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They are not the most productive in numbers 
of yachts, but in a world where the rich are 
getting richer, what matters is the ability to 
distinguish yourself from others. With a yacht 
from a Dutch yard you can. It will cost you, 
but as an owner of a Dutch superyacht you 
possess something exclusive. The last few years, the Dutch superyacht industry saw some 
signifi cant investments in more and larger production sites and refi t facilities. This yacht 
special explores the Dutch yachtbuilding landscape.

 

25 Nederlandse scheepsbouw in 2018
Na het dramatische jaar 2016 kwam er eindelijk licht her-
stel voor de maritieme sector vanaf begin 2017, maar 2018 
bleef voor de Nederlandse scheepsbouwers een behoor-
lijk lastig jaar. De werven die zijn gespecialiseerd in bin-
nenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen deden het 
over het algemeen wel goed, evenals de superjachten-
bouwers. Ook de dalende trend voor de scheepsreparatie 

lijkt doorbroken, maar herstel in dit segment is nog wel minimaal. De maritieme toeleveran-
ciers zetten steeds meer in op verduurzaming en digitalisering. 

 

46 Hoogpolig en groen varen
Dr.ir. Rik Breur heeft het visitekaartje van een hande-
laar in vloerbedekking, maar het is ‘antifouling’. Geen 
‘tjet’ of een hoogtechnologisch ultrasoon systeem, 
maar een klevend folie met korte of langere stekeltjes 
weerhoudt kleine waterdieren en -organismen van 
hechting aan een scheepsromp of onderstel van een 
constructie die in het water staat. Daarvoor kreeg hij 
recent de uitvindersprijs van het Europees Octrooi-
bureau, bestaande uit een beeld en geen geld.

Meer bereik met
website en beurs
Niets is frustrerender voor een redactie als je 
het gevoel hebt dat je een prima blad maakt, 
maar dat veel te weinig mensen hier kennis 
van kunnen nemen. Het maken van een blad 
is veel meer dan het schrijven van artikelen 
en het bedrukken van papier. Voor het be-
reiken van zoveel mogelijk lezers is een uit-
geverij nodig. Offi cieel is de Stichting Schip 
en Werf de Zee de uitgever van dit blad,
maar voor het daadwerkelijke werk is de ex-
pertise nodig van een echte professionele
uitgever.
Na jarenlang tobben met MyBusinessMedia 
is ProMedia uit Breda sinds 1 oktober vorig 
jaar onze uitgeefpartner. Redactie en stich-
ting mogen daar blij mee zijn, want we heb-
ben nu als partner een uitgeverij met ambi-
ties voor ons blad. Ambities die meer bereik 
moeten opleveren waardoor ons blad ook 
weer interessanter wordt voor adverteerders 
wat het voor de redactie mogelijk maakt om
te investeren in nog meer kwalitatief goede 
artikelen.
De eerste resultaten zijn er met een nieuwe 
website, die ook hoogstnodig was omdat de 
oude versie inmiddels bijzonder onveilig was 
geworden. Maak daar vooral zoveel mogelijk 
gebruik van en, voor wie dat nog niet heeft 
gedaan, schrijf in op onze nieuwsbrief. Een 
hoger bereik op internet verhoogt de kans op 
advertenties wat de exploitatie van website 
en blad ten goede komt.   
Een tweede kans die de redactie graag heeft 
ingevuld was het verzoek van de uitgeef-
partner om een special Projectlading te ma-
ken. Deze special is in een extra oplage van 
vijfhonderd exemplaren verspreid op de Pro-
ject Cargo Summit die op 11 en 12 september 
in de RDM Onderzeebootloods plaatsvond. 
Hiermee hebben we evenzoveel mensen kun-
nen bereiken waarvan vele ons blad mis-
schien nog niet kenden. Overigens ontmoet je 
ook mensen die SWZ|Maritime wel degelijk 
kennen en waarderen.
En ook voor onze vaste lezers en 
abonnees is deze Jachtbouw-
special opnieuw een kans om 
vrienden en kennissen te laten 
kennismaken met een mooi en
interessant blad.

Antoon Oosting,
hoofdredacteur
swz.rotterdam@knvts.nl
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Nieuws

Maritieme dienstverleners zijn per direct ver-
plicht om voor hun werkzaamheden in China 
gebruik te maken van een Chinese entiteit. 
Deze verplichting heeft volgens brancheorga-
nisatie Netherlands Maritime Technology 
(NMT) mogelijk grote gevolgen voor Neder-
landse toeleveranciers die daar diensten le-
veren. SEA Europe, de Europese koepel van 
NMT, onderzoekt op dit moment de strekking 
en mogelijke gevolgen van dit besluit.

De Chinese overheid heeft bepaald dat voor 
de service aan de volgende productcate- 
gorieën gebruik moet worden gemaakt van 
een officieel in China geregistreerde entiteit: 
• Reddingsmiddelen, zoals opblaasbare 

vlotten, reddingsboten, reddingsvesten, 
overlevingspakken, hydrostatic release 
units, et cetera.

• Brandbestrijdingsmiddelen, zoals brand-
detectie en alarmeringssystemen, vaste 

brandblusinstallaties, brandblussers, 
EEBD’s, et cetera.

• Navigatie- en radiocommunicatieappara-
tuur, zoals radio’s, EPIRB’s, SAR transpon-
ders, AIS, voyage data records, et cetera.

• Diktemetingen, geluidsmetingen en NDT, 
zoals radiografie, UT, et cetera.

• Andere apparatuur die verplicht onder 
IMO-codes of -conventies moet worden 
onderhouden.

Nieuwe verplichting service-leveranciers in China

Koninklijke Boskalis Westminster heeft in het 
Verenigd Koninkrijk (VK) en Roemenië con-
tracten verworven ter versterking en be-
scherming van een deel van de kust tegen 
erosie. De gezamenlijke waarde van de con-
tracten bedraagt circa 85 miljoen euro.
Voor de Portsmouth City Council legt Boskalis 
nieuwe zeeweringen aan in Southsea nabij 
Portsmouth in het zuiden van het VK. Het pro-
ject wordt in joint venture met VolkerStevin 
uitgevoerd en zorgt ervoor dat duizenden 
huishoudens en bedrijven langs een kust-
strook van 4,5 kilometer beschermd worden 
tegen overstromingen. Boskalis zet hiervoor 

een grote sleephopperzuiger in voor strand- 
suppletie en versterkt de kustlijn door het 
plaatsen van stenen met behulp van zoge-
noemde rock barges. De voorbereidende 
werkzaamheden gaan per direct van start en 
het project wordt naar verwachting vanaf be-
gin 2020 gedurende vijf jaar uitgevoerd.
Daarnaast haalde Boskalis in Roemenië een 
contract binnen van de Roemeense autoriteit 
op het gebied van waterbeheer voor het be-
schermen van de kustlijn van Mamaia nabij 
de stad Constanta. Hiervoor zal Boskalis vier 
miljoen kubieke meter zand baggeren met be-
hulp van een grote sleephopperzuiger en over 

een lengte van zeven kilometer een suppletie 
uitvoeren om een honderd meter breed strand 
aan te leggen. Deze bescherming moet ver- 
dere erosie van de kust voorkomen en een 
vaste kustlijn in stand houden. Het project is 
onderdeel van een omvangrijk programma 
van de Europese Investeringsbank ter be-
scherming en herstel van kustgebieden. De 
voorbereidende werkzaamheden, waaronder 
afronding van het ontwerp en technische 
werkzaamheden, zijn al van start gegaan. De 
uitvoering begint in de eerste helft van 2020 
en wordt voltooid in 2021.

Grote kustbeschermingscontracten voor Boskalis

Bravo Eugenia Wins Yacht of the Year Award

the yacht and, at the same time, leads to a re-
duction in the overall demand for propulsion 
power, thus making the yacht consume less 
fuel. Furthermore, the unique machinery lay-
out affords additional room for lifestyle are-
as— particularly on the lower deck, where 
space is usually restricted.

After winning the first ever "La Belle Classe 
Explorer Award" for Technology and Innova-
tion presented by the Yacht Club of Monaco in 
March, Oceanco's 109-metre motoryacht Bra-
vo Eugenia has now won the World Yacht Tro-
phy Award for "Yacht of the Year" in the cate-
gory of yachts over 82 metres in length. The 
award ceremony took place at a gala event in 
Cannes at the InterContinental Carlton Hotel. 
The Bravo Eugenia is Oceanco's first LIFE-de-
signed yacht, developed in collaboration with 
Lateral Naval Architects. LIFE stands for 
Lengthened waterline, Innovative layout, 
Fuel-efficient hull design and Eco-friendly 
through ecologically conscious technologies. 
With the LIFE design, the yacht has a single 
tier engine room; a rarity in large yachts. This 
configuration creates a slender elegance to 

The yacht has an optimised hybrid propulsion 
system, new heat and energy-recovery sys-
tems, and integrated battery systems to allow 
for optimal operation at all times. Not only are 
these pioneering systems extremely powerful, 
the yacht is also environmentally friendly, 
boasting a reduction in fuel usage of up to 
thirty per cent. It meets all existing ECO nota-
tion requirements and is able to operate in all 
emission control areas thanks to its reduced 
emissions.
In the meantime, the yacht is also nominated 
for this year's KNVTS Ship of the Year Award, 
along with dredger DC Orisant and inland nav-
igation vessel Sendo Liner. The winner of this 
award will be announced at the Maritime 
Awards Gala on 4 November in Rijswijk, the 
Netherlands.

The Bravo Eugenia uses about thirty per cent less fuel than 

conventional yachts of a similar size.
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Onder de naam Hydroports gaan de havens 
van Amsterdam, Den Helder en Groningen 
een samenwerking aan om hét waterstof-
knooppunt van Europa te worden. De drie ha-
vens maakten dit bekend tijdens het traditio-
nele jaarlijkse havendiner van Groningen 
Seaports. De meerjarige samenwerking moet 
leiden tot de ontwikkeling van een uitgebreide 
waterstofinfrastructuur in Noordwest-Neder-
land. Momenteel zijn daar al tientallen con-

crete waterstofprojecten in ontwikkeling.
Waterstof vervult een belangrijke rol bij ver-
groening van de industrie en het ontwikkelen 
van duurzaam transport. Daarnaast levert het 
een bijdrage aan de Nederlandse klimaat-
doelstellingen en zorgt het voor ontwikkeling 
en behoud van werkgelegenheid. Met water-
stof kan de economische groei groen zijn.
Hydroports is ook partner van MissieH2. Dit is 
een samenwerking met Shell, Gasunie, Stedin 

Groep en Remeha die als waterstofcoalitie 
verbonden is met TeamNL. In aanloop naar de 
Olympische Spelen in Tokyo wordt waterstof 
onder het motto “Nederland Waterstofland” 
gepromoot als duurzame energiedrager.
De Hydroports richten zich op de energietran-
sitie met de focus op waterstof. Er lopen al 
meerdere initiatieven zoals onderzoeks- en 
pilotprojecten en de ontwikkeling van water-
stofvulstations en -leidingen.

Drie Nederlandse havens lanceren Hydroports

Early August, Japanese construction con-
glomerate Shimizu Corporation ordered the 
construction of a GustoMSC SC-14000XL jack-
up with the shipyard Japan Marine United 
(JMU). It will be the largest self-elevating 
platform (SEP) for offshore wind installation in 

Japan to date and capable of installing wind 
turbines of up to twelve megawatts. This posi-
tions Shimizu Corporation as one of the key 
players in offshore wind installation in this re-
gion, as there is no other vessel available that 
can install the larger turbines. GustoMSC, a 
subsidiary of the American NOV company, 
has worked with Shimizu on the design of the 
vessel. For operational management, Shimizu 
will work together with Fukada Salvage Con-
struction. JMU is expected to deliver the unit 
late 2022. 
Key equipment is the integrated GustoMSC 
Telescopic Leg Crane, which combines high 
hoisting capability for turbine installation with 
heavy load capability for foundation installa-
tion. The telescopic boom avoids protrusion of 

a long crane boom outside hull dimensions 
during transit, improving transit conditions 
and manoeuvrability in ports. Crane capacity 
for foundations is 2500 tonnes at a height of 
121 metres. Wind turbine components can be 
installed at a staggering height of 161 metres, 
with a maximum load of 1250 tonnes. 
The GustoMSC SC-14000XL jack-up design is 
specifically tailored to Shimizu’s require-
ments. The vessel will be 142 metres long, fifty 
metres wide, and will have a total tonnage of 
28,000 tonnes and can accommodate 130 per-
sons. Besides the Telescopic Leg Crane, the 
unit will be equipped with the GustoMSC Rack 
& Pinion jacking system with a variable speed 
drive, an integrated piece of equipment offer-
ing high performance, reliability and safety.

GustoMSC Delivers Jack-up Design for Japan

Heerema has set a new world record lifting a 
module of 15,300 tonnes with its heavy-lift 
vessel Sleipnir. Such a load has never been 
lifted by a crane vessel before. The record 
was set while lifting topsides for Noble Ener-
gy’s Leviathan development in the Mediterra-
nean Sea near Israel. The ship installed the 
two main topsides with a total weight of 
24,500 tonnes in less than twenty hours.
According to Heerema, the Sleipnir was se-
lected for the job in order to save budget: ‘As 
the Sleipnir is capable of lifting large and 
commissioned modules, the installation pro-
cess takes less offshore time and is, there-
fore, less costly.’ Rates for vessels like the 

Sleipnir usually amount to several hundred 
thousand dollars a day.
The Sleipnir is the largest semi-submersible 
crane vessel in the world. In tandem opera-
tion, the two revolving cranes can lift up to 
20,000 tonnes. It is also the first of its kind to 
sail on liquefied natural gas (LNG), which 
greatly reduces emissions.
Heerema already has a number of projects 
lined up for the Sleipnir, after it completes its 
work for the Leviathan development. The ves-
sel will soon set sail to the North Sea where it 
will install and remove jackets and topsides at 
the Tyra field in the Danish North Sea, carry 
out decommissioning work for the Brae B pro-

ject in the British North Sea, and install the 
Hollandse Kust Zuid (HKZ) Alpha HVAC plat-
form in the North Sea, off the Dutch coast.

Heerema’s Sleipnir Sets New World Record

The SC-14000XL jack-up will be the largest self-elevating 

platform for offshore wind installation in Japan to date.

The Sleipnir is the largest semi-submersible crane vessel in 

the world.
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One of the absolute highlights of this year for the superyacht industry 
was of course the opening by Her Majesty Queen Máxima of the new 
yard of Royal Van Lent in the Port of Amsterdam on 16 May. Royal Van 
Lent from Kaag Island has been a member of the Feadship Group since 
1949. The other partners are Koninklijke De Vries Scheepsbouw from 
Aalsmeer and De Voogt Naval Architects from Haarlem. Feadship origi-

nally stood for “First Export Association of Dutch Shipbuilders” and 
was founded to conquer the American market that was booming at the 
end of the forties. The new yard at the Amsterdam Basisweg is 170 me-
tres long. This enables Van Lent to build yachts of up to 160 meters or 
receive them for refits. At Kaag Island, the construction of ever bigger 
yachts becomes more and more difficult as the connection with the 

sea is through a lengthy (Kaag Island-Maasmond measures 
ninety kilometres), winding and narrow route of waterways. 
The largest yacht built at Kaag Island was the 102-metre Sym-
phony.

The Biggest Yachts
Nowadays, Koninklijke De Vries Scheepsbouw builds its big-
gest yachts at a yard in Frisian Makkum, where the superyacht 
Anna (110 metres) was constructed last year. A new yard ca-
pable of building and receiving ships up to 160 metres long is a 
huge step in capacity and brings Feadship in the highest class 
of yards that build the biggest superyachts. These include for 
example Lürssen (Bremen), Blohm + Voss (Hamburg) and No-
biskrug (Rendsburg), that deliver yachts of up to 180 metres.
The new Amsterdam yard offers work to in between 200 and 
400 people. In part, these will come from the other existing 
Feadship-yards, but Van Lent plans to find at least some 150 
new employees. In an interview with “Het Financieele Dag-
blad”, Van Lent CEO Jan-Bart Verkuyl emphasises the econom-
ic impact on the region as co-makers of the yard will have to 
hire more staff as well. New staff that Van Lent is looking for 
are for example engineers, furniture makers, metalworkers, 
welders, painters and interior decorators. The Feadship Group 
offers work to around 2500 people.

Second Amsterdam Yard
Another highlight for the Dutch superyacht industry this year 
when talking about facilities, was the signing of a contract on 

They are not the most productive in numbers of yachts, but in a world where the rich are getting 
richer, what matters is the ability to distinguish yourself from others. With a yacht from a Dutch 
yard you can. It will cost you, but as an owner of a Dutch superyacht you possess something 
exclusive. And in that field of competition, the Dutch builders of superyachts definitely deliver. 
The last few years, the Dutch superyacht industry saw some significant investments in more and 
larger production sites and refit facilities.

Dutch Superyacht Building: Longer, 
Bigger and Ever More Exclusive

By A.A. Oosting
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14 May between the Port of Amsterdam and another renowned Dutch 
yacht builder: Royal Huisman from Vollenhove. With the contract, the 
Port of Amsterdam leases the former yard of Holland Jachtbouw in 
Zaandam to Royal Huisman for twenty years. Huisman is the Dutch 
specialist yacht builder in custom built sailing and motor yachts. The 
company’s biggest yacht until now had a length of ninety metres. One 
of the yachts built by Royal Huisman for example, is the world’s longest 
aluminum sailing yacht of 81 metres for an Asian client.  
The establishment of Royal Huisman fits perfectly in the aspiration of 
the Port of Amsterdam to become an international hub for newbuilding, 
refitting and servicing of superyachts. And just like Royal Van Lent on 
Kaag Island, Royal Huisman in Vollenhove encountered more and more 
problems with access to deep water including having to pass four 
bridges. Sailing yachts in particular often have deep keels and as a re-
sult, Royal Huisman’s bigger yacht projects often had to be finalised at 
other locations that had to be rented.

Perfect Connections
With the new facility in Zaandam, which borders the Port of Amster-
dam, Royal Huisman now has all the necessary access to deep water 
and a direct connection to the North Sea. With their yards in Amster-
dam, the Dutch superyacht builders and all their co-makers and suppli-
ers offer a perfect connection for their clients via the airport of Am-
sterdam-Schiphol and with Amsterdam and its surroundings an 
interesting place to pass some time. Royal Huisman expects to grow its 
workforce in Zaandam/Amsterdam to between fifty and 75 people, in-
cluding those from partners and suppliers. Royal Huisman has a filled 
portfolio of work until 2022. It is currently working on three newbuild 
projects and nine refits.
The third major expansion of facilities of the Dutch superyacht industry 
is of course the acquisition by Oceanco of the former yard of Heerema 
Fabrication Group in Zwijndrecht. This facility with two big construc-
tion halls and quays at deep water was closed at the end of last year 
by the Heerema Group due to lack of work. Next to its headquarters in 
Alblasserdam, Oceanco wants to use the new location for the con-
struction of hulls and maintaining and refitting of existing yachts. With 
the takeover of this facility, Oceanco also anticipates on a growing de-
mand for bigger yachts. With a length of 110 metres, Oceanco has al-
ready built the biggest yacht in the Netherlands and is currently build-
ing a yacht of 125 metres long. Moreover, according to insiders, it has 
plans for building yachts of 140 metres long. So just like Feadship, 
Oceanco is also applying for a ranking in the class of the real mega- 
superyachts that was until now dominated by the Germans.

Relaunch Moonen
Other news facts that are worth mentioning is the investment Heesen 
Yachts from Oss did in expanding its interiors production facility in 
Winterswijk, about which you can read more in the special article 
about Heesen further on in this issue. At the samen time, Moonen 
Yachts from ‘s-Hertogenbosch has proved that a strong reputation can 
help you get back up again, even when encountering financial difficul-
ties when your original owners pull out. On 11 July, Moonen was de-

clared bankrupt, but just a month later on 17 August, Moonen could 
report that it has new Australian owners with whom the yard can be 
relaunched. Moonen specialises in the market of thirty- to fifty-metre 
yachts. 
And although it did not report anything special, Damen’s superyacht 
branch – Amels in Vlissingen – is steadily expanding its facilities. At 
this moment, Amels has no less than sixteen projects on order.  
 
