Verse vis!

De visvangst vers houden, helemaal van het visgebied tot de consument, is cruciaal voor de 
visserijsector. Heinen & Hopman is, in samenwerking met haar Noorse partner Teknotherm, al 
jarenlang toonaangevend leverancier van koelsystemen voor de wereldwijde vissersvloot. Ons brede 
assortiment omvat alle koelinstallaties aan boord van een vissersboot, zowel voor het invriezen of 
koelen van de vangst op zee. www.teknotherm.com

www.heinenhopman.com

Colofon

SWZ|Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf 
de Zee (SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de 
Stichting de Zee. SWZ|Maritime is het verenigingsblad van de 
KNVTS.
SWZ is de eigenaar en uitgever van de titels Schip & Werf de Zee 
en SWZ|Maritime. Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de 
participanten in SWZ (KNVTS en Stichting de Zee), die elk vier 
bestuursleden benoemen uit de doelgroepen van de lezers en 
bestaat uit de volgende personen:
Namens de KNVTS: 
Dr. Ir. W. Veldhuyzen (KNVTS), voorzitter
Ir. H. Boonstra (KNVTS), penningmeester
Ir. H.H. Valkhof (MARIN)
Ing. R. de Graaf (NMT)
Namens de Stichting de Zee:
N. Habers (KVNR), secretaris
Capt. F.J. van Wijnen (NVKK)
Dhr. H. Walthie (Nautilus NL)
Ing. F. Lantsheer (KNMI)

Verschijnt 11 maal per jaar

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

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

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

Uitgeefpartner
ProMedia MBM
Dirk van der Meulen, brandmanager Maritiem
Mr H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer
Telefoon: 0570 - 504 360
E-mail: swz.klantenservice@promedia.nl

Advertentie-exploitatie
ProMedia MBM
Bert Veninga, accountmanager
Telefoon: 06 - 515 86 888
E-mail: bert@veninga.net
Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen 
voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in 
Nederland.

Abonnementen
Nederland € 126,04*, dit is inclusief: 11x SWZ|Maritime, de SWZ 
Newsletter en toegang tot de digitale editie van SWZ|Maritime en 
het digitale archief.
* Deze prijs is excl. 6% BTW en € 3,95 administratiekosten.
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging 
kan uitsluitend plaatsvinden door drie maanden voor het einde van 
de lopende abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen 
naar: 

(voor leden van de KNVTS) Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam, 
(voor leden van Nautilus NL) Postbus 8575, 3009 AN Rotterdam, 
(voor overige abonnees) ProMedia MBM, Mr H.F. de Boerlaan 28,
7417 DA Deventer 
Moet het verzendadres gewijzigd worden, stuur dan het etiket met 
verbeterd adres terug.

Vormgeving
Colorscan bv, www.colorscan.nl

Druk
Drukkerij Roelofs, Enschede

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