A Golden Year
The quick relaunch of Moonen is just more proof that the Dutch su-
peryacht industry is at this moment a very healthy business. At the be-
ginning of May, the trade organisation of the Dutch superyacht indus-
try, Hiswa Holland Yachting Group, reported that 2019 will become a 
Golden Year for superyacht builders. Right now, the Dutch yards have 
no less than sixty yachts under construction. Of those sixty are thirteen 
longer than eighty metres. And 2019 is far from finished, so there could 
still be some nice orders to come. At the end of last year, the Dutch su-
peryacht builders had 4.1 billion euros on order. According to Hiswa, 
the Dutch superyacht builders now have a market share of 32 per cent 
in the segment of yachts over thirty metres. The average value of a 
Dutch superyacht is around 86 million euros. That is thirty million more 
than a year earlier. The Dutch superyacht industry takes advantage of 
a very strong reputation in delivering its yachts on time as well as 
guaranteeing a high quality. 
For a long time, the top five of the Dutch superyacht industry has con-
sisted of Feadship, Heesen, Amels-Damen, Oceanco and Royal Huis-
man. According to SuperYacht Times, a Dutch intelligence company in 
this industry, there are about 600 Dutch-built superyachts of more than 
thirty metres in operation today. In the segment of over sixty metres, 
the Dutch yards are the biggest. The Italians (Azimutti-Benetti, Feretti 
Group, Sanlorenzo, Overmarine, Palumbo, Baglietto, The Italian Sea 
Group, Cantiere delle Marche), British (Princess yachts and Sunseek-
er) and Americans (Alexander Marine and Viking Yachts) produce more 
yachts, but these are on average smaller. In the top twenty ranking of 
superyacht builders for 2019 compiled by Boat International, Feadship 
has position nummer five, just before Amels-Damen on seventh place, 
followed by Heesen coming in tenth.

Monaco Yacht Show 
When looking at the data gathered by SuperYacht Times, if one counts 
the yachts that have been built in the last twenty years, with eighty 
yachts Feadship is the Dutch number one, followed by Heesen Yachts 
with 77 yachts, Amels with 49 yachts, Oceanco with 26 and Royal Huis-
man with 22. In length, the ranking is the same. Only in total volume 
measured in gross tonnage Feadship is by far the biggest, followed by 
Oceanco that builds only big ships, Amels-Damen takes the third posi-
tion and Heesen Yachts the fourth. Royal Huisman’s sailing yachts are 
mostly smaller and lighter. Yet, for all the superyacht builders it is im-
portant to note that their latest orders are for bigger and longer yachts. 
When this magazine is published, the Monaco Yacht Show will be held. 
Traditionally this is the moment where some significant contracts are 
signed, certainly also for Dutch yards.

Antoon Oosting is a freelance maritime journalist and 
SWZ|Maritime’s editor-in-chief.
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Nieuwe opdrachten

Brevik Ferry
Brevik Ferry Company IKS en Holland Ship- 
yards BV, Hardinxveld-Giessendam, hebben 
medio augustus een contract getekend voor 
de bouw en levering van een veerboot (42 x 11 
meter) met volledig elektrische voortstuwing 
voor de veerdienst op de Breviksambandet 
van Porsgrunn naar de eilanden Sandøya, 
Bjørkøya en Siktesøya. De accubank krijgt 
een capaciteit van circa 1000 kWh voor de 

Door G.J. de Boer

aandrijving van twee elektrische schroeven (2 
x 375 kW). De veerboot kan per oversteek 98 
passagiers, zestien personenauto’s of een 
twaalf-metertrailer vervoeren. De bouwsom 
bedraagt tachtig miljoen Noorse kronen en de 
oplevering is gepland voor december 2020. 
Holland Shipyards boekte ook een vervolg- 
opdracht van het GVB, Amsterdam, voor de 
IJveer 64 en 65 die medio en eind 2020 moe-
ten worden opgeleverd.      

Kilstroom
Van Wijngaarden Marine Services BV, Har-
dinxveld, bestelde op 15 augustus bij Damen 
Shipyards een DP1 MultiCat 3013 (bouwnum-
mer 571684, imo 9766425) die op 26 maart 2020 
onder klasse van Bureau Veritas moet worden 
opgeleverd als Kilstroom. Het casco werd ge-
bouwd bij Safe Co. Sp.z.o.o., Gdynia. 
De gegevens van de MultiCat 3013 zijn: 345 bt 
– L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 30,30 (27,42) x 13,42 
x 3,80 (2,60) meter. De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit drie Caterpillar-hoofdmotoren, 
type C32 TTA Acert, met een totaalvermogen 
van 3045 pk of 2238 kW bij 1800 tpm via drie 
tandwielreductiekasten, type WAF 562L 
(5,947:1), op drie vaste Promarin-schroeven 
met een diameter van 1700 mm in Optima- 
straalbuizen voor een trekkracht van 38 ton en 
een snelheid van 10,5 knopen. De hydraulisch 
aangedreven boegschroef heeft een diameter 
van 1060 mm en een vermogen van 400 pk of 
294 kW. De bunkercapaciteit is 170 m3. Aan 
boord komt accommodatie voor elf personen. 
Het werkdek krijgt een oppervlak van 170 m2 
met een maximaal toelaatbare belasting van 
12,5 ton/m2 en ruimte voor zeven twintig-vt- en 
drie tien-vt-containers. De MultiCat wordt uit-
gerust met twee hydraulische Heila-knikarm-
kranen, type HLRM 340/45, elk met een hijs-
vermogen van 12,3 ton op 20,6 meter of 55 ton 
op 5,71 meter.
 
RSD-E 2513
De havenautoriteiten van Auckland hebben 
op 29 juli Damen Shipyards gecontracteerd 
voor de bouw en levering van de eerste volle-
dig elektrisch aangedreven sleepboot ter we-
reld, de RSD-E 2513 met een trekkracht van 70 
ton. De innovatieve sleepboot wordt uitgerust 
met een serie batterijpakketten die de voort-

Holland Shipyards gaat een elektrische veerboot bouwen voor Brevik.

De Kilstroom wordt de eerste MultiCat voor Van Wijngaarden.

De RSD-E-2513 wordt de eerste volledig elektrische 

sleepboot ter wereld.
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De Cemex Go Innovation is de eerste MAD 3500.

stuwing gaan leveren. Als een van de pakket-
ten uitvalt, dan wordt de stroomvoorziening 
automatisch door de andere overgenomen. 
Als noodvoorziening worden twee generator-
sets van elk 1000 kW geïnstalleerd, die, indien 
nodig, nog een trekkracht van 40 ton kunnen 
genereren. Aan de wal komt een laadstation 
met een capaciteit van 1,5 MW waarmee de 
accubanken van de nieuwe sleper in twee uur 
tijd volledig kunnen worden opgeladen. De 

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

afmetingen van de RSD-E 2513 zijn: L o.a. x B x 
H (dg) = 24,73 x 13,13 x 4,95 (5,50) meter.

Tewaterlatingen
Norden
Bij Ship and Steelbuilding BV (SaS), Foxhol, 
werd op 12 maart de 4200 dwt pneumatische 
cementcarrier Norden (bouwnummer 7108, 

imo 9851775) dwarsscheeps te water gelaten. 
Het is de laatste van een serie van drie 1A- 
ijsversterkte cementcarriers die Eureka Ship-
ping (SMT), Limassol, bij Royal Bodewes be-
stelde. De eerste, de Aalborg White (bouw-
nummer 708, imo 9851751) werd eveneens 
gebouwd bij SaS en op 29 mei opgeleverd. De 
tweede cementcarrier, de Kongsdal (bouw-
nummer 709, imo 9851763), werd op de eigen 
werf in Hoogezand gebouwd en op 10 augus-
tus overgedragen.   
 
Arklow Willow
In Leer is bij Ferus Smit GmbH op 6 september 
de Arklow Willow (bouwnummer 449, imo 
9818955) zonder ceremonieel dwarsscheeps 
te water gelaten. Deze ijsklasse 1A Trader 
16500 is de derde van een serie van vier sche-
pen die voor Arklow Shipping Ltd., Arklow, on-
der klasse van Bureau Veritas worden ge-
bouwd. 
De gegevens van de Trader 16500 zijn: 9999 bt, 
5155 nt, 16.861 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
149,50 (145,50) x 19,25 x 12,00 (8,59) meter, 
ruiminhoud 19.792 m3 of 700.000 cft. De voort-
stuwing wordt geleverd door een MaK-hoofd-
motor, type 8M32C van 3840 kW, voor een 
snelheid van 13,5 knopen. De oplevering van 
de Arklow Willow is gepland voor eind okto-
ber. De bouw van het vierde schip, de Arklow 
Wood (bouwnummer 450, imo 9818967), is in-
middels begonnen.   

Cemex Go Innovation
Bij Damen Shipyards Mangalia is op 1 augus-
tus de Cemex Go Innovation (bouwnummer 
563351, imo 9848675) uitgedokt. De MAD (Ma-
rine Aggregate Dredger) 3500 werd op 19 de-
cember 2017 door Cemex UK Marine Ltd., 
Southampton, besteld, waarna op 11 oktober 

De Norden is de laatste van een serie van drie cementcarriers (foto F.J. Olinga).

De Arklow Willow is de derde bij Ferus Smit gebouwde Trader 16500.
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2018 op de Damenwerf in Mangalia de kiel 
werd gelegd. In een later stadium is het casco 
verhaald naar Galati voor de afbouw. Het is 
het eerste baggervaartuig van het type MAD 
3500. Het schip wordt onder klasse van Bu-
reau Veritas gebouwd. 
De gegevens van de MAD 3500 zijn: 4975 bt, 
6850 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 103,50 
(98,00) x 22,00 x 9,10 (6,95) meter. De voort- 
stuwingsinstallatie bestaat uit twee Wärtsilä- 
hoofdmotoren van 2 x 3300 kW op twee ver-
stelbare schroeven in straalbuizen met een 
diameter van 3000 mm voor een snelheid van 
12 knopen. De boegschroef krijgt een ver- 
mogen van 700 kW. Aan boord komt accom-
modatie voor veertien bemanningsleden. De 
Cemex Go Innovation gaat zand en grind bag-
geren tot een waterdiepte van 55 meter. De 
oplevering moet in januari 2020 plaatsvinden. 

Opleveringen
Kongsdal
In de Eemshaven droeg Royal Bodewes op 10 
augustus de Kongsdal (bouwnummer 709, imo 
9851763) over aan Limfjord White Shipping 
Ltd., Limassol (SMT Cement Ltd. Sp.z.o.o.). De 
cementcarrier was op 12 juni dwarsscheeps 
te water gelaten en op 5 augustus 2019 door 
de Wagenborg-sleepboten Waterpoort en 
Waterstad van Hoogezand naar Delfzijl ge-

sleept voor de proefvaart op de Eems. De 
volgende dag werd vanuit de Eemshaven de 
technische proefvaart gehouden. De Kongs-
dal behoort tot een serie van drie 1A-ijs- 
versterkte cementcarriers die door Royal 
Bodewes worden gebouwd. 
De gegevens van de cementcarriers zijn: 2627 
bt, 4200 dwt – L o.a. x B x H (dg) = 89,98 (84,98) 
x 12,50 x 8,60 (6,00) meter. De voortstuwingsin-
stallatie bestaat uit een ABC-hoofdmotor, type 

6DZC, 1532 pk of 1127 kW, op een schroef in 
een straalbuis voor een snelheid van 14 kno-
pen. De ruiminhoud is 3865 m3 of 136.500 cft. 
De onder klasse van Lloyd’s Register gebouw-
de schepen worden uitgerust met een mecha-
nische laad- en pneumatische Lovik-losinstal-
latie, waarmee per uur maximaal 1000 ton 
geladen of circa 250 ton gelost kan worden. 
Na de overdracht vertrok de Kongsdal naar 
Aalborg voor de eerste reis in charter van 
Aalborg Portland Holding A/S naar Gdynia.

Auxilia   
Bij Damen Shipyards, Hardinxveld, werd op 2 
augustus de Auxilia (bouwnummer 571793, 
imo 9855537), feestelijk gedoopt en over- 
gedragen aan Auxilia BV (ST Marine Support, 
Vasco Tammes & Rienk Switynk), Harlingen. 
De doopceremonie werd verricht door Elena 
Vat, echtgenote van de kapitein van de Auxi-
lia. Het casco is gebouwd bij Safe Co. Ltd. 
Sp.z.o.o., Gdansk, waar op 12 juli 2018 de kiel 
werd gelegd. Op 13 februari vertrok de mslb 
Zeus met het casco van de Poolse werf naar 
Dordrecht waar het schip op 21 februari aan-
kwam. De afbouw vond plaats in de nieuw-
bouwhal in Gorinchem. De MultiCat is daar op 
17 juni voor de tweede keer te water gelaten. 
Op 17 en 18 juli zijn de proefvaarten en trek-
proeven gehouden in de Europoort. 

De Kongsdal is de tweede cementcarrier van een serie van drie (foto F.J. Olinga).

De Auxilia is tot dusver de grootste bij Damen gebouwde MultiCat (foto Flying Focus).
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De gegevens van de MultiCat 3515 zijn: 497 bt, 
150 nt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 34,65 (32,79) x 
15,60 x 3,85 (2,70) meter. De voortstuwings- 
installatie bestaat uit drie Caterpillar-hoofd-
motoren, type C32, met een totaalvermogen 
van 3950 pk of 2907 kW bij 2100 tpm op drie 
vaste Promarin-schroeven in Optima-straal-
buizen voor een trekkracht van 50 ton en een 
snelheid van 11 knopen. De bunkercapaciteit 
is 174,38 m3. De elektrisch aangedreven boeg-
schroef heeft een vermogen van 400 kW. Het 
werkdek heeft een oppervlak van 275 m2. De 
onder klasse van Bureau Veritas gebouwde 
MultiCat 3515 is uitgerust met twee HS Ma- 
rine-dekkranen, type AKC 850/18 HE3. De 
Auxilia, de grootste MultiCat die tot dusver bij 
Damen Shipyards is gebouwd, vertrok op 3 
augustus naar de thuishaven Harlingen, met 
A-frame achterop en vandaar naar Cuxhaven 
voor de eerste opdracht bij een bagger- en 
offshoreproject op de Elbe. 

Joy Rider
Damen Shipyards, Den Helder, heeft het cas-
co van de Fast Crew Supplier (FCS) 4008 met 
vijf meter verlengd, waarna het schip in Go-
rinchem is omgebouwd tot Yacht Support (YS) 
4508. Het casco is gebouwd in Kozle en op 26 
februari 2016 door de mslb Cyklop in Dor-
drecht afgeleverd voor afbouw in Gorinchem 
in opdracht van Naviera Integral de CV, Mexi-

co City. Na annulering werd het casco aan de 
voorraad toegevoegd totdat besloten werd 
het af te bouwen als YS Joy Rider (bouwnum-
mer 545102, imo 9762314). 
De gegevens van de YS 4508 zijn: 309 bt – L 
o.a. x B x H (dg) = 45,60 (42,00) x 8,30 x 3,90 
(2,40) meter. De voortstuwingsinstallatie be-
staat uit twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 
C32 TTA Acert met een vermogen van 1790 
kW of 2432 pk op twee vaste schroeven voor 
een maximumsnelheid van 16,5 knopen. De 
actieradius is 5000 mijl bij een kruissnelheid 
van 12 knopen. De bunkercapaciteit is 67 m3. 
De boegschroef heeft een vermogen van 120 
kW. De YS 4508 heeft een vrij dekoppervlak 

van 120 m2 en is berekend voor een helikopter 
met een startgewicht van 3,7 ton. De dek-
kraan heeft een hijsvermogen van 6,7 ton op 
7,4 meter. Aan boord is accommodatie voor 
zeven bemanningsleden en zes gasten. Na 
indienststelling op 29 augustus vertrok de Joy 
Rider onder de vlag van de Marshalleilanden 
van Scheveningen naar de jaarlijkse jacht-
show in Monaco. 

Viking Energy 
Stewart Marine Ltd, Kirkwall, bestelde bij 
Neptune Shipyards BV, Aalst, een DP1 Euro-
Carrier 2611 die op 14 juni in Maassluis werd 
opgeleverd als Viking Energy (bouwnummer 
501, imo 9868510). De gegevens van de Euro-
Carrier 2611 zijn: 150 bt, 76 nt – L o.a. (l.l.) x B x 
H (dg) = 26,48 (23,65) x 11,00 x 3,20 (2,61) me-
ter. De voortstuwing wordt geleverd door 
twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C32, met 
een totaalvermogen van 2635 pk of 1940 kW 
bij 1800 tpm op twee schroeven met een dia-
meter van 1850 mm in straalbuizen voor een 
trekkracht van 35 ton en een snelheid van 10,8 
knopen. De twee boegschroeven hebben elk 
een vermogen van 90 kW. De bunkercapaci-
teit is 114,4 m3. Aan boord is accommodatie 
voor zeven personen. De Viking Energy is uit-
gerust met twee knikarmdekkranen: een Heila 
type HLRM 230-4SL voor en een Heila type 
HLRM 140-3SL achter. De dag na de over-
dracht vertrok de Viking Energy naar Zee-
brugge. Momenteel wordt het schip vanuit 
Cuxhaven ingezet voor een baggerproject 
waarbij zware pijpleidingen en ankers behan-
deld moeten worden.

De Joy Rider werd omgebouwd van Fast Crew Supplier 4008 naar de eerste Yacht Support 4508.

De EuroCarrier 2611 Viking Energy wordt vanuit Cuxhaven onder andere ingezet voor ankerbehandeling (foto K. Goudriaan).
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Haisla Northwind
Neptune Shipyards BV, Aalst, droeg op 27 mei 
de Haisla Northwind (bouwnummer 519, imo 
9852547) over aan Bridgemans Services, 
Prince Rupert B.C. De onder klasse van Bu-
reau Veritas gebouwde EuroCarrier 2209 was 
op 26 juni 2018 te water gelaten als NP 519. 
Op 18 juli 2018 vertrok de NP 519 voor een 
proefvaart naar de Maasvlakte en keerde ver-
volgens terug naar Aalst. Op 18 februari is een 
tweede proefvaart gemaakt op het Caland- 
kanaal en weer terug naar Aalst. 
De gegevens van de EuroCarrier 2209 zijn: 110 
bt, 83 nt, 130 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
21,50 (20,25) x 9,04 x 3,00 (2,04) meter. De 

voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Ca-
terpillar-hoofdmotoren, type C18, 1214 pk of 
894 kW bij 1800 tpm op twee schroeven voor 
een snelheid van 10 knopen en een trekkracht 
van 15,7 ton. De boegschroef heeft een ver-
mogen van 90 kW. De bunkercapaciteit is 56,1 
m3. De Haisla Northwind is uitgerust met een 
Heila-knikarmdekkraan, type HLRM 140-4S, 
aan bakboord op de bak. Aan boord is accom-
modatie voor zes personen. Op 14 april is de 
EuroCarrier 2209 met SAL HeavyLift van Rot-
terdam naar Canada verscheept. Na lossing 
zijn nog proefvaarten gemaakt en op 3 juni is 
de Haisla Northwind in Kitimat B.C. aan- 
gekomen. De multifunctionele werkboot wordt 

op het Douglas Channel ingezet voor het ver-
plaatsen van ankers, ondersteuning bij bag-
gerwerk, surveys en andere werkzaamheden 
voor onder andere LNG Canada.

Prinses Amalia
In Lobith is bij Shipyard De Hoop op 28 maart 
de nieuwe boot (bouwnummer 491) voor Spi-
do Rotterdam te water gelaten. De gegevens 
van het vaartuig zijn: L o.a. (w.l.) x B x H (dg) = 
44,55 (43,98) x 8,80 x 3,00 (1,50) meter. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Sca-
nia-dieselgeneratoren (2 x 294 kW) op twee 
Veth-roerpropellers voor een snelheid van 21 
km/uur. Aan boord is accommodatie voor 250 
(dag)passagiers. 
De nieuwe aanwinst is ontworpen in samen-
werking met Cor D. Rover Design BV, Amster-
dam. Het schip heeft een rechte bijlboeg met 
een geoptimaliseerde rompvorm voor betere 
vaareigenschappen en brandstofbesparing. 
Verder is het vaartuig voorzien van zonne- 
panelen en een systeem waarbij de rest- 
warmte van de motoren wordt gebruikt voor 
warm water aan boord. Op het hoofddek is 
ruimte voor 122 passagiers in een dinner set-
ting en de vip-lounge biedt plaats aan 22 gas-
ten. Beide dekken zijn via een interne trap en 
de buitendekken bereikbaar. De entree be-
vindt zich midscheeps op het hoofddek aan 
beide zijden van het schip. In het voorschip 
komt een luxe bar en buffetlift. 

De EuroCarrier 2209 Haisla Northwind (foto R. Zegwaard).

De Prinses Amalia is de nieuwe luxe aanwinst van Spido Rotterdam.
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De overdracht vond 19 juni plaats. Op 4 sep-
tember werd de nieuwe aanwinst aan de 
Spidoponton aan het Willemsplein in Rotter-
dam als Prinses Amalia gedoopt door de drie-
jarige kleindochter van directeur-eigenaar 
Leo Blok, Femme van der Pols. De Prinses 
Amalia wordt niet ingezet als rondvaartboot 
voor dagjesmensen en toeristen, maar kan 
alleen worden afgehuurd door individuele op-
drachtgevers voor bijvoorbeeld dinercruises, 
proeverijen of bedrijfsfeesten.
 
Black Marlin
Het onder Maltezer vlag varende halfafzink-
bare zwareladingschip Black Marlin (1999 – 
37.938 bt) van Boskalis Offshore Heavy Ma- 
rine BV, Papendrecht, kwam op 13 augustus in 
de achtste Petroleumhaven bij de palen 90-91 
in Rotterdam/Maasvlakte aan. Aan boord be-
vonden zich zestien binnenvaartcasco’s – zes 
tankers, drie duwbakken, een middenvoor-
schip, twee XL Sendo Liners en vier casco’s 
bestemd voor het vervoer van droge lading en 
containers – en de ponton H-401. Alle zijn be-
stemd voor Damen Concordia, Werkendam. 
Ook vervoerde het schip een kraanschip van 
het type CBa 6324 voor Damen Shipyards, Go-
rinchem. Het schip was op 17 juni uit Shang-

hai vertrokken. De ponton H-401, geladen de 
met zestien casco’s, is op 16 augustus door de 
sleepboten Smit Hudson en Smit Cheetah van 
de Maasvlakte naar de Waalhaven gesleept 
waar de casco’s vanaf 23 augustus met drie 
bokken van Bonn & Mees zijn gelost. De CBa 
6324 (bouwnummer 522002, imo 9809734) is 
naar Gorinchem gesleept. 
De 2020 bt metende CBa (Crane Barge) 6324 
heeft als afmetingen: L x B x H = 63,00 x 23,50 
x 4,50 meter. De maximale diepgang is 3,50 
meter. Het dekoppervlak is 880 m² met een 
maximaal toelaatbare belasting van 10 ton/m2. 
De Liebherr-dekkraan, type CBG 350, heeft 
een hijscapaciteit van 45 ton bij een reikwijd-
te van 12 tot 36 meter. De energie wordt gele-
verd door drie Caterpillar-dieselmotoren, type 
C 18, 3 x 436 kW bij 1800 tpm. De bunkercapa-
citeit is 220 m3. De onder klasse van Lloyd’s 
Register gebouwde kraanbak kan worden uit-
gerust met twee roerpropellers (2 x 323 kW). 
Er is accommodatie voor twaalf personen. 
De H-401 werd op 31 januari 2019 besteld door 
Hapo International Barges BV, Ridderkerk. De 
gegevens van dit onder Bureau Veritas ge-
klassificeerde ponton zijn: 9119 bt, 2735 nt, 
20.009 dwt – L o.a. x B x H (dg) = 122,00 x 36,60 
x 7,60 (5,80) meter). Het dekoppervlak is 4426 

m2 met een maximaal toelaatbare belasting 
van 15 ton/m2. Energievoorziening: twee die-
selgeneratoren van 250 kW, 440 V, 60 Hz voor 
de aandrijving van onder andere twee elektri-
sche ballastpompen (2 x 1080 m3/uur) en een 
elektrische bilgepomp (1 x 15 m3). Inmiddels is 
een volgende lading casco’s onderweg naar 
Rotterdam. De Posidana (2008 - 39.258 bt) van 
Masterbulk Shipmanagement Pte., Singapore, 
is 26 juli vertrokken uit Shanghai en wordt 20 
oktober in Rotterdam verwacht.

De Black Marlin met een lading van zestien casco’s, een ponton en een kraanbak.

De kraan van de CBa 6324 heeft een capactiteit van 45 ton.
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Risks Faced by Offshore Wind Installations
Claims data from specialist renewables underwriter GCube Insurance 
highlight that offshore wind cost reduction must not come at the ex-
pense of risk management. GCube underwrites over 13.5 gigawatts of 
offshore wind capacity in Europe, the USA, Taiwan and Japan. Their 
analysis of claims data of the past year from construction projects and 
operational offshore wind farms shows the following trends:
• There were costly inter-array cable faults caused by malfunction of 

fibre optics designed to monitor cable performance. Cabling losses 
account for 55 per cent of total claims handled by the company in 
the past twelve months. 

• A rise in the frequency and severity of claims relating to founda- 
tions – particularly monopiles installed in deep water – accounting 
for 35 per cent of the claims.

• Significant mechanical breakdown losses incurred at all but one 
of the floating wind installations currently in operation world- 
wide.

• Increased exposure to natural catastrophes in the Taiwanese and 
USA offshore wind markets.

• Ongoing issues related to contractor error as the industry drives to 
reduce the cost of energy in established markets and works with in-
experienced local teams in emerging markets. 

According to the company many of these claims could be marked as 
“growing pains”. However, if not properly managed, they will put the 
goals of global expansion and cost parity with conventional energy at 
risk. (GCube Insurance) 

Speed Regulation for Shipping?
Regulating the speed of ships is back in the news with France’s pres-
ident stating publicly that the initiative was his number one environ-
mental goal. This follows a submission of France to the International 
Maritime Organization (IMO) in April urging for a swift global speed 
limit for shipping in order to slash the industry’s emissions. The IMO 
will discuss the proposal – which would not apply to passenger ves-
sels and vessels carrying time sensitive cargo – later this year as 
well as other possible short-term emission reduction measures. 
Greece backs the French proposal. Reactions of shipping industry 
representatives on this suggestion so far were mixed. (Splash 24/7)
Notes: Hopefully, the IMO and its members would be more success-
ful enforcing such a speed/power limitation than the EU and its mem-
ber states have been when enforcing engine power limits for fishing 
vessels. Would the limit apply to speed through the water or over the 
ground?

US Navy Removes Touch Screen Controls
An investigation into a fatal collision involving USS John S. McCain 
in August 2017 has revealed that the vessel’s touch screen system 
was overly complex and that the crew had not been trained properly 
to use it. This led to a loss of control just before it crossed paths with 
a merchant ship in the Singapore Strait. Similar failings contributed 
to a collision involving USS Fitzgerald two months earlier. Investiga-
tions have found that both incidents were preventable and the result 
of ‘multiple failures’. Strongly implicated in the collisions were the 
touch screen controls introduced on the destroyers. Control systems 
on different ships had little in common, so that sailors were often not 
sure where key indicators, such as the ship’s heading, could be 
found on the screens. A strong desire was revealed amongst the 
crews for wheels and throttles that, prior to the introduction of touch 
screens, were common place across different types of vessels. The 
US navy is now developing physical throttle and wheel systems that 
will replace the touch screens. (Marine Professional) 

“Gate Rudder” Demonstrates Benefits
Following years of development, the Gate Rudder is demonstrating 
its benefits on the Japanese container ship Shigenobu. A rudder is 
normally located behind a propeller and adds to a ship’s resistance. 
The main purpose of the Gate Rudder is to remove this drag source 
and replace it with a thrust source. This reduces the required main 
propeller thrust and hence, reduces the required main engine power. 
With this idea, the rudder may become an energy saving device by 
being placed around the propeller, instead of behind the propeller, 
simulating the duct effect of a ducted propeller. The Gate Rudder has 
two rudder blades with asymmetric sections, which are located 
around the propeller, and each blade can be controlled independent-
ly. The two rudder blades, encircling the propeller at the top and 
sides, provide additional thrust as opposed to the additional drag. 
Because of this additional thrust, the required thrust of the propeller 
as the main propulsor can be reduced by more than ten per cent for 
the same speed. For full information and test results, reference is 
made to the Naval Architect, issue July/August 2019, pages 32 to 36.

Port State Control Inspections to Focus 
on Emergency Systems and Procedures
From 1 September to 30 November 2019, the Tokyo and Paris Memo-
randa of Understanding (MoUs) on Port State Control will exercise a 
joint Concentrated Inspection Campaign (CIC) on Emergency Sys-
tems and Procedures. For many years, emergency systems have re-
mained in the MoUs’ top five categories of most numerous deficien-
cies. This planned CIC is to ensure that:
• ships are capable of responding to emergency situations;
• necessary measures are taken by responsible stakeholders such 

as shipping companies and ship managers;
• emergency systems on board can be properly operated and ef-

fectively managed in any emergency situation; and
• master and crew of the ship understand their designated roles 

and duties in case of emergency.
It is expected that approximately 10,000 inspections will be carried 
out during this Campaign. (Paris MoU) 
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By A.A. Oosting

Specialist in Fast Superyachts 
Continues to Grow
Heesen Yachts Not Afraid to Build on Spec

With an annual production of four to fi ve yachts, Brabant-based yacht builder Heesen in Oss, the 
Netherlands, is unmistakably one of the top fi ve Dutch super- and megayacht builders. At the same 
time, Heesen distinguishes itself from the competition as a builder of superfast yachts (up to thirty 
knots) and its own unique, timeless designs based on the most modern technologies. In addition, the 
company has all disciplines for the construction of a yacht in-house and operates a daring business 
model in which the majority of the yachts under construction are now built on speculation.

Yacht Special

Project Cosmos 

is the largest and 

longest (80.7 

metres) yacht 

that Heesen has 

built to date.

Antoon Oosting is a freelance maritime journalist 
and SWZ|Maritime’s editor-in-chief.

The fact that the yacht builder announced at the end of July that it 
would be looking for at least thirty new employees for Heesen Inte-
riors in Winterswijk shows that this business model does Heesen no 
harm. This site is in addition to its large shipyard complex in Oss 
with eight fi nishing halls/docks and an assembly hall. Heesen is one 
of the few large yacht builders with its own in-house interior divi-
sion. Furniture makers, upholsterers, veneers, polishers, painters, 
CNC (computer numerical control) woodworkers, draughtsmen, pro-
ject managers, engineers - 'the list of specialists is just as long as 
the customer's wish list for their dream yacht', as the press release 
issued on 29 July states.
Heesen Interiors, an hour's drive from Oss, has been part of Heesen 
since 2000 and was founded in 1940 under the name “Oortgiese”. In 
the past 34 years, the most exclusive yacht interiors have been real-
ised in Winterswijk for Heesen, many of which have been awarded 
prestigious awards. Last year, the total production area of Heesen 

Interiors in Winterswijk grew by 2240 square metres to 8100 square 
metres. In addition, with an additional 332 square metres, there is 
now almost 1000 square metres of offi ce space available.

High Level Finishing
With the expansion in facilities, the number of employees is also 
growing. Heesen is taking on thirty new employees, bringing the to-
tal in Winterswijk to 130 highly qualifi ed specialists. The investment 
in the production facilities and the workforce is a direct result of the 
growth in length and volume of the yachts that Heesen is currently 
building. The high level of fi nishing and craftsmanship required to 
create interiors for these types of yachts requires more production 
space, more production equipment and more craftsmen. ‘Building a 
luxury yacht interior requires a team of highly skilled craftsmen who 
can process expensive, often irreplaceable materials,' says Heesen. 
According to the yacht builder, 'unparalleled Dutch craftsmanship 
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Yacht Special

and continuous innovation are the driving force behind the Heesen 
brand.' Thanks to its own complete interior division with the best 
specialists in the field, Heesen is able to ‘deliver consistently high 
quality and to create customised interiors that appeal to the imagi-
nation of customers and their designers. There is no “cannot” at 
Heesen.’ To be able to continue to build award-winning interiors in 
the future, Heesen invests heavily in attracting and training young 
talent. Henry Schreur, Managing Director of Heesen Interiors, and 

Arthur Brouwer, CEO of Heesen, respond to the recent expansion in 
Winterswijk: 'We look forward to the official opening of the new 
workspaces in January. More than ever, we are able to continue 
our tradition of building yacht interiors to the highest Dutch quality 
standard.’

Filled Order Book
Heesen started this year with a well-filled order book of thirteen 
yachts, five of which will be launched this year and four of which 
have already been delivered. The order book also includes the Cos-
mos project, with a length of 80.7 metres, the largest and longest 
yacht that Heesen has built to date, but which will be discussed fur-
ther on in this article. The year began with the launch of the Antares 
project on 4 January. This 55-metre-long steel yacht includes an 
FDHF, fast displacement hull form, one of Heesen's commercial fea-
tures. Thanks to its FDHF, the Antares project optimises space, 
speed and fuel efficiency in a design package of approximately 740 
GT. Its muscular outer lines are from Omega Architects, who have 
created a design that is proving to be very successful. The perfect 
balance between interior and exterior space provides the owner 
and his guests with plenty of entertainment space for every occa-
sion, including a 55-square-metre beach club.
The advanced hull design by Van Oossanen Naval Architects offers 
the Antares project a maximum speed of sixteen knots and econom-
ical fuel consumption combined with a remarkable range of 4500 
nautical miles at thirteen knots. The FDHF combines superb comfort 
with optimised efficiency across the entire speed spectrum and 
sets a new standard in superyacht performance.

Project 

Aquamarine is the 

first yacht in the 

newly designed 

5000 Aluminium 

Class.

A 55-metre steel 

yacht with Fast 

Displacement Hull 

Form.
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that breach the 500 gross tonnage (GT) regulatory limit. ‘We still see 
the fifty metre, sub-500 GT as a very important product and market 
for us, but we have built halls and docks where we can build yachts 
between fifty and sixty metres, where we can optimise the length 
and volume of the vessels we build in order to create the maximum 
capacity of opportunities for ourselves,’ says Brouwer. ‘For exam-
ple, we have been very successful with the 55-metre design and of 
course there is our custom built program, especially in the sixty to 
eighty metres size range.’ The average length of yachts delivered by 
Heesen already exceeds 55 metres.
This also means that in 2019 considerable investments will be made 
in expansion, both in facilities and personnel. ‘That is the next 
phase of our strategy,’ says Brouwer. ‘We have purchased add-ons 
for our interiors department in Winterswijk – we have acquired the 

Yacht Special

The Antares project is a typical example of a yacht built by Heesen 
on speculation. It was designed on spec and during development 
and construction it was sold to an American superyacht owner in 
2017 after which it got the name Vida.  

Stable Growth
Although risky for some, Heesen’s business model of building on 
spec has proved a success. ‘In 2018, the market in our core seg-
ments grew slightly, which is a good sign for us and last year was a 
very good year,’ says Brouwer in his New Year's message. ‘We see 
a stable and slowly growing number of serious customers and our 
expectation for 2019 is that this number will continue to grow. The 
largest market is the forty- to sixty-metre segment and we are still 
active in it.’ However, Heesen has taken a strategic step in building 
on spec in the fifty- to sixty-metre segment and leaving the market 
for yachts smaller than fifty metres to others. ‘We see this segment 
as a core market for us with the best potential, in addition to the ful-
ly custom-built sixty- to eighty-metre segment. The optimism of 
Heesen's CEO was mainly based on a very successful last quarter 
of 2018 with very positive signals from the market in which Heesen 
is trying to respond with a number of exciting new offers. These in-
clude the concept for the construction of a 57-metre-long explorer 
yacht, the first in Heesen's 41-year history. ‘I think that our explorer 
yacht concept can be very interesting for the next generation of 
yacht owners,’ states Mark Cavendish, Heesen's Director of Sales 
and Marketing. ‘I understand that the children of today's overly 
wealthy people are very interested in the concept of longer voyag-
es; taking a large number of toys with them to explore, or perhaps 
go heli-skiing on the North Pole or in Antarctica, for example – all 
those kinds of projects for which the average yacht is not really de-
signed. I think the explorer's concept is good for the future.’

Through the 500 GT Boundary
That future also includes a strategy to continue to develop yachts 

Heesen’s 

shipbuilding 

complex in Oss.

A fifty-metre hybrid aluminium yacht with Fast Displacement Hull Form to be delivered in 2020.
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Made of aluminium, this yacht reaches a top speed of thirty knots. A 
top that is achieved with not even extraordinarily high power. The 
Galactica Super Nova is equipped with three conventional marine 
diesel engines with drive shafts and adjustable propellers. The 
speed lies in the weight and design of the hull.

From Fast to Economical
At the same time, Heesen can also deliver yachts that excel in fuel 
economy. Four years ago, Heesen delivered the Project Nova, a hy-
brid yacht with both diesel and diesel-electric propulsion that only 
sails on the generators. In this way, the yacht uses very little fuel, 
ranging from around seventy litres per hour to the two to three hun-
dred litres that an ordinary yacht of this size uses. Sailing on the 
generators alone, a hybrid yacht is also very quiet, comparable to 
when it is anchored. A second one is now under construction.
Another characteristic of Heesen is that it does almost everything 
itself, except for the engines, which are often MTUs or Rolls-Roy-
ces. 
Unlike other large Dutch yacht builders who often use hull builders 
to supply the hull and superstructure, Heesen does the construction 
of the yacht from keel to finishing in-house. All piping, cabling and 
interior work is designed and carried out by the yacht builder itself. 
According to Cavendish, this enables the company to control the 
entire process of the yacht's construction from start to finish and 
offers the best guarantee for quality and meeting the agreed deliv-
ery dates. In addition, it offers the advantage that in case of techni-
cal problems, it is very quickly clear what the problem is and how 
Heesen, without having to consult subcontractors, can often solve 
the problem itself.

Aluminium Backbone
For the exterior design of its yachts, Heesen often collaborates with 
renowned international designers such as Andrew Winch's British 
design agency Winch Design. Translation of the basic design into 
the maritime architecture of the ship design is done by Heesen it-

land and the location and we are expanding our workforce consid-
erably. Heesen is now a fast-growing organisation. If you add all 
this up, we see stable growth, both in gross tonnage and in yacht 
length, which translates into further growth in Heesen's turnover 
over the next three to five years, based on our current portfolio and 
on the current order intake that we have already seen. We are very 
satisfied and we hope to optimise our position in the slowly growing 
market.’

Sailing Fast is in Heesen’s DNA
Heesen was founded in 1978 by Frans Heesen. His first yacht was a 
28-metre long motor yacht, which became the DNA of the company. 
To this day, according to Cavendish, Heesen is the market leader in 
the construction of very luxurious, fast-sailing, light-weight, alumini-
um yachts as well as the more traditional steel yachts. In an inter-
view with Luxurious Magazine, Cavendish compared Heesen to the 
Aston Martin, rather than the Rolls-Royce, of superyacht construc-
tion. The ratio steel, aluminum yachts is about fifty-fifty. An alumini-
um yacht weighs about 25 per cent less than a steel one. A fifty-me-
tre yacht weighs about 400 tonnes as opposed to an aluminium 
yacht weighing about 300 tonnes. Cavendish has been employed by 
Heesen since 2008 and was previously Commercial Director of 
Heesen's direct Italian competitor Benetti. Cavendish started his 
career as a professional sailor. In 2016, Heesen made a first major 
step towards the construction of larger yachts with the Galactica 
Super Nova, which is seventy metres long and weighs 1130 tonnes. After its expansion, Heesen Interiors in Winterswijk now measures 8100 square metres.

Heesen’s CEO 

Arthur Brouwer: 

‘We see stable 

growth, both in 

gross tonnage 

and in yacht 

length.’
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duce considerably fewer yachts. When building on spec, first a de-
cision has to be made about hull shape and construction. The next 
one is the interior. The trick is to be able to accurately predict what 
the market wants and then also to be able to predict what it will be 
like in three years' time when the yacht will be delivered. Further-
more, despite starting from a certain standard, the client will have 
much influence on the design and interiors of the yacht. The advan-
tage of working with a standard platform, is that the technical back-
bone, including for example hull form, engineering and propulsion 
installations, is the same, and therefore cheaper as the cost of engi-
neering is spread out over multiple yachts. 

Customers Without Time
In May, Heesen still had twelve yachts in its order book, of which 
seven are being built on spec. This is the first time for Heesen that 
the number of yachts to be built on spec is greater than those spe-
cially designed for the customer. According to Director of Sales and 
Marketing Cavendish, this is typical of the current market of cus-
tomers who have enough money, but lack the time to be able to wait 
years for the design of their dream yacht. Over the past four months, 
Heesen has delivered a new yacht to its owner every month.

self. With its largest finishing hall/dock of 85 metres, Heesen can 
build yachts up to a maximum of 83 metres. Winch is also the de-
signer of the hitherto largest yacht that Heesen is building, of which 
the keel was laid on 14 May, the 80.7-metre Project Cosmos with 
project number YN19480, where 194 stands for the construction 
number and 80 for its length. According to Heesen, this is the fast-
est and largest aluminium yacht that has been built to date. The hull 
form was designed by Van Oossanen Naval Architects from Wagen-
ingen. The propulsion installation will be supplied by Rolls-Royce.
Heesen had to design a completely new hull shape for this; simply 
stretching a 65- or 70-metre yacht does not work, says CEO Brouw-
er. In order to provide sufficient stiffness in the yacht, Heesen has 
designed a completely new “Backbone”, an aluminium construction 
that keeps the yacht firmly straight even at speed and handles the 
blows of the waves without adding weight. According to Brouwer, it 
took Heesen quite some time to devise, calculate and test the de-
sign for this. The design has also been patented by Heesen.
The Backbone was unveiled on 14 May during a presentation for a 
group of international yacht building journalists, which also cele-
brated the start of the construction of Project Cosmos. According to 
Brouwer, the Backbone is a key element in the design of the yacht 
in which the boat is not carried by the sheeting, but by the design 
itself, making it a very rigid, stiff and light boat. The Project Cosmos 
will also be equipped with adjustable propellers developed by Rolls-
Royce at its research centre at Kristinehamn in Sweden. 

Custom-builds and Yachts on Spec
Unlike until a few years ago, Heesen's customers now come mainly 
from the United States, Europe and the Middle East. Of the last ten 
yachts, six were bought by Americans. This underlines the impor-
tance of the American market and the large reputation Heesen has 
built up there. Customers from Russia and Eastern Europe have fal-
len back. For Heesen, the Far East is still a market to be exploited. 
For these clients, Heesen delivers both custom-built yachts and 
yachts built on speculation. An example of the first is the Cosmos 
Project, in which the owner had influence on the design and con-
struction process. Project Cosmos was sold in March 2018.
More than half its yachts, however, are built for stock or, as is more 
common in English, on spec(ulation). During the design and con-
struction process, Heesen starts looking for a client for the project, 
something that has so far been successful. The great advantage of 
building for stock/on spec is that Heesen can deliver quickly, for ex-
ample in six months or a year where buyers at other shipyards have 
to be patient for three to five years to see their dream come true. To 
underline the importance of delivering on time, every building hall 
has its own clock counting down to the moment of delivery.
With the nine construction halls in Oss, Heesen can build up to thir-
teen, possibly fourteen yachts at the same time. Heesen aims for a 
ratio of fifty-fifty in construction on commission versus construction 
on speculation. According to Heesen’s CEO this is financially feasi-
ble and a healthy business model for the yard. Building on behalf of 
a client only would also mean that Heesen would be able to pro-
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Door B. Jongepier en R. Schouten

Batterijen niet inbegrepen
Een volledig elektrisch superjacht, utopie of niet?

Superjachten kampen met een imagoprobleem. Klanten willen niet 
geassocieerd worden met een vervuilend jacht. Om de jachtbouw relevant te 
houden, zullen jachten duurzamer moeten worden. Feadship wil hierin 
vooroplopen, onder andere met een initiatief voor een energie-index voor 
jachten, het toepassen van energiebesparende maatregelen tijdens de bouw 
en aan boord en onderzoek naar alternatieve voortstuwingsopties en 
energiedragers. Hierbij een blik op energieverbruik, alternatieve bronnen en 
de mogelijkheden van een volledig elektrisch jacht.

Jachtenspecial

Ontwerp van een 

volledig 

elektrisch jacht.

Om de totale milieubelasting van een jacht van bouw tot recycling 
te bekijken, hebben TNO, MTU, Voith, Imtech (RH Marine) en Fead-
ship in 2009 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn alle 
componenten uitgedrukt in eco-punten waarmee milieubelasting 
vergeleken kan worden. Hieruit bleek al snel dat de milieubelasting 
van een jacht voornamelijk wordt bepaald door het brandstofver-
bruik. Eén à twee jaar varen geeft een milieubelasting die gelijk is 
aan die van de totale bouw. Doordat vaarprofi elen en elektriciteits-
verbruik aan boord tegenwoordig nauwkeurig te volgen zijn, is ook 
duidelijk waar de energie wordt verbruikt. Gemiddeld is ongeveer 
dertig procent nodig voor voortstuwing en zeventig procent voor het 
hotelverbruik aan boord waarvan veertig procent in de haven en 
dertig procent varend. Met het verbeteren van de mogelijkheden 
voor walstroom kan dus al een grote stap worden gemaakt, want in 
veel havens is deze nu ontoereikend. Volgende stappen zijn het ver-

minderen van het energieverbruik aan boord en het overschakelen 
op duurzamere bronnen.

Energietransitie
Wereldwijd zal de energielevering verschuiven naar duurzame 
bronnen. DNV-GL verwacht dat in 2050 bijna vijftig procent van de 
wereldwijde energiebehoefte uit niet-fossiele bronnen komt. IMO 
heeft als doelstelling om in 2050 zeventig procent minder CO2 uit te 
stoten vergeleken met 2008. Ook in de scheepvaart zal gezocht 
moeten worden naar andere energiedragers. Daarbij gaat het niet 
alleen om de uitstoot aan boord, maar ook om de impact van “Well 
to Wheel” of in jachttermen “Sun to Fun”. 

De weg naar Rome
Er zijn vele wegen mogelijk tussen energiebron en energie die aan 
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de verbruiker wordt geleverd. Binnen Feadship zijn al deze mogelijk-
heden in 2018 in kaart gebracht. Daarbij is als eerste gekeken naar 
hoe de energie van de zon kan worden omgezet en vervolgens kan 
worden opgeslagen in de vorm van dieselolie, biobrandstof, ethanol, 
waterstof en batterijen om ten slotte aan boord te worden gebruikt 
voor voortstuwing en hotelbedrijf. Hierbij zijn ook de totale efficien-
cy van de verschillende wegen meegenomen. Hieruit bleek dat op 
korte termijn batterijen in combinatie met een beperkte range en op 
lange termijn waterstof de meeste mogelijkheden bieden. Dit is ook 
terug te zien in de auto-industrie.

Energieopslag
Naast de efficiency van de omzetting, zal voor schepen de energie-
dichtheid zowel wat betreft gewicht als volume doorslaggevend 
zijn, zie ook de figuur op de volgende pagina. Hierbij is te zien dat 
diesel nog steeds veruit de efficiëntste vorm van opslag is met een 
energiedichtheid van ongeveer 10 kWh/l (kilowattuur per liter) en 
1,3 kWh/kg (kilowattuur per kilogram). Dit wordt nog versterkt door-
dat het eenvoudig kan worden opgeslagen in de dubbele bodem, 
ruimte die anders niet effectief gebruikt kan worden. Aan de andere 
kant is de omzetting van diesel niet erg efficiënt en heeft een diesel-

motor een rendement dat niet boven de 36 procent stijgt. Daar- 
bovenop komt gewicht en volume van motoren en casings.
Bij batterijen bieden de huidige technieken een energiedichtheid 
van 0,7 kWh/l en 0,35 kWh/kg. Dit is echter op het niveau van losse 
cellen. Wordt gekeken naar een compleet rack, dan zakt deze aan-
zienlijk door gewicht en volume van systemen, isolatie en behuizing. 
Het Corvus Blue Whale-systeem dat in 2020 op de markt komt is qua 
energieopslag bijvoorbeeld een van de efficiëntste systemen. Dit 
systeem heeft een energiedichtheid van 0,12 kWh/l en 0,12 kWh/kg 
per rack en kosten van rond de 500 euro per kilowattuur. Zelfs dan 
zal extra ruimte nodig zijn voor plaatsing en onderhoud. 

Stand van zaken
Batterijen worden de laatste jaren al regelmatig toegepast aan 
boord. De meest voorkomende toepassing is peak shaving waarbij 
batterijen gebruikt worden om fluctuaties in het stroomverbruik op 
te vangen. Dit verminderd het frequent opstarten van een extra ge-
nerator en verminderd het brandstofverbruik met tien tot vijftien 
procent door een betere belasting van de generatoren. Een extra 
stap is een hybride voortstuwing door middel van een elektromotor 
op de tandwielkast. Deze kan het jacht voortstuwen op lagere snel-

De zoektocht naar nieuwe 

energiedragers gaat verder dan de 

uitstoot aan boord. Het gaat ook om 

de impact van van “Well to Wheel” 

of in jachttermen “Sun to Fun”. 

18-21_Artikel03_Feadship.indd   19 17-09-19   14:16



SWZ|MARITIME20

is een range van 4000 zeemijl (nm) voor een vijftig-meter-jacht ge-
bruikelijk. In de praktijk blijkt echter dat, net als bij auto’s, de meeste 
afstanden die worden afgelegd kort zijn. Uit een analyse van de 
vaargegevens van de huidige Feadship-vloot blijkt dat ruim zestig 
procent van de tochten korter dan 300 nm is en ruim tachtig procent 
van de tochten korter dan 600 nm. Met een range van 300 nm is ook 
de gehele Middellandse Zee binnen bereik, zie de figuur onderaan 
de volgende pagina. Dit is uiteraard op basis van de huidige tech-
niek. Met de verwachting dat de batterijtechniek  in de toekomst 
verbetert, mag worden verwacht dat op langere termijn ook een 
trans-Atlantische range mogelijk wordt.

Een vijftig-meter-jacht op batterijen
In 2017 is bij Feadship onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
voor een volledig elektrisch jacht van vijftig meter. Hierbij is uitge-
gaan van een cruise van drie dagen met twee dagen 150 nm varen 
op tien knopen en één dag voor anker. Hierbij is de totale energie-
behoefte 14 MWh. Bij een directe crossing zal het bereik 450 nm 
zijn. Een dergelijk batterijpakket zal dan een volume innemen van 
120 m3 en een gewicht van 120 ton. Dit is met een stijging van 25 
procent in volume realistisch te plaatsen. Er zal daarnaast ruimte 
en gewicht nodig zijn voor schakelborden, converters en elektro- 
motoren, terwijl aan de andere kant dieselmotoren en systemen 
vervallen. Het wijzigen van een dieselsysteem naar een elektrisch 
systeem met batterijen zal andere risico’s geven die nog verder 

Jachtenspecial

heid of elektriciteit opwekken als het jacht op de hoofdmotoren 
vaart. Ten slotte wordt soms, zoals bij motorjacht Savannah, ge- 
kozen voor een nog grotere batterijbank waarbij varen of over- 
nachten op de accu’s mogelijk is. Buiten de jachtbouw varen er al 
schepen rond die volledig op batterijen varen, maar dit is beperkt 
tot kleinere schepen en veerboten op korte routes. 

Een elektrisch jacht
Wat betekent het als een jacht volledig op batterijen moet kunnen 
varen? Een vijftig-meter-jacht heeft gemiddeld 80 m3 brandstof aan 
boord wat gelijk staat aan 850 megawattuur (MWh) energie waar-
van ongeveer 300 MWh bruikbare energie. De grootste energie- 
opslag met batterijen staat op dit moment in Hornsdale, Australië, 
met een capaciteit van 130 MWh op een veld van honderd bij hon-
derd meter. Dit twee keer aan boord plaatsen van een jacht van vijf-
tig meter lijkt niet erg realistisch, zeker als de kosten met de huidige 
techniek op 150 miljoen euro uit zouden komen. Is een volledig elek-
trisch jacht daarmee een utopie? Er zijn wel degelijk mogelijkheden.

Range anxiety
Net als voor ruim dertig procent van de mensen het beperkte bereik 
van elektrische auto’s de reden is er geen aan te schaffen, is range 
voor de meeste klanten van jachten ook belangrijk. Daarbij komt dat 
veel klanten graag goedkope brandstof in bijvoorbeeld Gibraltar 
bunkeren en daarmee liefst een heel seizoen willen varen. Daarmee 

Energiedichtheid van 

verschillende 

energiedragers.
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van minimaal 1,5 MW. Voor grotere jachten zal dit oplopen tot 10 
MW, het verbruik van een kleine stad van 50.000 inwoners. Voor 
cruiseschepen zijn er wereldwijd wel enkele voorzieningen met 
vermogens tot 15 MW. De meeste aansluitingen werken op 6,6 of 
11 kilovolt en 50 of 60 hertz, maar een standaard is niet aanwezig. 
Laden kan met zware kabels of via inductie. Positief is dat de kos- 
ten voor het maken van grotere en zwaardere aansluitingen te 
overzien zijn. 

Wie durft?
Wereldwijd zal de komende decennia een overstap worden ge-
maakt van fossiele energie naar meer duurzame vormen. De jacht-
bouw zal daarin mee moeten gaan om relevant te blijven. Feadship 
wil daarbij een voortrekkersrol spelen en promoot actief de over-
stap van diesel-mechanische systemen naar diesel-elektrische 
systemen met in de toekomst andere energiedragers dan diesel. 
Met de huidige technologie is het bouwen van een jacht met ener-
gieopslag in batterijen en een gelijke range nog niet mogelijk. 
Wordt echter gekeken naar een gemiddeld vaarprofiel, dan wordt 
het gebruik van batterijen realistischer. Om een jacht op batterijen 
levensvatbaar te maken, moet de batterijtechniek zich echter ver- 
der ontwikkelen zodat hogere dichtheden en lagere kosten moge- 
lijk zijn. Tegelijkertijd zullen meer en sterkere walstroomvoor- 
zieningen noodzakelijk zijn, zodat volstaan kan worden met een 
lagere energieopslag aan boord. Ten slotte moeten de kosten van 
brandstof stijgen in verhouding tot de kosten van elektriciteit. 
Bovenal zijn er echter gepassioneerde klanten nodig die de stap 
durven te maken.

Jachtenspecial

moeten worden uitgewerkt. Een voordeel is dat de elektrische sys-
temen flexibeler aan boord geplaatst kunnen worden en het weg- 
laten van alle dieselmotoren nog lagere trillingen en geluidsniveaus 
aan boord geven.

Kosten grootste struikelblok
Grootste bezwaar zijn nog de kosten van een batterijpakket die nu 
rond de zeven miljoen euro liggen. Een vergelijk in gebruik is lastig 
te maken. Dieselprijzen variëren sterk per land en jachten zullen 
vaak belastingvrij tanken op goedkope locaties, maar een prijs van 
0,6 euro per liter is een realistisch gemiddelde wat uitkomt op 0,15 
euro per kWh. Elektriciteitsprijzen variëren per land tussen onge-
veer 0,05 euro per kWh en 0,5 euro per kWh afhankelijk van hoe 
deze wordt opgewekt. In Frankrijk en Amerika is een tarief van 0,1 
euro per kWh realistisch waarbij nog een opslag nodig zal zijn om 
een walstroomaansluiting te realiseren. De kosten van elektriciteit 
vanuit diesel aan boord of vanaf walstroom in de haven zullen daar-
om weinig verschillen. Wel kan worden verwacht dat op langere 
termijn brandstof sterker belast zal worden, terwijl elektriciteit 
goedkoper zal worden door meer duurzame bronnen.

Stappen nodig in oplaadinfrastructuur
Net als bij de elektrische auto’s is er tegelijkertijd een ontwikkeling 
nodig van de infrastructuur om te laden. Op dit moment zijn er nog 
weinig voorzieningen en de aanwezige walstroomaansluitingen zijn 
slechts voldoende voor hotelbelasting. De maximale belasting in bij-
voorbeeld Monaco is 150 kilowatt. Voor het laden van 14 MWh in 
een nacht zal echter inclusief verbruik een aansluiting nodig zijn 

Met een range van 

300 nm is de gehele 

Middellandse Zee 

binnen bereik.
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By E.J. de Boer MSc

Classifi cation:
An Ever-changing Landscape
In a market where luxury is already taken to extremes, the yacht industry’s pursuit of perfection 
and innovation never ends. When looking at the expectations of a growing number of potential 
clients, it becomes clear they will push the concept of fl oating luxury and environmental 
awareness even further. In this ever-changing landscape, classifi cation societies are also 
evolving their roles within the industry to meet digitalisation and decarbonisation challenges, 
without any compromise of safety and quality.

Yacht Special

When reading a yacht magazine, walking along a marina or visiting 
a crowded bay in the south of France, there is a high chance you 
will be astonished when seeing a superyacht. A superyacht with its 
shining presence is the icon of “success” and transmits at a glance 
a magnifi cent feeling of accomplishment. It is the manifestation of 
the owner’s wealth and power as well as the tangible demonstra-
tion of the designers’, engineers’ and craftsmen’s abilities.
For the future, the superyacht industry has the challenge to focus 
on this radiation of success and extend it to other aspects that are 
currently less tangible, yet as present and important. As an exam-
ple, the superyacht industry could play an infl uencer role in the pro-
cess of decarbonisation and digitalisation of the marine industry.
The environmental footprint of construction, operation and mainte-
nance is, and will remain, a hot topic as well. In addition, there is 
the condition and professionalism of the crew that will play an im-
portant part in the success of this industry with yachts and their op-
erational profi le becoming more complicated and demanding.
Cyber security, data analytics, glass constructions, 3D plan ap-
proval techniques, and environmentally friendly solutions such as 
hydrogen and battery propulsion are among the leading develop-
ments catching the eye of a more environmentally conscious and 

forward-looking type of owners. As the size, sophistication and 
complexity of yachts have increased, improvements in overall per-
formance and experience are not simply about novel architectural 
designs and advanced construction techniques. More and more
attention is also being paid to human engineering, with a focus on 
crew training, management and professionalism. Classifi cation
societies need to be on top of all these developments. 

Dealing with the Evolution of Risk
Bringing it back to its roots, the role of class is the worldwide imple-
mentation of rules covering:
• structural strength of the hull and watertight integrity of essen-

tial parts of the hull and appendages;
• safety and reliability of propulsion and steering systems; and   
• effectiveness of essential auxiliary systems.
Broadly speaking, this requires class to develop, publish and imple-
ment rules and regulations. However, data is the phenomenon of 
our time. Data about you, the yachts, the components, decisions 
and behaviours, your relationships and opinions are now widely 
captured and analysed to support you in the digital world. 
With the availability of an enormous amount of data and the capa-
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of the class 
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may not have to 

visit a ship to 

inspect it.
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number of yachts 

as well as meet 

yacht owners’ 

expectations.

Engel Jan de Boer is Yacht Segment Manager  
at Lloyd’s Register EMEA.

bilities nowadays to analyse these efficiently, has come a change in 
the way we all operate, requiring us to adapt. Technology is chang-
ing the yacht market and this is introducing new potential risks that 
need to be managed. Cyber threats are simply the newest evolution 
of risk type. The yacht industry needs to approach cyber security in 
the same way it treats health and safety. This makes class the natu-
ral partner for cyber security – their heritage and credentials in 
keeping people and ships safe at sea has now extended into the 
digital space.
The availability and use of data is also changing the way class op-
erates, as ships and their systems and components become more 
autonomous. In turn, this allows for remote condition monitoring 
and predictive maintenance. This is already having an impact on 
the way class societies operate with remote inspection techniques 
being used for smaller tasks, such as verifying a repair has been 
undertaken or ensuring minor damage has been rectified.

The Market
The market has seen a stable growth, yet has been changing at the 
same time due to the requirements being imposed by a new, young-
er generation of yacht owners wanting to explore different areas, 
for longer periods in a sustainable and cost-efficient manner. Of 

course, current insecurities at a macro level, such as the tariff war, 
significant increase in U.S. deficit, the slow down of the German 
economy, Brexit and protests in Hong Kong, all impact the decision 
making of potential or current yacht owners. This is clearly evident 
in a slow down in the number of new construction orders. Regard-
less, there is still a growth in Ultra High Net Worth Individuals with 
the resources to buy and own a yacht, so the potential is there for 
builders, brokers and managers to tap into. 
There has been a clear increase in yacht size over the past decades 
and although the size limit seems to have been reached, this market 
has stabilised with various interesting projects on the horizon, both 
in the Netherlands and abroad. Following the end of the chartering 
season this year, it will be interesting to see if there is an uptake in 
the number of new yachts being ordered.
As a consequence of the growing yacht market, the increased com-
plexity of yachts and the extended area of operation, there is in-
creased pressure on the supply of appropriately qualified and expe-
rienced crew, often seen as the key differentiator to the success of 
a charter, whether private or commercial. To ensure that those who 
charter the yacht can live the dream without any hassle, and to pro-
tect the ever so important brand reputation, it is essential that the 
industry works on a further professionalisation of the crew. 
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states. Its general purpose is to promote a dialogue between LR and 
major players of the yachting industry, thus providing a forum to ex-
change views of, for instance, new technology, compliance with 
IMO and EU regulations, market conditions and other topical issues 
of concern – a dialogue to the benefi t of both parties. The focus of 
YTAC is to discuss and agree on the development of LR’s Rules and 
Regulations, ensuring that they are suited to the yacht industry and 
that the right balance is found between the demands of projected 
operational use and ship safety. To promote dialogue, LR also or-
ganises interactive and informative yacht focused seminars in Cap 
D’Ail, Viareggio and the Netherlands, where not only technical mat-
ters such as common survey fi ndings on yachts, cyber security and 
glass structures are discussed, but also the human element and 
management of change.
This, together with the classifi cation society’s active participation in 
the development of the well known large yacht codes and ISO 
standards, ensures a continuous exchange of ideas, suggestions 
and proposals and most importantly dialogue. 
Regardless of the changing environment, the safety of a yacht, 
crew, environment and operational performance is paramount. This 
is why class needs to be closely involved at every stage of a ves-
sel’s lifecycle to achieve safety, compliance and effi ciency. Assets 
must be designed, built and maintained to the highest standards. 
With new technologies being implemented, there is even more onus 
on the class societies to take their responsibilities in independently 
verifying the risk being introduced. 
Class should add value at every stage of an asset’s life and interact 
with clients from innovation and concept design through to opera-
tion. A dynamic approach in new technology qualifi cation and adop-
tion helps overcome various technical challenges encountered on 
the yachts, such as improving operational effi ciency, complying 
with environmental requirements, keeping people and assets safe, 
and remaining secure physically and digitally.
With the landscape around us always changing, the role of class is 
too. It is with close co-operation with the industry at every stage of 
a yacht’s lifecycle that improvements can be made ensuring the 
safety of a yacht, its crew, and the environment and that its opera-
tional performance is safeguarded. 

Yacht Special

When it comes to marinas, the increasing number of yachts will 
lead to berth scarcity; consequently, rental fees will increase, and 
the supply and demand cycle will do its work. This scarcity has al-
ready led to various new developments and increases in existing 
port capacity, but the speed at which these are being realised 
seems to be lacking the growth of the market. Sometimes this is due 
to local regulations in terms of permissions, taxes and environmen-
tal control. In addition, the marinas will also need to tender for the 
different demands on the services it offers, which are no longer lim-
ited to water and electricity. Existing marinas will need to go 
through a bit of a renaissance to ensure they are part of the lifestyle 
destination expected by yacht owners and charterers.
A steady growth in the yacht market, together with the increased 
complexity and different demands being placed on the yachts, its 
crew and the supporting facilities, makes the role of class even 
more important than in the past and requires it to adapt.

Yacht Classifi cation Expectations
While most of the superyacht industry acknowledges that classifi -
cation societies play an important role in safe construction and op-
eration, the sector has historically come under criticism: with many 
shipyards, designers and owners’ representatives bemoaning oner-
ous rules, a lack of fl exibility and responsiveness and costly servic-
es. The importance of class is also sometimes being questioned. In 
addition, it seems that the market identifi es that the key areas that 
classifi cation societies need to deliver on are consistency, commu-
nication and reactivity towards innovation. So clearly, there is still 
quite some work to be done by classifi cation societies to match
clients’ expectations. Something that can only be achieved with all 
parties working together. 
Lloyd’s Register (LR) encourages co-operation through its Yacht 
Technical Advisory Committee (YTAC) and is composed of a group of 
leading global industry leaders, subject matter experts and fl ag 

Regardless of the changing environment, the safety of a yacht, crew, environment and 

operational performance is paramount.

Technology 

changing the 

maritime industry.
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Door G.J. de Boer

Nederlandse scheepsbouw in 2018
Na het dramatische jaar 2016 kwam er eindelijk licht herstel voor de maritieme sector vanaf begin 2017, maar 2018 
bleef voor de Nederlandse scheepsbouwers een behoorlijk lastig jaar. De werven die zijn gespecialiseerd in 
binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen deden het over het algemeen wel goed, evenals de 
superjachtenbouwers. Ook de dalende trend voor de scheepsreparatie lijkt doorbroken, maar herstel in dit segment 
is nog wel minimaal. De maritieme toeleveranciers zetten steeds meer in op verduurzaming en digitalisering. 

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

Zowel bij de werven als bij de toeleveranciers is de omzet in 2018 welis-
waar licht gestegen, toch bleven de marges onder druk staan. De totale 
omzet van de Nederlandse maritiem-technische sector steeg met 5,8 
procent van 6,9 naar 7,3 miljard euro. Het totale personeelsbestand nam 
toe met 3,9 procent van 27.971 fte in 2017 naar zo’n 29.072 fte eind 2018. 
Bij de scheepswerven was 11.754 fte werkzaam (inclusief inhuur) en bij 
de maritieme toeleveranciers 17.318 fte plus circa 1676 inleenkrachten. 
Hoewel niet helemaal compleet bij gebrek aan volledige informatie, is 
de kaart op de middenpagina’s een representatieve weergave van wat 
er in Nederland is (af)gebouwd in 2018. Niet opgenomen zijn de schepen 
die op buitenlandse werven zijn gebouwd onder regie en/of in licentie 

van Nederlandse werven. Op onze website (www.swzmaritime.nl/
news/2019/09/26/dutch-shipbuilding-in-2018/) vindt u een gedetailleerd 
overzicht van de in 2018 opgeleverde schepen en de orderportefeuille 
(voor zover bekend) voor de periode vanaf 1 januari 2018. Deze lijst is 
samengesteld door onze redacteur Gerrit J. de Boer met medewerking 
van Michel  Koopman, marktanalist van Netherlands Maritime Techno-
logy, en René Cornel, Deventer. Zie ook het Sectorjaarverslag 2018: htt-
ps://maritimetechnology.nl/sectorinformatie/. Hieronder enkele hoogte-
punten van de Nederlandse scheepsbouw in 2018 (de schepen met een 
* zijn genomineerd voor de Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar 
2019).

Thun Eos 
Type:  FS 8000 olie/chemicaliëntanker
Opdrachtgever:  Thun Tankers BV (Erik Thun AB), Farmsum
Werf:  Ferus Smit BV, Westerbroek (bouwnummer 443) 
Datum oplevering:  12 december 2018
L o.a. (l.l.) x B x H (dg):  114,85 (112,34) x 15,87 x 10,10 (6,95) meter
Energievoorziening:   een vier-tact zes-cilinder Wärtsilä-dual-fuelmotor, type 6L34DF, 

(340 x 1400), 2999 kW bij 750 tpm, op een verstelbare schroef in 
een straalbuis voor een snelheid van 13,5 knopen.

Klasse:  Bureau Veritas
Bijzonderheden:   eerste van een serie van vier ijsklasse-1A-product- en -chemicaliëntankers. De LNG-tank is aan dek geplaatst. De negen 

gecoate ladingtanks, ingericht voor vervoer van chemische ladingen overeenkomstig de eisen van MARPOL en IMO type 
II, hebben een capaciteit van 9540 m3. Andere noviteiten zijn de walstroomaansluiting en de kanoboeg.

Bravo Eugenia* 
Type:  109-meter-superjacht
Opdrachtgever:  Bravo Eugenia Ltd. (Eugenia Jerry Jones), Georgetown
Werf:   Oceanco, Alblasserdam, en Zwijnenburg BV, Capelle aan den 

IJssel (bouwnummer 718) 
Datum oplevering:  20 december 2018
L o.a x B: 109,00 x 16,30 meter. 
Energievoorziening:   twee MTU-hoofdmotoren, twee keer 1440 kW, twee schroeven, 

snelheid 17,5 knopen. 
Klasse:  Lloyd’s Register
Bijzonderheden:   ontworpen door Nuvolari Lenard, Latal Naval Architects en Reymond Langton Design Ltd.  
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Scheepsbouw

Elena H. 
Type:  estuaire tanker 
Opdrachtgever:  Compania Naviera Horamar S.A., Buenos Aires
Werf:   Damen Shipyards Galati en Teamco Shipyard BV, Heusden 

(bouwnummer 574116) 
Datum oplevering:  19 augustus 2018
L o.a. x B x H (dg):  119,90 x 17,50 x 6,00 (3,65) meter
Energievoorziening:   twee vier-tact twaalf-cilinder Caterpillar-dieselmotoren,  

type 3512 C (170 x 215), twee keer 1105 kW bij 1600 tpm,  
twee schroeven, 10,7 knopen.  

Klasse:  Lloyd’s Register
Bijzonderheden:   de Elena H. vertrok op 19 augustus 2018 onder Panamese vlag van Rotterdam op eigen kracht naar Buenos Aires (aan-

komst op 23 september). Voor deze reis is ballastwater ingenomen via het door IMO gecertificeerde InvaSave van Damen 
Green Solutions in plaats van de installatie van een ballastwatermanagementsysteem (BWMS) aan boord om te voldoen 
aan de eisen van artikel D2 van de Ballast Water Management (BWM) Conventie voor nieuwgebouwde schepen. 

Werkendam
Type:  700-m3-beunschip
Opdrachtgever:  Paans & Van Oord BV, Rotterdam
Werf:   Neptune Shipyards BV, Hardinxveld-Giessendam 

(bouwnummer 522)
Datum oplevering:  6 juli 2018
L o.a. x B x H (dg):  68,70 x 11,44 x 3,30 (2,50) meter
Energievoorziening:   drie MAN-gasgeneratoren, drie keer 500 kW bij 1500 tpm,  

twee roerpropellers (twee keer 550 kW) en een intrekbare  
roerpropeller (450 kW).

Klasse:  Bureau Veritas 
Bijzonderheden:  de Werkendam is het eerste LNG-aangedreven werkschip in de vloot van Van Oord. Als reserve is er echter wel een diesel-

generator op gasolie beschikbaar. De LNG-tank van 37 m3 is voldoende om veertien dagen te opereren. Het DP1-vaartuig is 
uitgerust met twee elektrisch aangedreven spudpalen en een verrijdbare vier-draads grijperkraan, type MTECK 425E, met 
een hijscapaciteit van 25 ton op zestien meter of twintig ton op twintig meter. De maximale baggerdiepte is dertig meter.

Fregate 
Type:  RSD WID 2915 Hybrid (Water Injection Dredger)
Opdrachtgever:  De Boer Remorquage SarL, Cayenne
Werf:   Damen Shipyards, Hardinxveld-Giessendam/casco: Safe Co.  

Ltd. Sp. z.o.o.. Gdansk (bouwnummer 571766) 
Datum oplevering:  1 juni 2018
L o.a. (l.l.) x B x H (dg):  29,20 (25,70) x 15,04 x 5,50 (4,60) meter
Energievoorziening:   twee vier-tact twaalf-cilinder Caterpillar-dieselgeneratoren,  

type 3512C HD (170 x 215), twee keer 1942 kW bij 1600 tpm,  
twee Veth-roerpropellers, type VZ 1250 VHD (twee keer 400 kW), 
trekkracht 42,5 ton, snelheid 12,5 knopen.

Klasse:  Bureau Veritas
Bijzonderheden:   de WID 2915 is ontwikkeld uit een bestaand Damen-ontwerp in samenwerking met Hydro GC namens Grand Port Maritime 

de Guyane en voorzien van een Air en Water Injection Dredging-set (Airset). 
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Scheepsbouw

DC Orisant* 
Type:  5450-m3-multipurpose sleephopperzuiger
Opdrachtgever:  Orisant Dredging BV, Goes 
Werf:  Royal IHC Krimpen aan den IJssel (bouwnummer 1290)
Datum oplevering:  12 november 2018
L o.a. (l.l.) x B x H (dg):   142,30 (139,50) x 23,00 x 10,20 (7,30) meter (baggerdiepgang 7,80 

meter)
Energievoorziening:   twee vier-tact zestien-cilinder Mitsubishi-dieselgeneratoren, 

type S16U-MPTK (240 x 260), twee keer 5000 kW bij 1150 tpm, 
twee schroeven in straalbuizen (twee keer 3600 kW), snelheid 
zestien knopen. Twee boegschroeven en een hekschroef hebben een vermogen van elk 700 kW. DP2.

Klasse:  Bureau Veritas
Bijzonderheden:   de DC Orisant is uitgerust met twee binnenboordbaggerpompen (twee keer 2250 kW) en twee perspompen 

(twee keer 800 kW). Diameter zuigbuis 1100 mm. Baggerdiepte 35 meter.

Sendo Liner*
Type:  binnenvaartcontainerschip 
Opdrachtgever:   Sendo Shipping BV, Harderwijk voor Multimodaal Container  

Services (MCS Meppel)
Werf:   Santierul Naval Orsova SA, Orsova en Concordia Damen Ship-

yards, Werkendam (1084)
Datum oplevering:  15 februari 2018
L o.a. x B (dg):  110,00 x 11,45 meter (3,65) meter
Energievoorziening:  twee vier-tact zes-cilinder Volvo-dieselgeneratoren, type D16 

(144 x 165), twee keer 435 kW plus een pakket 52 lithium-poly-
meer accu’s, 564 kWh, twee elektrisch aangedreven schroeven in straalbuizen (twee keer 350 kW), snelheid veertien  
kilometer per uur, twee elektrisch aangedreven Veth-Jetboegschroeven (twee keer 300 kW).

Bijzonderheden:   ontworpen door Damen Corncordia in samenwerking met Groenendijk & Soetermeer, Dordrecht. Het kan als eerste  
binnenvaartschip met een snelheid van dertien tot veertien kilometer per uur 2,5 tot drie uur volledig emissieloos op  
accu’s varen.

Ecodelta
Type:  6000-m3-sleephopperzuiger
Opdrachtgever:  Van der Kamp Baggerbeheer BV, Zwolle
Werf:   Barkmeijer Stroobos BV, Stroobos en Koninklijke Niestern  

Sander BV, Delfzijl (bouwnummer 343)
Datum oplevering:  12 december 2018
L o.a. (l.l.) x B x H (dg):  134,10 (121,03) x 21,40 x 8,35 (6,62) meter
Energievoorziening:   vier vier-tact twaalf-cilinder ABC-dual-fuelgeneratoren, type 

12VDZD-1000-125A (256 x 310), vier keer 1900 kW, voor onder 
andere de aandrijving van twee Veth-roerpropellers, type VL-
1800 (twee keer 2200 kW) en twee Veth-boegschroeven, type VT-550 in tunnels. Dienstsnelheid 13,5 knopen. 

Klasse:  DNV GL
Bijzonderheden:   ontworpen door Conoship International BV, Groningen. Secties gebouwd in Stroobos, geassembleerd in Delfzijl. Zuigbuis-

diameter van 1000 mm, maximale baggerdiepte is 37 meter.

Scheepsbouw
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Alblasserdam 
Yachtbuilding Shipyards BV 
(Oceanco), Alblasserdam/
Zwijndrecht
1x 106 m jacht
1x 90 m jacht
1x 109 m jacht

Damen Maaskant Shipyards 
BV, Stellendam

1x CRT 3413
1x trawler
2x StanLaunch 804S

Feadship Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
BV, Aalsmeer
1x 35 m jacht 
1x 87 m jacht
1x 51 m jacht 

Gebr. Kooiman, 
Zwijndrecht
1x hopper 
dredger 
rebuilding

Machinefabriek Luyt BV, 
Den Oever
2x shrimp trawlers

Royal IHC BV, Kinderdijk, 
Krimpen aan den IJssel
1x cutter dredger 900 kW

1x 6000 m3 hopper dredger 

1x 5450 m3 hopper dredger 

1x 4200 m3 hopper dredger 
1x EasyDredge 3700

Holland Jachtbouw BV, 
Zaandam
2x 24 m jacht 

Padmos Shipyard BV, 
Stellendam/Bruinisse

2x 25 m shrimp trawlers
1x 19 m stern trawler

N. Dijkstra Metaal-
bewerking BV, Harlingen
1x 22 m waterbus 

Feadship Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw BV, Makkum
1x 99,5 m jacht 
1x 110 m jacht 

Feadship Koninklijke Van 
Lent BV, Kaag/Amsterdam

2x 73 m jacht 

Jac. den Breejen BV, 
Hardinxveld-Giessendam
1x riverpax 135
1x inland tanker 86

Concordia Damen 
Shipbuilding BV, 
Werkendam
1x fl oating dock
1x inland tanker 110
2x dry cargo 110

Veka Group BV, 
Werkendam
2x inland tanker 110
1x inland tanker 85Damen Amels BV, 

Vlissingen
2x LE 188
1x LE 205
2x LE 242
1x LE 200
1x LE 180 Breko BV, 

Papendrecht
1x inland tanker 110
1x inland tanker 86

Dolderman BV, 
Dordrecht
1x inland dry cargo 110
3x inland tanker 135
4x inland tanker 110
2x inland tanker 84.7
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Ferus Smit BV, Westerbroek/Leer
1x Ecobox 10500
4x Trader 5150
1x chemtanker 8000
1x minibulker 6700
1x minibulker 16500

Damen Shipyards BV, 
Gorinchem
1x ASD 2411
2x ASD 2810
1x ASD 3010 ICE
1x ASD 3212
2x ATD 2412
1x MultiCat 1506
1x MultiCat 1908
1x StanPontoon 4512
1x FCS 5009
1x FYS 5009
1x inlandtanker 110

Damen Shipyards 
Hardinxveld BV
1x Shoalbuster 2508
1x Shoalbuster 2308
1x MultiCat 3213
1x MultiCat 3013
1x WID 2915
4x MultiCat 2608SD
4x Pusher 2612SD
1x RiverFerry 3109
1x UV 4312

Wim van der Valk Continental 
Yachts BV, Waalwijk
1x 26 m jacht
1x 19 m jacht
1x 32 m jacht

Teamco Shipyard BV, Heusden
2x inland LPG-tanker 110
4x inland tanker 110

Nauplius
Workboats BV, 
Groningen
2x LUV 

Barkmeijer Stroobos BV, 
Stroobos
1x pilot tender

1x 5500 m3 hopper dredger

Thecla Bodewes 
Shipyards Kampen 
BV, Kampen 
(v/h Peters Shipyards BV)
1x tug/pushboat ice class 1C

Royal Bodewes Shipyards BV, 
Hoogezand
3x Trader 5150
1x EcoTrader 4700

Hartman Marine Shipbuilding BV, Urk
1x R2 3300

GS Yard BV v/h Groningen 
Shipyard BV, Waterhuizen
1x dry cargo 85
1x dry cargo 110
5x inland tanker 86
2x inland tanker 110

Pattje Waterhuizen BV, 
Waterhuizen
1x pontoon 60 x 11,40 m
1x survey vessel

De Gerlien van Tiem BV, Druten 
2x inland tanker 110

Neptune Shipyards BV, 
Aalst/Hardinxveld
1x grab hopper dredger
1x EuroCarrier 2611
1x EuroCarrier 2209
1x EuroCarrier 0209
1x 23 m crewtender

Royal Huisman Shipyard BV, 
Vollenhove
1x 56 m jacht

Heesen Yachts BV, 
Oss
1x 55 m jacht
3x 50 m jacht

Shipyard De Hoop BV, 
Lobith
4x ASD 39 ton
2x ASD 30 ton
1x riverpax 135

Vahali BV, Gendt
5x riverpax 135

Holland Shipyards BV, 
Hardinxveld-Giessendam
1x hybrid ferry
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By D. de Jong Bsc.

Black Pearl Will 
Turn Heads for 
Decades to Come
World’s Largest Sailing Yacht 
Combines Wind with Batteries

The Black Pearl, measuring 106.7 metres, is the largest sailing yacht in the 
world. It has many other special features, such as a state of the art DynaRig 
sailing system, a single level engine room and a hybrid propulsion installation. 
This system includes high capacity batteries allowing for a power regeneration 
mode when under sail. Altogether, the Black Pearl is a showcase of Oceanco’s 
yacht building capabilities.

Yacht Special

Black Pearl 

under sail during 

sea trials 

(photographs by 

Tom van 

Oossanen).

The Black Pearl was developed in close cooperation with the owner 
and his representatives, the interior and exterior designers (Ken 
Freivokh, Gerard P. Villate and Nuvolari Lenard) and Dykstra Naval 
Architects and was built by Oceanco. One of the major design ob-
jectives was to build the most environmentally friendly superyacht. 
During the design and building period, this objective was the main 
parameter for all decisions taken with regards to the sail plan, the 
hull lines development, the propulsion installation and all further 
systems and equipment. 

Experience with the sailing yacht Maltese Falcon, also designed by 
Gerard Dijkstra, had proved the DynaRig a very effi cient sail system, 
allowing maximum sailing time under almost all conditions. The hy-
brid propulsion system combines the fuel effi cient traditional diesel 
direct installation with the fl exibility of a diesel electric installation, 
with the added benefi t of regeneration of power when under sail. 
The high energy battery bank provides peak shaving with optimum 
diesel engine fuel consumption, reduced maintenance and emission 
free operation when using the battery installation only.
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Dirk de Jong is Commercial Director at Oceanco.

Deck Arrangement
The Black Pearl is a three-mast DynaRig luxury, private sailing 
yacht, built under Cayman Islands flag (according to Large Yacht 
Code regulations) and Lloyd’s Register of Shipping classification 
with the following notation: ✠100A1 SSC YACHT MONO G6 (✠)LMC 
UMS ECO. The yacht has accommodation for the owner, twelve 
guests and 25 crew. 
The vessel’s decks and spaces are arranged as follows:
• The bottom deck provides space for the engine room, control 

room, battery rooms, cold and freeze stores, laundry, crew 
mess, crew lounge and forward machinery spaces. 

• On lower deck, accessible by main staircase with central eleva-
tor, is the owner’s stateroom, with an opening balcony to sea. It 
provides space for six guest cabins, of which four can be com-
bined into two large suites, the Beach Club with spa facilities 
and two opening hull doors providing access to the sea. For-
ward of the guest area are the galley and crew cabins, accessi-
ble by a separate service staircase. 

• On main deck, aft of the main staircase, the main salon and aft 
lounge are located. The aft lounge provides direct access to the 
main deck aft, which includes an exterior seating area in combi-
nation with the 6.5-metre long pool. The pool has a hoistable 
floor allowing the pool depth to be steplessly adjusted from 1.5 
metres deep to deck level while the water remains in the pool. 
Aft of the pool, two sets of stairs provide access to the drop-
down platform for swimming in the sea.  
The main salon is an unsurpassed open space of approximately 
eighteen metres long and eleven metres wide, with a free interi-
or height of up to 2.8 metres without any supporting pillars. For-
ward of the main staircase, the dining room with an adjacent 
wine store/showcase room, as well as the owner’s office can be 
found. The dining room has two opening side shell doors provi-
ding unobstructed views to the outside. The tender garage is lo-
cated in the forward area, providing space for a ten- and twel-
ve-metre tender as well as other toys and watersports 
equipment.

Main Particulars
Length overall: 106.70 metres
Beam overall: 15.00 metres
Draft: 6.50 metres
Air draft: 62.50 metres
Displacement (approximately): 2500 tonnes
GT (approximately): 2850
Exterior designers: Ken Freivokh & Nuvolari Lenard
Interior designers: Gerard P. Villate & Nuvolari Lenard
Naval Architect: Dykstra Naval Architects
Classification: LR ✠100 A1 SSC ✠LMC UMS SCM ECO
Flag state: Cayman Islands Shipping Registry
Notation: Large Yacht code

Propulsion Installation
Main diesel engines (2x): MTU 12V2000 M72; 1080kW
Electric propulsion motors (2x): Visedo permanent magnet-
 ic electric motors; 450 kW 
Generators (x3): Scania DI16 71M, 511kW
Bow thruster (x1): Veth VZ-400A; 310kW
Stern thruster (x1): Veth VZ-400A; 250kW

Hull & Superstuction Construction
Material hull: steel
Material superstructure: aluminium
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The development of solar sails is ongoing and once they become 
available, they can be fitted onboard. In addition to driving force, 
the sails can then also generate electrical power.

Single Level Engine Room
While typical yachts of this size have an engine room stretching out 
over two decks (bottom as well as lower deck), the engine room of 
the Black Pearl is only located on the bottom deck, maximising luxu-
ry accommodation space. This arrangement is possible by using a 
hybrid propulsion package, consisting of two shaft lines each con-
taining a compact main diesel engine providing 1080 kilowatts, com-
bined with a 450-kilowatt electric propulsion motor (EPM). Keeping 
the whole main and auxiliary machinery installation on bottom deck 
required a completely different approach for the arrangement of 
main systems, such as the exhaust installation and engine room 
ventilation and cooling. 
To reduce size of the air in- and outlets located on upper deck and 
passing through the luxury accommodation on main and lower 
deck, the engine room is fitted with sea water air coolers, requiring 
only supply of combustion air with some overpressure for the en-
gines, whilst the engine room air is being circulated. 
For motor assisted sailing operations, the exhaust system is ar-
ranged such that under heel (sailing conditions), the low engine 
can still be operated without back pressure problems. The main 
diesel engine exhaust system, consisting of a silencer, water lift 
and separator, leading the cooled gases overboard through an un-
derwater exhaust outlet, has excellent noise reduction character- 
istics. 
The main generators are situated in the engine room, double elastic 
mounted on the tank top and fitted inside a sound enclosure. Each 
generator exhaust system includes a diesel particle filter and si-
lencer and is fitted with a water lift and water separator system. 
The cooled and dry exhaust gases are led to the transom, allowing 
the generators to be run while under sail in all operating conditions.
The single level engine room created a considerable challenge to 
find space for all the pipes, ducts and cable trays to and from the 
engine and control room.

Hybrid Propulsion Installation
The hybrid propulsion installation consists of two shaft lines, each 
provided with a controllable pitch propeller. The shaft lines are 

Yacht Special

• The upper deck aft provides space for the upper deck salon/TV 
room with sliding doors to the aft upper deck area with exterior 
dining, seating and jacuzzi. Forward of the main staircase are 
the captain’s cabin and the wheelhouse.

• An open sundeck with access from the aft upper deck of the 
wheelhouse allows for seating and sunbathing. On the forward 
part of this deck, the sail control stations are located, one on 
port side and one on starboard.

Rig Design
Sailing propulsion comes from a total of 2877 square metres of sail, 
divided over three identical masts, each supporting 959 square me-
tres. The carbon masts measure 68.5 metres in length. The masts 
are supported by a keel bearing on the keel of the yacht and a deck 
bearing in the deck. The masts are un-stayed and can rotate. Each 
has five sails and when set, each sail is supported on its head and 
foot by a yard. The longest yard measures 23.5 metres. When furled, 
the sails are stowed on vertical mounted mandrels inside the mast 
structure. This so-called DynaRig system was first used on the Mal-
tese Falcon. The rig has been further optimised for the Black Pearl 
using the experience and lessons learned with the Maltese Falcon.
In essence, the rig is a so-called square rig, but the DynaRig is in-
herently more efficient than the traditional square rig and can easily 
be called a fore and aft rig as well. The masts supporting the sails 
are free standing rotating masts, which have no limit to the bracing 
angle, making it possible for the yacht to sail much closer to the 
wind with the sails rotated on or close to the centreline of the yacht. 
The masts, being un-stayed, do not have the drag resulting from the 
windage of the standing rigging and finally the sails are fully sup-
ported on their head and foot, creating a single sail when set to-
gether, which immensely improves the aerodynamics of the sail.
The sails have an automated control system, making it possible for 
a single person to control all functions for setting or reducing sail, 
and adjusting the angle of the sails towards the wind. It is not re-
quired to manhandle any of the lines. Controls are located on the 
sailing station on the bridge with a duplicate control station on the 
fly bridge. Furthermore, it is possible to control the functions with a 
wireless handheld control unit, when preferred. All sails can be (un)
furled in just five minutes. To assist the operator in finding the most 
efficient mast angles, the sailing station displays wind information 
such as wind speed, wind angle and angle of attack per mast.
The mast load display is another unique feature of the rig of the 
Black Pearl. A large number of optical fibers are laminated within 
the carbon mast structure to provide strain information that is used 
to calculate the driving force, heeling force, bending moment and 
the torsion in the mast. These numbers are continuously displayed 
for the operator, so when mast trim is changed, the change in mast 
loads is displayed. The driving force indicator assists the operator 
with trimming the sails for the best boat speed. The bending and 
torsion moments provide information on how the rigs are loaded. 
These loads are displayed as a percentage of set safety limits. All 
the information is recorded into data logs.
The rig of the Black Pearl is also prepared for solar sails to be fitted. Single shaft line installation.
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• Economical cruising mode: The main diesel engines deliver 
power to the propellers and the EPMs act as generators, pro- 
viding power to the main switchboard, optimising fuel consump-
tion of the main diesel engines and minimising running hours of 
the generators. Suitable for cruising at medium speed (eleven to 
fifteen knots). The high energy battery bank will be available for 
possible peak loads.

• Normal cruising mode: This propulsion mode is used when 
cruising at relatively high speed. All power from the main diesel 
engines is available for propulsion and the hotel load is supplied 
by the auxiliary generators. Power demand from the diesel gen- 

Yacht Special

powered through a gearbox (make Hundested), which is driven by 
a main diesel engine, make MTU, type 12V2000 M72 rated at 1080 
kilowatts and a permanent magnet EPM of 450 kilowatts. The die- 
sel engine and EPM can be clutched in or out separately from 
each other for optimum flexibility. See the configuration of a single 
shaft line installation below.
The yacht is further equipped with three main diesel generators, 
make Scania, type DI16 71M rated at 511 kilowatts each and a 
Magnus Marine energy storage system. The batteries, Hitachi 
Lithium-ion CH75A-6 high energy cells, are connected to the 400 
VAC (volts of alternating current) via a set of convertors (see main 
electrical diagramme). In close consultation with the classification 
society, the battery room arrangement and associated safety sys-
tems were assessed and defined by means of a hazard identifica-
tion study (HAZID). Various failure events were defined during the 
HAZID including fire, flooding, thermal runaway of the batteries, 
and so on. For each of the events, the possible mitigating actions 
and associated systems were defined to prevent further damage to 
the yacht, the guests and its crew.
As a result of the HAZID study, it was concluded that in case of an 
unforeseen event, the energy cells are to be disconnected from 
each other to reach a safe voltage and that the rooms needed 
proper fire protection with adequate ventilation to cool down the 
area based upon the stored energy in a single disconnected ener- 
gy cell.
This hybrid propulsion installation offers maximum flexibility for the 
owner, resulting in more economical (fuel efficient) operation, low- 
er noise and vibrations when operating in silent or quiet operation 
mode and less maintenance by optimised running hours of all die- 
sel engines (main engines and diesel generators).
The propulsion system accommodates the following operational 
modes:
1. Silent cruising mode
2. Quiet cruising mode
3. Economical cruising mode
4. Normal cruising mode
5. Boost mode
6. Motor sailing mode
7. Sailing mode
8. Regeneration mode (only under sail)

Operational Modes
• Silent cruising mode: The high energy battery bank provides 

power to the EPMs and the required hotel load (for limited time), 
with the main engines and diesel generators being switched off. 
Suitable for slow speed cruising/manoeuvring.

• Quiet cruising mode: The EPMs and hotel system will be pow- 
ered by means of the auxiliary generators. This is the optimal 
propulsion mode for relatively slow speeds (up to approximately 
eleven knots) and can also be used for motor assisted sailing. 
The main engines remain switched off. The high energy battery 
bank will be available for possible peak loads.

Silent cruising mode.

Economical cruising mode.

Normal cruising mode.
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be selected to assist the yacht using the main diesel engines or 
EPMs for additional speed or increasing manoeuvrability.

• Sailing mode: During normal sailing operations the controllable 
pitch propellers can be adjusted to feathering position, reducing 
drag and allowing maximum speed under sail.

• Regeneration mode (under sail): When the yacht is under sail, 
the controllable pitch propellers can be adjusted to accommo-
date regeneration of power back into the main switchboard 
through the EPMs, avoiding the need to run the auxiliary diesel 
generators, providing power for the hotel load and, depending 
upon the sailing speed, power to the high energy battery bank. 
Depending on wind force and required speed, the system is ca-
pable of providing enough power to keep all diesel 
generators shut down without any further operational restric- 
tions, travelling zero-emmissions.

The pitch of the propellers will be automatically adjusted to suit the 
various operational modes, ensuring optimum propulsion efficiency 
in all circumstances.

Electrical Installation
The main electrical system consists of two separated electrical sys-
tems:
• 400 volts alternating current (AC) hotel system;
• 700 volts direct current (DC) power system.

Yacht Special

erators is optimised by using the high energy battery bank as 
peak shaving facility to ensure optimum fuel consumption of the 
diesel engines and optimising start/stops and associated run-
ning hours of the diesel generators.

• Boost mode: With this propulsion mode, the yacht can achieve 
its maximum speed. All power of the main engines and the 
EPMs is used for propulsion power, the diesel generators provi-
de power to both the EPMs and the hotel load. The high energy 
battery bank will be available for possible peak loads.

• Motor sailing mode: When the yacht is under sail, this mode can 

Regeneration mode.

The single line 

diagram of the 

main electrical 

installation.
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The AC system consists of a standard four-wire AC electrical sys-
tem based on a TN-C system and provides power to the main elec-
trical consumers, such as pumps, chiller plant, lighting, et cetera.
The DC system is introduced to obtain the best possible benefits 
from the hybrid installation. 
The DC system is coupled to the AC system through two grid con-
verters. Each grid converter will be able to provide the required 
amount of power for the EPM while in diesel electric mode. The AC 
distribution board is coupled to the EPMs, the bow and stern thrust-
er, and the high energy battery bank.
A shore connection is created using the bow and stern thruster fre-
quency drives, accommodating connecting varying shore voltages 
and frequencies to the main switchboard without the need of addi-
tional shore convertors.

Propulsion Control System
The yacht is equipped with a Propulsion Control System to enable 
the various propulsion modes as described above. The selection of 
the propulsion mode is done manually, but the actions taken during 
transition from one mode to the other are executed automatically. 
The Propulsion Control System provides advice about the best pos-
sible propulsion mode, but the decision is to be taken by the opera-
tor.

Power Management System
The electrical plant is equipped with a Power Management System 
(PMS). When the main engines and auxiliary generators are set to 
automatic mode, the PMS will take care of starting and stopping the 
engines to fulfil the required power demand. It also controls the fre-
quency drives, contactors and other electrical equipment automati-
cally. The PMS includes a battery control system, optimising the us-

age of the high energy battery bank (charging or de-charging) 
autonomously.

HVAC Installation
As one of the largest electrical consumers on board, the heating 
and ventilation (HVAC) system has been optimised, resulting in the 
lowest possible energy consumption and associated environmental-
ly friendly operation by means of: 
• an optimised chilled water plant;
• an optimised fresh air/return air ratio;
• an eco hotel management system; and
• a waste heat recovery system.
The chilled water plant’s electrical consumption and lifetime cost 
savings have been accomplished by introducing Danfoss Turbocor 
compressors. This centrifugal compressor type has the following 
benefits in relation to the conventional reciprocating or screw com-
pressor type:
• reduced electrical consumption by improved COP (coefficiency 

of performance);
• it is oil free, by means of magnetic (electronically operated) 

bearings;
• the system uses R134a, an environmentally friendly refrigerant, 

which has an Ozone Depletion Potential (ODP) of zero and a low 
Global Warming Potential (GWP) of 1300;

• less noise, due to the magnetic (electronically operated) bear- 
ings; and 

• electronic expansion valves, which improve the refrigerant’s 
cycles super heat and cooling capacity.

The HVAC system has been carefully designed with an optimised 
fresh air/return air ratio of approximately thirty/seventy to save en-
ergy without compromising comfort, health and ventilation require-
ments.
The HVAC monitoring and alarm Programmable Logic Controller 
(PLC) system is equipped with a ECO Hotel Management Software 
Operation Tool which allows to control the HVAC system for various Example of a Turbocor compressor.

Typical control panel for a room as available in the HVAC control system showing the 

Energy Saving Mode.
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HVAC Sanitising System
In addition to various energy saving solutions chosen to optimise 
the energy consumption in normal operating conditions, the HVAC 
system has been equipped with an air purification system to ensure 
optimum air quality inside the accommodation. Each air-handler has 
been equipped with an air purification system consisting of a UV-c 
light bulb, sanitising the supply air in the accommodation by elimi-
nating sick building syndrome risks by means of reducing odours, 
air pollutants, VOCs (chemical odours), smoke, mold bacteria and 
viruses.

Eco-conscious Design Systems 
Additional energy saving solutions have been introduced to further 
reduce the overall energy consumption of the yacht, including:
• A thermal insulation system: The hull and superstructure insula-

tion system has been increased, in comparison to normal prac- 
tices, to ensure an optimum insulation under more extreme cli-
mate conditions, reducing the power consumption of the HVAC.

• Double glass: Where possible double glass has been applied in 
the hull and superstructure windows, further reducing HVAC 
power consumption.

• Waste heat recovery: Beside the usage of waste heat for the 
HVAC system, the system also provides heat for the hot water 
boilers and the pool and jacuzzi warm water heaters, further re-
ducing electrical power consumption.

energy saving modes. Each individual room, AC-Zones (decks) or 
the complete yacht can be controlled within a pre-defined band-
width of temperature and humidity from maximum airflow to a low-
est minimum in ventilation requirements. The system is secured by 
CO2 measurement to guarantee a correct quality of air at minimum 
fresh air rate.
Waste heat is obtained from the diesel generator’s cooling water 
circuits for multiple purposes in energy recovering to consumers, 
for example the hot water calorifiers and the HVAC system. 
Instead of the conventional electrical heating system used, the 
HVAC pre-heaters and re-heaters on the Black Pearl are connected 
to the waste heat recovery system by means of hot water heat ex-
changers inside the AC rooms to save electrical consumption. A 
back up electrical heater is installed as standby in case of lack of or 
failing of the waste heat system.

Where possible, 

double glass has 

been applied in 

the hull and 

superstructure 

windows.

Example of a UV-c light installed in the HVAC system.
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Door H.S. Klos

Zoeken naar tweede leven 
voor ‘weesboten’
Meer gebruik van composieten in waterbouw

Je hebt plezierjachten die altijd verhandelbaar blijven door hun ontwerp, grootte of 
historie. Eigenaren van bescheidenere jachten komen soms echter tot de conclusie 
dat hun trots geen cent meer waard is, omdat nieuwe generaties watersporters 
liever leasen of huren. Hoe kom je dan van je stalen, houten of polyester schip af, 
zonder ruzie met de havenmeester, de gemeente of de eigenaar van de stalling? 
Lukt dat gratis of moet je de beurs trekken?

Jachtenspecial Sander Klos is freelance maritiem journalist 
en redactielid van SWZ|Maritime.

Albert ten Busschen, associate lector kunststoftechnologie aan Ho-
geschool Windesheim in Zwolle, kent het probleem van nabij. Naast 
zijn onderwijsrol is hij ook technisch directeur van Poly Products in 
Werkendam en was hij tot 2013 voorzitter van brancheorganisatie 
Vereniging Kunststof Composieten Nederland, dat recent werd om-
gedoopt in CompositesNL. De vereniging streeft naar lagere kosten 
van composieten, bredere acceptatie door gebruikers en opdracht-
gevers en meer circulariteit. 

Meer hergebruik gewenst
Sinds in 2018 de grootschalige export van afvalplastic naar China 
aan banden werd gelegd, is meer aandacht ontstaan voor onze 
omgang met dat afval. Want in 2050 willen we een volledig circu-
laire economie hebben. Dat is nog niet zo makkelijk, want hoewel 
gescheiden inzameling van plastic op zich goed verloopt, bestaat 
volgens de website van Nedvang de helft van het plastic verpak-
kingsmateriaal uit ‘mixplastic’ en dat wordt gewoon verbrand.

Dit composiet 

draglineschot lijkt 

z’n mannetje te 

“liggen” (foto 

Reimert).
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Te verwachten stromen
Waterrecreatie Advies mat in 2015 met inbreng van Hiswa, Neder-
landse Jachtbouw Industrie en Van der Pijll, hoeveel pleziervaar- 
tuigen op korte en langere termijn om uiteenlopende redenen aan 
het eind van hun leven zouden komen. In jachthavens lagen 154.000 
boten en daarbuiten nog eens ruim 40.000. Naar schatting zouden 
6000 stuks binnen vijf jaar worden gesloopt. Van de ruim 210.000 bo-
ten met een vaste ligplaats op de wal die nog met enige regelmaat 
werden gebruikt, was onbekend hoeveel de status “end of life” na-
derden. Er was nog geen onderzoek gedaan naar het aantal boten 
dat verwerkers per jaar aangeboden krijgen en verwerken. Gratis 
inleveren bij “de stort” kon in elk geval niet. Het rapport: ‘Als parti-
culieren voor verwerking van hun boot aan de afvalverwerker 
moeten betalen, dan is het aanbod vermoedelijk beperkt. De boten 
worden nog gebruikt en liggen nu in of achter schuurtjes en gara-
ges bij de eigen woning of bij een relatie, jachthaven of watersport-
vereniging. Zolang het huis niet wordt verkocht en de eigenaar be-
reid is voor de opslag elders wat te betalen, komen deze schepen 
niet bij de verwerker terecht.’
Verder lagen in Nederland naar schatting nog zo’n 100.000 boten op 
de wal die niet meer werden gebruikt. De meeste in de categorie 
“end of life”, maar nog niet opgeruimd of verwerkt. ‘Deze 100.000 
boten zijn potentiële weesboten als geen goede inzamelstructuur 
wordt opgezet.’ Mogelijk neemt het aantal “spookboten” van 6000 in 
2015 toe tot 35.000. In 2018 was al sprake van 13.000 stuks. Branche-
organisatie Hiswa is voor een registratiesysteem, maar daar is Ne-
derlandse Jachtbouw Industrie tegen, omdat die vreest voor de 
kosten op te draaien. Onderstaande tabel geeft de te verwachten 
hoeveelheden afval vanuit polyester rompen in drie tijdvakken weer.

Tijdvak Vrijkomend composiet Composiet per jaar
2015-2020 7,2 kton 1,4 kton per jaar
2020-2025 14 kton 2,8 kton per jaar
2025-2030 19,9 kton 4 kton per jaar

(Bron: Onderzoek Waterrecreatie Advies)

Op langere termijn speelt de vergrijzing een grote rol. ‘Vanaf acht 
jaar, na het behalen van een zwemdiploma, mogen kinderen naar 
een zeilschool. Het aantal watersporters neemt dan snel toe. Zodra 
de middelbare school is afgerond daalt het aantal watersporters 
weer snel door studie en andere bezigheden. Na een eventueel 
huwelijk en de aankoop van een huis neemt het aantal watersport- 
activiteiten weer toe. Het aantal actieve watersporters ouder dan 
75 jaar daalt erg snel,’ stelt het rapport.

Jachtmakelaars positief
De verkoop van gebruikte jachten nam in 2018 toe, meldden jacht-
makelaars half mei via de Nederlandse Bond van Makelaars in 
Schepen (NBMS) en Hiswa Vereniging. ‘Het aantal verkochte 
motorjachten nam met zestien procent toe ten opzichte van 2017,’ 
meldt NBMS-secretaris Arthur von Barnau Sythoff. ‘Het aantal ver-
kochte open boten steeg met 67 procent ten opzichte van 2017. De 
goede zomer van 2018 en het grotere consumentenvertrouwen heb-
ben hier zeker aan bijgedragen.’ 
In 2018 daalde ook de verkooptijd. Stond een motorjacht in 2017 nog 
352 dagen te koop, in 2018 liep dat terug tot 320 dagen. Ook zeil- 
jachten wisselden sneller van eigenaar, in 2017 duurde het 291 
dagen en in 2018 282 dagen.

Amsterdamse verkoop
In april dit jaar hield Amsterdams beheerder Waternet een kijk-
dag voor gezonken of weggesleepte boten die de eigenaar nooit 
meer komt ophalen. De zeventien boten werden geveild, nadat 
Waternet ze uit de grachten had gehaald. ‘Of mensen hadden 
geen vignet, of ze hadden niet betaald,’ zegt veilingmeester Je-
roen Bolweg. ‘Of de boten lagen op een verkeerde plek en dan 
had de eigenaar de kans zijn boot terug te halen. Deed hij dat 
niet, dan worden ze na dertien weken verkocht.’
De sloepjes worden vanaf 25 euro verkocht, maar er is meer keu-
ze. ‘Studenten kopen soms boten als tijdelijk huisvesting,’ vertelt 
Bolweg. ‘Kost zo’n boot 1100 euro, dan is dat goedkoper dan 
twee maanden huur.’ Hier en daar zat er een leuk bootje tussen, 
‘maar het meeste is niet voor niks verlaten,’ vond een kijker. Ook 
was een in de grachten achtergelaten rondvaartboot te koop. 
Daar werd 500 euro op geboden.
Volgens Bram van der Pijll van bootjessloperij Het Harpje in Enk-
huizen (zie ook verderop) helpt de aanpak van Waternet, maar 
leidt die ook tot verschuiving van het probleem naar naburige 
havens, zoals de vluchthaven aan de dijk naar Marken. ‘Daar lig-
gen drie boten waarvoor ik ooit een offerte heb gemaakt.’ Tachtig planken in de damwand bij de Beatrixsluis in Almere zijn van composiet en 

worden binnenkort na twee jaar in het water geïnspecteerd.
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Rechts een doorsnede van een protype van hergebruikt composiet voor een wrijfgording, 

waarin de kleurige gelcoat van een jacht nog te herkennen is. Om de sterkte en 

verwerkbaarheid te verbeteren, werd in de versie links extra glasvezel toegevoegd en de 

fractie verkleind (foto Sander Klos).

In het najaar wordt de balans opgemaakt 
van het tweejarige RAAK-mkb-project, 
dat zich richtte op industrieel hergebruik 
van end of life (EoL) thermoharde compo-
sieten. Dat moet vragen beantwoorden 
als: kan het een industrie worden? Is het 
economisch haalbaar? Wat is het ge-
wenste kwaliteitsniveau? Aan het project 
nemen 26 bedrijven, drie branchevereni-
gingen, vier overheidspartijen, de TU Delft 
en onderzoekers van het lectoraat kunst-
stoftechnologie deel.

Afvalstromen
We praten volgens Ten Busschen in eigen 
land naar schatting over 6000 ton compo-

sietafval per jaar. ‘In 2016 is bekeken hoe die stroom is samenge-
steld en bleken bootrompen met 1400 ton nummer één, gevolgd door 
wieken van windmolens met 1300 ton.’ Goede derde is de grote 
stroom printplaten (in ons land 3,4 kiloton per jaar of meer). Die wor-
den niet hergebruikt, maar altijd vershredderd en verbrand wegens 
de economische terugwinning van waardevolle metalen in de com-
ponenten en de bedrading (koper). Ten Busschen: ‘Staal, papier en 
glas zijn goed tot redelijk herbruikbaar, maar deze end of life-com-
posieten kun je na hun uitharding niet meer smelten tot grondstof 
voor een ander product. Ook zijn de versterkende vezels er niet uit 
te halen.’

Vochtbestendigheid
‘Maar er was ook een andere weg, gebaseerd op de mechanische 
sterkte en vochtbestendigheid van deze stoffen. Dat leidde tot proe-
ven met composiet materiaal als vervanger van hardhout in onder 
meer sluisdeuren, beschoeiingen, wrijfgordingen en dragline-schot-
ten. Ik dacht dat we daarmee vooropliepen, maar in Frankrijk wor-
den in sluizen van – met dank aan Napoleon – uniforme afmetingen 
al veel langer dit soort (ronde) sluisdeuren gebruikt.’
Zo worden in september voor Groningen Seaports in Delfzijl 112-me-
ter-wrijfgordingen van hergebruikt composiet op de waterlijn aan-
gebracht in vier remmingwerken. Een ander deel van de gordingen 
op het remmingwerk bestaat uit azobe (hardhout), zodat vergelijken 
mogelijk is. Ten Busschen gaat uit van een ‘natte levensduur’ van 
hardhout van maximaal dertig jaar en rekent voor composiet op 
minstens het dubbele.
Eerder werden in opdracht van Rijkswaterstaat goede ervaringen 
opgedaan met de kunststof deuren van de Spieringsluis in de Bies-
bosch. ‘Daarna werd het een tijd stil. Nu komt er weer gang in, want 
er zijn in Tilburg en Drenthe sluisdeuren in composiet uitgevoerd en 
in Friesland zijn er ook plannen. Daaraan werken bedrijven als Fi-
berCore Europe in Rotterdam en Fiby Products in Emmen mee.’
Is Ten Busschen nog ietwat voorzichtig over de levensduur, Fiber-
Core spreekt op zijn site over sluisdeuren die ‘langer dan honderd 
jaar’ meegaan. Hij voegt daaraan toe: ‘Een levensduur van zestig 

Stukje historie
Zoals vaak komen innovaties voort uit vechtlust en de wil om te 
winnen. Ten Busschen: ‘In de Tweede Wereldoorlog had de Brit-
se luchtmacht behoefte aan een materiaal voor de neuskegel, 
dat radiotransparant (voor de radar), sterk en vormvrij was. Dat 
leidde naar composietmateriaal. Na de oorlog werden die stoffen 
gebruikt voor onder meer bootrompen, vishengels en speciale 
architectonische vormen. Na het glasvezelversterkt polyester 
kwamen in de jaren tachtig koolstof en aramide op als verster-
kingsvezels. Die vezels zijn duur, maar toepassing van koolstof 
(carbon) neemt nog steeds toe. Niet alleen in sectoren als lucht- 
en ruimtevaart en racerij, maar ook in de machinebouw en de 
bouw van drones en in de steeds langere windmolenwieken.’

Principe van hergebruik thermoharde composieten
Het principe van hergebruik van thermoharde composieten is ge-
baseerd op gebruik van grote, langgevormde elementen uit het 
end of life-product en die worden ingebed in een nieuw materi-
aal. Doordat de elementen relatief groot zijn, is het te verlijmen 
oppervlak van de elementen relatief klein. Daardoor is relatief 
weinig inbeddingsmateriaal (hars) nodig om de elementen te ver-
binden. Doordat de elementen lang zijn, is een versterkende 
werking mogelijk.
Door deze lange elementen overlappend te positioneren en sa-
men te binden met het matrixmateriaal, ontstaat een nieuw com-
posietproduct. Hierin vormen de lange elementen de hergebruik-
te fractie van het product die door de vorm ook versterkend 
werkt. Zo kan bijvoorbeeld een plankprofiel worden vervaardigd 
dat bruikbaar is als beschoeiingsplank of brugdekelement.

Albert ten Busschen: 

‘overheid kan helpen bij 

productiefaciliteit’ (foto 

Sander Klos).
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jaar voor composieten in een buitentoepassing is misschien wat 
conservatief, maar is in elk geval zonder meer te verdedigen vanuit 
de literatuur.’
In 2017 werden bij de Beatrixsluis in Almere als proef composiet 
planken in de damwanden geplaatst. ‘Binnenkort halen we er twee 
planken uit en gaan die mechanisch testen met een driepunts-buig-
proef. Twee jaar geleden waren deze planken net zo sterk als die 
van azobe, maar ik denk dat het verschil nu nog niet meetbaar is.’

Hoe groen?
Een weerkerende vraag is, of geen vervuilende stoffen ontsnappen 
uit composiet delen, die in het water staan. ‘Mensen denken dan 
aan resten antifouling op verwerkte delen van bootrompen, of aan 
lood en cadmium uit scheepsverven.’ Daarvoor loopt nu een aan-
vraag voor onderzoek.

Markt scheppen
De kennis en het netwerk om kunststoffen in te zamelen is er, de 
techniek om ze opnieuw te gebruiken ook, maar dan moet er nog 

Voor- en nadelen van composieten
Een composiet combineert twee of meer materialen en vormt zo 
een vezelversterkte kunststof. Bij composietproductie worden het 
materiaal en het product tegelijkertijd gemaakt. De materialen 
waar het composiet uit gaat bestaan, worden dus direct samen- 
gevoegd in de gewenste vorm van het eindproduct.
Een composiet bestaat uit versterkingsvezels, omsloten door een 
polymeermatrix. De vezels zorgen voor versterking en stijfheid, 
maar zonder de inbedding in de matrix zouden de vezels geen 
druk- of afschuifspanningen kunnen overbrengen. 
Meest gebruikt zijn glasvezels en koolstofvezels. De vezels kunnen 
de spanningen het beste opvangen in de lengterichting, daarom 
wordt per toepassing bepaald in welke richting ze komen te lig-
gen. Van de vezels worden garens gevormd, die worden verwerkt 
tot grote bundels (rovings), matten, weefsels, legsels, enzovoort. 
Door de geringe diameter (meestal tussen 10 en 20 μm) zijn de ve-
zels makkelijk buigbaar en kunnen gemakkelijk de vorm en details 
van een mal volgen waarin ze worden gelegd. 

Productiemethoden
Voor vervaardiging van composietproducten bestaan diverse me-
thoden. Uitgangspunt is de vorm van het eindproduct. Die wordt 
meestal gevormd vanuit een mal, maar kan ook direct op een kern 
worden aangebracht (verloren kernmethode).
Verwerking van de vezels en de vloeibare kunststof kan door 
open-maltechnieken als handlamineren (hand lay-up), glas/
hars-spuiten (spray-up) of wikkelen (filament winding).
Voorbeelden van gesloten-maltechnieken zijn injectietechnieken 
als vacuüminjectie onder folie, Resin Transfer Moulding (RTM) of 
pultrusie. Hierbij hardt het product in een afgesloten ruimte uit.
Ook is het mogelijk de vezels voor te impregneren met een thermo-

harder (prepreg), waarna in een tweede processtap het product 
wordt gevormd op een mal en uithardt in een autoclaaf.
Na eventuele verspanende bewerkingen als slijpen, schuren, za-
gen, boren en waterstraalsnijden kan een product worden gecoat, 
maar vaak wordt de coating al direct geïntegreerd door in de mal 
een gelcoat aan te brengen.
Tot slot kunnen nog assemblage- en montagestappen volgen om 
het product met andere onderdelen te verbinden of op locatie te 
bevestigen aan een onderconstructie. Dat kan door mechanisch 
verbinden (bijvoorbeeld bouten), constructief verlijmen, aan- 
lamineren of een combinatie van deze.
Een composiet wordt over het algemeen gezien als een hightech 
materiaal en wordt dus ook vaak toegepast bij high-end-produc-
ten. Het gebruik heeft voor bepaalde doelen voordelen, maar uiter-
aard zijn ook nadelen te noemen.

Voordelen Nadelen
Vormgevingsvrijheid Hoge materiaal- en  
  arbeidskosten
Laag gewicht Relatieve onbekendheid  
  bij ontwerpers
Hoge sterkte Lage stijfheid ten opzichte  
  van metalen
Goede vermoeiingsbestandheid Specialistische ontwerp-  
  en rekenregels
Vocht- en corrosiebestandheid Niet voor gebruik bij hoge  
  temperaturen
Lange levensduur, weinig onderhoud Recycling nog niet  
  economisch te doen
Isolerend voor warmte en elektriciteit 
Mogelijkheden voor integratie functies

(betalende) vraag naar zijn, die liefst niet te veel afhangt van sub- 
sidies. Ten Busschen is positief over de meerprijs van dertig pro-
cent in offertes ten opzichte van hardhout, die waterschappen ac-
cepteren voor proeven met composieten. ‘Maar het gaat nu om op-
schaling. Nieuwe stukken voor zeventig procent met composiet 
vullen is technisch mogelijk en levert een businesscase op. Maar op 
grote schaal produceren vraagt onder meer om een lange hal, grote 
en dure stalen matrijzen, een pultrusielijn en zware pullers. De tech-
niek is bewezen en getest bij bedrijven als Bijl Profielen in Heijnin-
gen (Krafton) en Prince Fibre in Dronten.’
‘Maar zo’n investering van tonnen is voor mkb-bedrijven een grote 
hobbel. Daarom zou het mooi zijn als bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of 
een waterschap een keer het dubbele betaalt voor een eenmalig 
project. Dan kan het bedrijf dat de opdracht uitvoert de investering 
grotendeels op dit project afschrijven. Na daarvoor te hebben geïn-
vesteerd, kan zo’n bedrijf uit de voeten met de normale 130-procent- 
verhouding ten opzichte van hardhout.’
‘Als ik hoor dat Welex in Lexmond, producent van draglineschotten, 
per dag zo’n 200 kuub hardhout (dus 200 ton) gebruikt en interesse 
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glasvezel. Belangrijke zwakte is verder echter de vochtgevoelig-
heid. Daardoor zijn biobased producten wel bruikbaar voor bijvoor-
beeld gevelplaten en routepaddestoelen voor fietsers en wande-
laars, maar zeker niet in permanent natte toepassingen.’
Volgens Ten Busschen kijkt een kraanbouwer als Mammoet naar 
toepassingen voor bamboe. Onder hoge druk samengeperst bam-
boe is harder dan de hardste tropische houtsoorten als merbau en 
jatoba. 

heeft in gebruik van composieten, dan denk ik dat je in zulke schot-
ten een heleboel composietafval kwijt kunt.’

Biobouwstoffen
De overheid kan via regelgeving sturen en duurzaamheid bevorde-
ren bij overheidsopdrachten. ‘Zo wordt gepleit voor biobased com-
posieten, waarin natuurlijke vezels de rol van glasvezel overnemen 
en ook bioharsen worden verwerkt. Maar vlas, hennep, sisal en ko-
kos zijn altijd duurder. Wel komt vlas qua sterkte in de buurt van 

Van der Pijll: ‘Boot laten slopen is goedkoper dan 
weer een jaar liggeld’
Bram van der Pijll van Bootdump Nederland in Enkhuizen heeft een houten jachtje van Van der Stadt 
onderhanden. Hij is van origine onder meer scheepsbetimmeraar, maar volgt hier de omgekeerde weg. ‘De 
eigenaar heeft redelijk wat geïnvesteerd in nieuw beslag, maar uiteindelijk blijft zo’n schip dan toch weer 
liggen en er is geen markt meer voor dit soort schepen.’

Van der Pijll werkt als NJI-lid mee aan het RAAK-mkb-project en 
heeft volgens eigen zeggen voor een proef met productie van com-
posieten al zo’n veertig ton slooppolyester liggen. In officiële ter-
men: vezelversterkte polymeren. ‘Dat is weinig voor een echte pro-
ductie, maar in Duitsland ligt bijvoorbeeld 365.000 ton aan oude 
windmolenonderdelen opgeslagen en de windmolenbranche doet 
ook mee aan ons project.’
Van der Pijll en Marine Recycling Goossens in Limburg zijn de enige 
erkende “jachtenslopers” van ons land.

Afscheidskosten
Van der Pijll ziet een markt met ‘grote potentie’ mits er vraag komt 
naar hergebruik en het dus bedrijfsmatig interessant wordt. ‘Van de 
circa 500.000 boten van allerlei slag in Nederland, liggen er 100.000 
ongebruikt in havens, bergingen, achter het huis. In het verleden 
werd twintig procent van de polymeren gebruikt in de jachtbouw. 
Het veel grotere deel ging zitten in windmolens, bushokjes, allerlei 
silo’s en bijvoorbeeld spoilers op voertuigen, maar nog geen enkel 
bedrijf scheidt die materialen, omdat er geen vraag naar is.’
Anderzijds zit er voor een eigenaar – als die al bekend is – weinig 
muziek in het inleveren van zijn schip, want dat levert niks meer op. 
‘Ik heb net in Muggenbeet deze polyester Volksboot opgehaald. Ze 
is compleet en vaarklaar, maar gedateerd. Voor zo’n klusje reken ik 
vijftig euro plus honderd euro voor het transport.’
‘In Nederland is voor bijna alle afval wel iets geregeld, maar verwij-
dering van je boot kan je maximaal 1000 euro kosten, mits zij niet is 
gezonken en moet worden geborgen. Aan de andere kant is het 
aanbieden aan een sloopbedrijf als het mijne goedkoper dan nog 

weer een jaar liggeld betalen.’ Hij wijst op een Scandinavisch zeil-
jacht van een meter of tien. ‘Vorige week voeren ze er nog mee, 
maar er zijn problemen met de kielophanging. Voor 600 euro neem ik 
die in. Veel mensen denken dat dat veel duurder is.’
Op de vraag of de polyesterverwerkende industrie haar verantwoor-
ding neemt door bijvoorbeeld een ‘verwijderingsfonds’ in te stellen 
of te ondersteunen, zegt Van der Pijll: ‘Veel jachtenbouwers van 
weleer zijn verdwenen en je praat ook over producenten van wind-
molens en bushokjes. Die op één lijn krijgen lijkt me ingewikkeld.’

Van der Pijll bij een Volksboot, die zo kan varen, maar een beetje gedateerd is  

(foto Sander Klos).

37-41_Artikel04_Composieten.indd   41 17-09-19   14:28



SWZ|MARITIME42

Door ir. H. Boonstra

100 jaar Het Schip

Uit Schip en 

Werf, 

jaaroverzicht 

1934.
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1934: Eerste jaargang 
“Schip en Werf”
In 1934, midden in de crisisjaren tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, 
werd het tijdschrift “Schip en Werf” als opvolging van “Het Schip” opgericht. 
Dat was in die moeilijke tijd waarin bedrijven failliet gingen en veel 
werknemers werkloos werden een waagstuk, maar je ziet dat vaker: in de 
“vette” jaren is er geen tijd en weinig behoefte nieuwe initiatieven te 
ontplooien en in “magere” jaren worden initiatieven genomen om uit de 
problemen te komen. 

Hotze Boonstra is gepensioneerd als universitair
hoofddocent aan de TU Delft en oud-hoofdredacteur
van SWZ|Maritime.

Het tijdschrift wordt het officieel orgaan van de Vereeniging van 
Technici op Scheepvaartgebied (nu de KNVTS), van de Centralen 
Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland (de CEBOSINE, een 
van de voorlopers van Netherlands Maritime Technology (NMT)) en 
het Scheepvaartkundig Instituut en Museum (waaruit het huidige 
Maritiem Museum te Rotterdam is voortgekomen). De Raad van Be-
heer van het Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen (het 
huidige Marin) heeft actieve medewerking toegezegd. Er wordt nog 
gepoogd enkele andere organisaties in de maritieme sector bij het 
blad te betrekken en er wordt getracht tot fusie te komen met enke-
le andere technische bladen.
Het tijdschrift kent een “Eere-Comité” van 22 vooraanstaande per-
sonen uit de Nederlandse scheepvaart, scheepsbouw en toe- 
leverende industrie. De redactie bestaat uit een tweekoppige hoofd- 
redactie en maar liefst 104 medewerkers. Zie de indrukwekkende 
lijst op de pagina hiernaast. We zien in het Eere-Comité beroemde 
namen als N.W. Conijn (Gusto), D.C. Endert (RDM), A.J.M. Goudriaan 
(Van Nieveld Goudriaan & Co), B.E. Ruys (Rotterdamsche Lloyd) en 
W. van der Vorm (Scheepvaart & Steenkolen-Mij) en als medwer-
kers: prof. Biezeno, ir. Gunning, ir. Van der Pols, C. Verolme, prof. 
Vossnack en prof. Van Wijngaarden.  
Bij het doorbladeren van de jaargangen tot de Tweede Wereld- 
oorlog valt op dat de artikelen over het algemeen van hoge kwaliteit 
zijn, geen of weinig commercie bevatten en de auteurs dieper op 
het onderwerp ingaan en meer details behandelen dan dat tegen-
woordig veelal het geval is. Alle reden om eens de vernieuwde(!) 
website van ons blad te bekijken en oude jaargangen in het 
SWZ-Akerboom-archief door te nemen.

100 jaar ‘Het Schip’
Ons blad SWZ|Maritime is de voortzetting van diverse Neder-
landse maritieme tijdschriften uit de afgelopen decennia. Een 
van de belangrijkste voorlopers is het tijdschrift “Het Schip”, op-
gericht in 1919, dus 100 jaar geleden. Alle reden dus om dit jaar 
in alle nummers kort de geschiedenis te belichten. De redactie 
wil dat doen door maandelijks aandacht te besteden aan een ar-
tikel uit een van de oude nummers en, waar dat mogelijk is, ver-
band met problematiek in de huidige tijd te leggen.
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By Ir J.T. Ligtelijn

News from International
Shipbuilding Progress
In June 2019, International Shipbuilding Progress’ second issue of Volume 66 
was published. It comprises articles on ship added resistance in waves, 
optimisation of thruster locations on offshore vessels, application of plastics 
for non-structural components of marine engines as well as an article on 
distributed energy resources in cruise ships.

Maritime Research Do Ligtelijn is Secretary of the ISP Foundation.

Below, brief abstracts of the articles in issue 2 are provided. These 
are also available at https://www.mkc-net.nl/isp-journal/isp-journal-
eng/isp-journal-issues/. More extensive summaries, as well as the 
full articles, can be found on https://content.iospress.com/journals/
international-shipbuilding-progress/66/2.

Articles in Issue 2
• Experimental assessment of effects of bow-wave breaking on 

added resistance for the fast ship: An evaluation method is pro-
posed to access the non-linear relationship between hull pres-
sure and relative wave elevation, which has a decisive in-
fl uence on the added resistance evaluation. This method is used 
to experimentally investigate the effect of bow-wave breaking 
of a fast displacement ship in waves. The results show that the 
non-linearity between relative wave elevation and hull surface 
pressure due to the plunging breaking of a bow wave, is intu-
itively detected using the proposed analytical tool. This provides 
important insight into the non-linear relationship between rela-
tive wave elevation and added resistance. 

• Optimal thruster location on offshore DP vessels: Often the lo-
cation of the thrusters for an offshore DP vessel is driven by the 
available internal spaces, that is, the thruster positions are not 
optimised to the maximum capability. In this study, thruster ar-
rangements aimed to maximise the vessel’s capability to keep 
position with a certain amount of installed power are investigat-
ed. A procedure aimed to fi nd optimal thruster locations on the 
hull during the early design stage is presented. An optimisation 
procedure based on a genetic algorithm has been developed, 
considering the constraints given by the vessel geometry. The 
method is applied to a test case, being a typical offshore vessel, 
where the original layout is compared with two possible opti-
mised confi gurations. 

• Design of non-structural components for marine engines based 
on nano-engineered thermoplastic polymers: To reduce cost 

and weights, there is a constant need for new, high-perfor-
mance materials for the production of non-structural compo-
nents of marine engines. Nano-engineered thermo-plastic
polymers (NETPs) are ideal alternatives, allowing for additional 
benefi ts (for example simplifi ed maintenance and inspection 
operations). The use of these in marine engine design requires 
multi-scale computer simulations to tailor-fi t their molecular 
structure in order to achieve the expected performances re-
quired by specifi c, advanced functions. For the introduction of 
non-structural plastic components in marine engines, a specifi c 
rule framework still has to be defi ned. A certifi cation procedure 
is proposed and applied to the case of plastic cylinder head
cover. 

• Shipboard distributed energy resources – Motivations, chal-
lenges and possible solutions in the cruise ship arena: Several 
approaches and technologies adopted in land-based engineer-
ing in the fi eld of energy effi ciency can also be advantageous 
for marine applications. This is the case of the Distributed 
Energy Resources (DER) solution applied in land-based micro-
grids, which increases both the system’s effi ciency and reliabili-
ty. In this paper, a DER system is considered for a cruise ship, 
aiming at superior performance in terms of safety and energy 
effi ciency. Number, typology, size and integration on board of 
the generation units are defi ned in relation to aspects of zonal 
independence, electrical load, weights, volumes, fuel tanks, 
supply systems and auxiliaries, with the least possible impact 
on commercially valuable space and a special focus on the fuel 
cells technology. Critical issues about the present safety rules 
and the ship design process are addressed as well. 

Further ISP Issues in 2019
The third (September) ISP issue will be a regular issue. The fourth 
issue (December) will be a special issue on the application of hy-
drogen in the marine fi eld.
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Door H.S. Klos

Hoogpolig en 
groen varen

Finsulate pakt schip 
of constructie in tegen 
aangroei

Dr.ir. Rik Breur heeft het visitekaartje van een handelaar in vloerbedekking, maar 
het is ‘antifouling’. Geen ‘tjet’ of een hoogtechnologisch ultrasoon systeem, maar 
een klevend folie met korte of langere stekeltjes weerhoudt kleine waterdieren en 
organismen van hechting aan een scheepsromp of onderstel van een constructie 
die in het water staat. Daarvoor kreeg hij recent de uitvindersprijs van het Europees 
Octrooibureau, bestaande uit een beeld en geen geld.

Antifouling

Stilstaande 

installaties in de 

offshore worden 

goedkoper in 

onderhoud door 

Finsulate.

Hiswa en ultrasoon
Op de website noemt branchevereniging Hiswa Finsulate als ‘mi-
lieuvriendelijk alternatief voor antifouling’. ‘In plaats van verf 
wordt een zelfklevend folie als "wrap" om de romp van het schip 
aangebracht.’ Wraps worden steeds meer toegepast in de 
jachtsector en Finsulate is de eerste wrap voor onder water. Het 
product bevat geen giftige stoffen en gaat minimaal vijf tot tien 
jaar mee. Hierdoor wordt het milieu gespaard, alsook de porte-
monnee van de gebruiker. Hiswa riep Finsulate uit tot Product 
van het Jaar 2018.
Waarschijnlijk net zo ‘groen’ als Finsulate is ultrasone bescher-
ming van de romp, constructie en interne onderdelen die met 
water in contact komen, bijvoorbeeld door het Britse SoniHull 
(www.nrgmarine.com). Over de kosten zegt het bedrijf: ‘With one 
panel and eight transducers, Sonihull8 has all of your equipment 
covered.’ Dat panel kost op de site circa 11.000 euro.

Een instantie mag een prijs graag gebruiken om ‘nieuws te maken’ 
en de deelnemers pikken hun graantje mee van alle belangstelling. 
Zo bond Breurs product Finsulate dit voorjaar in de categorie mid-
den- en kleinbedrijf de strijd aan met een Noor, die met lasers en 
intelligente software zalmkwekerijen beschermt tegen de zalmluis, 
een parasiet die de industrie honderden miljoenen omzet kost. De 
andere concurrenten waren twee Britten met een stof, die bij belas-
ting hard wordt en de drager beschermt.
Breurs antifouling won het dus van deze topideeën, maar was voor 
die tijd al in opmars. Een interviewafspraak met dit blad verzette hij, 
want hij moest tussendoor in Antwerpen even snel een jacht ‘plak-
ken’ voor een toekomstige agent en daarna maakte hij een korte trip 
naar Japan, waar hij voor zijn agent een ‘plaktraining’ voor plezier-
jachten verzorgde. ‘In Japan is in de jaren zeventig al een patent 
verleend dat werkte met vijf centimeter lange vezels. Ik ben dus niet 
de eerste met vezels, maar wel met stekels.’
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Sander Klos is freelance maritiem journalist en
redactielid van SWZ|Maritime.

Glasplaatjes kijken
Breur studeerde aan de TU Delft Materiaalkunde en wijdde zijn pro-
motieonderzoek van 1996 tot 2001 aan manieren om aangroei en 
corrosie te voorkomen en bestrijden. Hij zette in 2002 zijn eigen be-
drijf op voor onderzoek naar ‘groene corrosiewering’. ‘We keken 
naar producten op basis van bacteriën, die suikermoleculen op een 
bepaalde manier modificeren tot cellulose en die zijn te gebruiken 
tegen corrosie. Maar de stappen naar een commercieel product 
waren te groot en toen leek de markt voor antifouling veelbeloven-
der.’
Hij had wel enige basiskennis door biologisch onderzoek in de eer-
ste fase van zijn promotieonderzoek. ‘Je hangt glasplaatjes in het 
water en kijkt dan: wat hecht zich aan het plaatje? In welke volg- 
orde? En hoe groeit dat aan en waarom?’ Na de nodige (praktijk-) 
studie in het eigen bedrijf noemt hij zich nu ‘een halve mariene bio-
loog’.
De eerste samples gingen in 2003 het water in en met behulp van 
een half tot een miljoen euro aan subsidies en kredieten van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kon hij aan de 
gang. ‘Naast die subsidie had ik als start-up op de TU Delft ook de 
nodige faciliteiten om onderzoek te doen. Nu we in de industriële 
fase zitten, ga ik regelmatig naar mijn lijmleverancier in Stuttgart en 
doe mijn ontwikkeling in hun laboratorium. Door slim te combineren 
met bestaande producten, was ik in staat een innovatief concept te 
ontwikkelen en te commercialiseren.’

Optelsom
Die onderdelen zijn een zelfklevend folie, vezels van nylon en lijm 
om die vezels vast te zetten op het folie. ‘Je hebt een grote bak met 
drie tot vijf millimeter lange nylon vezels en die zet je onder hoog-
spanning. Tegelijk aard je het folie, zodat een spanningsveld tussen 
beide ontstaat. Zodra je de vezels loslaat, schieten die naar het folie 
en vormen een laag van tien tot twintig stuks per vierkante milli- 
meter. De korte vezels gebruiken we vooral op zoet water, de lange 
op zout water. De technologie is wijdverbreid. Met deze techniek 
worden bijvoorbeeld in de auto-industrie plafonds en hand- 
schoenenkastjes van een fluweelachtige laag voorzien.’
Er wordt bij de vinding vaak verwezen naar zee-egels met hun ste-
kels, die geen last hebben van ‘aangroei’. Breur geeft aan dat ste-
kels in de natuur vaak als afweer worden gebruikt. Het beeld van 
een zee-egel is in de communicatie mooi duidelijk.
Voor een volgend patent noemt hij weer een dier: de zeeotter. ‘Het 
eerste patent berust op stekels, het tweede op de werking van de 
vacht. Een vacht op folie werkt hydrodynamisch beter en heeft min-
der weerstand.’

Terug te verdienen
Er varen al redelijk wat jachten met zijn folie rond. ‘Plus een vracht-
schip van ruim honderd meter, een binnenschip dat een container-
lijndienst Rotterdam-Antwerpen v.v. onderhoudt en een paar andere 
grote schepen. De eigenaar van het binnenschip vaart er ongeveer 
een jaar mee en geeft aan nog altijd brandstofreductie te zien die 

Europese ideeën
Het Europees Octrooibureau, dat vaker handelt onder de titel Eu-
ropean Patent Office (EPO) telt ongeveer 7000 medewerkers en 
heeft kantoren in München, Rijswijk, Berlijn, Brussel en Wenen. 
Het kantoor in Rijswijk werd juni vorig jaar in gebruik genomen. 
Het EPO steunt op 38 ledenstaten en zijn patenten beschermen in 
44 landen, die samen ruim 700 miljoen inwoners tellen.
In zijn archief herbergt het EPO ongeveer negentig miljoen pa-
tentaanvragen die dus niet allemaal werden toegekend. Gericht 
zoeken is volgens Breur ‘een kwestie van slimme zoektermen in-
vullen om zeker te zijn dat je alles vindt. Denk ook aan verschil-
len in spelling (UK/US bijvoorbeeld). Als je iets interessants vindt, 
kun je natuurlijk ook naar de uitvinder doorzoeken. Vaak komt 
dan op hetzelfde onderwerp een hoop naar boven (bij mij bijvoor-
beeld wel zeven aanvragen).’

Breur: ‘nu bezig 

met een 

vachtfolie’ (foto 

Sander Klos).

hem ruim in staat stelt de investering terug te verdienen. Wie zelf 
zijn boot bouwt, is trouwens ook goed in staat na enige oefening 
zelf de folie aan te brengen.’
Een coaster is goed voor een nat oppervlak van circa 3000 vierkante 
meter en dan kost de behandeling maximaal 80.000 euro. Een door-
snee binnenschip van 110 meter lang heeft zo’n 1900 vierkante me-
ter folie nodig, wat maximaal 60.000 euro kost. ‘Maar omdat binnen-
schepen regelmatig bodemcontact hebben, kunnen we in de prak- 
tijk volstaan met de wanden en dan praat je over een investering 
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van maximaal 20.000 euro. De kosten zijn vergelijkbaar met die van 
een goede antifouling.’ 

Tien procent minder
In een eerste contact met Nick Lurkin van de Koninklijke Vereniging 
van Nederlandse Reders (KVNR) kortwiekt Breur eigenhandig de 
besparingsclaim van het octrooibureau (veertig procent). ‘Die claim 
gebruiken veel onderzoeksinstituten. Ik vind hem zelf overdreven, 

Antifouling

Losse vragen
Wat zou een foliebehandeling kosten voor een jacht van 7,30 
meter lang?
‘Ik schat zo’n 1100 euro (materiaal plus applicatie) voor minimaal 
vijf jaar levensduur.’

Hoe zit het met verschillen in wrijving tussen antifouling, jouw 
product (met korte en lange stekels) en het verwachte effect van 
het ‘vachtfolie’?
‘Het nieuwe vachtfolie heeft haren die meer in de richting van de 
stroming kunnen buigen. Dit werkt met name positief bij hogere 
snelheden.’

Zijn al installaties behandeld en zo ja, met welk resultaat?
‘We hebben één fundering van een offshore-windturbine beplakt 
en één waterinlaat van een energiecentrale. We focussen nog 
niet op die markt. Voordelen zijn betere doorstroming (water- 
inlaat), lagere corrosiesnelheid (door rottingsprocessen in de 
onderlagen van de aangroei) en lagere belasting op constructies 
(offshore-wind). In dat laatste geval gaat het vooral om de im-
pact van golven op de installatie. Daarnaast kunnen inspectie-
kosten drastisch omlaag: tweederde van de kosten voor duik- 
inspecties zitten in verwijdering van aangroei om een goede 
meting of visuele inspectie te kunnen doen.’

Je hebt nu agenten in een aantal landen. Zoek je nog uit- 
breiding?
‘We zitten in circa tien landen en zoeken zeker nog uitbreiding. 
In Nederland gaat het om gecertificeerde verkooppunten, die 
rechtstreeks bij ons of binnenkort via een groothandel kunnen 
bestellen. We zien vooral werven graag als verkooppunt. Ons 
doel is dat die de hele applicatie overnemen.’

In de beroepsvaart is tijd geld. Hoe lang heb je nodig om de 
wanden van een binnenschip of de 2000 vierkante meter van 
een coaster te beplakken?
‘We doen dat in dezelfde tijd als een normale applicatie van anti-
foulingverf. Die moet minimaal twee lagen hebben, dus we heb-
ben altijd minstens twee dagen de tijd. Meestal gebruiken we 
drie dagen voor dit soort projecten en dat is inclusief het voor-
werk.’

 Een schip van de Noorse Color Line wordt op de bulb voorzien van antifouling.
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is belangrijk voor je bedrijfswaarde dat je iets hebt, dat anderen niet 
zomaar kunnen kopiëren. Het stekeltjespatent is tot 2027 geldig en 
kan dan worden verlengd, mits er een nieuwe wending aan is ge- 
geven. Bij een patent gaat het niet alleen om je leuke marktpositie, 
maar ook om wat je krijgt als je je bedrijf ooit wilt overdoen.’
Een prijs zal een beetje helpen, maar klanten zullen toch vooral af-
gaan op praktijkresultaten. Breur garandeert zijn stekeltjesfolie voor 
vijf jaar, ‘maar de proefpanelen hangen nu zeven jaar in het water 
en zien er nog uitstekend uit. De waarschijnlijke levensduur wordt 
dus tien jaar of meer.’

Antifouling

maar het bureau heeft deze zo opgeschreven. Het is wel zo dat een 
volledig aangegroeid schip veertig procent meer brandstof ver-
bruikt, maar dat laat een eigenaar natuurlijk niet gebeuren. Die gaat 
rond de tien procent al schoonmaken. We hebben overigens één 
vrachtschip rondvaren dat na een jaar nog altijd 1000 liter brandstof 
per week bespaart.’
Desgevraagd zegt hij zelf uit te gaan van tien procent brandstof- 
besparing en een langere levensduur van de behandelde vaartuigen 
en objecten. Breur zegt er nadrukkelijk bij, dat hij niet concurreert 
op prijs. ‘Finsulate is qua kosten te vergelijken met top-antifoulings 
van de grote verfproducenten. Zij zeggen bij garantie uit te gaan 
van “up to five years”.’ De Hiswa zegt op haar site dat een harde 
antifouling ‘enkele seizoenen’ meegaat en een zachte antifouling elk 
jaar moet worden vernieuwd.

Patenteren
Voor een internationaal patent als dat met de stekeltjes denkt Breur 
in totaal anderhalf tot twee ton kwijt te zijn. ‘De eerste kosten be-
dragen 60.000 tot 80.000 euro en de verlengingen kosten 15.000 euro 
per jaar. Voor de stekeltjes heb ik nu een Nederlands patent en ben 
ik bezig met een internationaal patent voor alle Europese landen 
met water, de VS en Canada.’ 
Het Octrooibureau is uiteraard overtuigd van nut en noodzaak van 
patenten, maar waarom steekt Breur er zoveel tijd en geld in? ‘Het 

Lastig hechten
Breur over de werking: ‘Het product werkt fysisch en dat heeft 
vooral te maken met de beschikbaarheid van oppervlak. Doordat 
de haren dicht bij elkaar staan, kunnen larven van dieren en 
sporen van planten er niet tussen gaan zitten. Enige plek is dus 
bovenop en bovenop is het oppervlak maar zeer klein (een dia-
meter in de orde van 100 µm) waardoor geen echte hechting kan 
optreden. Larven “voelen” dat en zoeken een andere plek. Om-
dat ze echter maar beperkte tijd hebben om zich vast te zetten, 
kan het zijn dat er wel eens wat op het Finsulate zit. Dat zit dan 
niet vast en spoelt weg of is eenvoudig weg te vegen.’

Ook in de 

binnenvaart 

wordt de nieuwe 

antifouling 

beproefd.
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Think out Loud Before Acting
Mariners’ Alerting and Reporting Scheme

Wrong Helm Order Causes Crash: Mars 
201947
Edited from NTSB DCA16FM003
A specialised heavy lift cargo vessel with 
wheelhouse and accommodation forward 
was inbound under pilotage. The master, an 
OOW and a helmsman were also on the 
bridge. After the first course change under 
the con of the pilot, he commented that the 
vessel seemed hard to handle. The master re-
plied that the vessel was normally quite re-
sponsive. The pilot conceded that few vessels 
like this one, with wheelhouse forward, visit-
ed the port. He asked the bridge team to let 
him know if he oversteered or otherwise did 
anything they considered out of the ordinary, 
considering his lack of practice with this type 
of ship.
As they met an outbound vessel, the pilot and 
master went to the port bridge wing to moni-
tor their proximity to a berthed ship on their 
port side. Looking aft, the pilot thought their 
stern would come too close to the berthed 
vessel. Wishing to swing the stern away, he 
ordered increasing amounts of starboard 
helm in quick succession. The orders were 
executed, but the starboard helm actually 
brought their stern close in on the berthed 
vessel. In looking aft, the pilot had given the 
wrong helm order and the bridge team had 
not reacted or otherwise caught the error. 
The stern nonetheless cleared the berthed 
vessel, but by now the swing to starboard 
was very rapid. Notwithstanding emergency 
manoeuvres, the vessel crossed the 245 me-
tres of the channel and struck some barges 
on the opposite bank.

Lessons Learned
• The bridge team was unaware of the pi-

lot’s intention to move the stern away from 
the berthed vessel. Had they known what 
he intended, the error may have been 
caught in time. “Thinking out loud” before 
acting is one way for a pilot to communi-
cate his or her intentions and giving the 

bridge team a chance to provide input.
• Early indications of the pilot’s unease with 

a wheelhouse forward design should have 
warned the master that extra risk mitiga-
tion measures would be needed.

The heavy lift cargo vessel hit some barges on the opposite 

bank.

Gas Vapour Detected in a Ballast Tank:  
Mars 201948
A tanker was alongside and crew were pre-
paring to discharge the cargo of gasoline 
when the fixed gas detection system alarm 
sounded. Hydrocarbon vapours had been de-
tected in water ballast tank 4S. To rule out a 
potential malfunction of the gas detection sys-
tem, ship’s staff performed the required 
checks with portable gas meters. These 
checks confirmed the presence of hydro- 
carbons in the tank.
The vessel was taken to anchor as a safety 
precaution. A contingency plan to inert the 
ballast tank atmosphere was prepared and ap-
proved by class and coast state authorities be-
fore it was carried out. The vessel was sub- 
sequently brought back to berth and the cargo 
was discharged.
After discharge, the vessel was re-anchored 
and a detailed investigation was carried out to 
determine why cargo vapours had entered the 
ballast tank. The investigation revealed that 
there was a crack in the inert gas (IG) deck 
seal drain line passing though ballast tank 4S.
Additionally, the non-return valve was not op-
erating correctly. At the time of loading and 
during topping up, the main IG isolation valve 

was left open after the IG system was 
stopped. The gases from the tank leaked back 
though the inoperative non-return valve, al-
lowing cargo vapours to reach the deck seal. 
The “wet” type deck seal performed its func-
tion by not allowing cargo vapours to pass, 
and the vapours were subsequently flushed 
out through the drain line that passed through 
ballast tank 4S. However, the hole in the drain 
line released water and cargo vapours into 
the ballast tank.

Lessons Learned
• Visual inspections of IG lines and associ-

ated elements (deck seal, overboard line) 
may not be sufficient to detect all defi-
ciencies. Such systems could be pres-
sure-tested to ensure integrity.

• It should be standard practice to shut the 
IG isolation valve once the IG system is 
stopped.

A Fuzzy Plan Gets a Fuzzy Execution 
While No-one Checks: Mars 201952
As edited from official MAIB (UK) report 
1-2019
In daylight and good weather conditions a 
small loaded cargo vessel weighed anchor 
and proceeded to the pilot boarding station. 
Once the pilot was on board, the master and 
pilot exchanged rudimentary information and 
completed the vessel’s pilotage checklist. Fol-
lowing the exchange, the pilot took the con 
and began to steer the vessel. The master sat 
in the port bridge chair and another officer 
stood on the starboard side of the bridge. 
With the engine on slow ahead, the pilot be-
gan a 360° turn to port; his intention was to 
lose time and allow the incoming tide to rise 
further before entering the port approach 
channel. Some nine minutes later, on comple-
tion of the 360° turn, the pilot increased the 
vessel’s speed to half ahead and steered the 
vessel towards the entrance of the channel, 
which was marked by red and green lateral 
buoys. The pilot manoeuvred the vessel 
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This is a selection of the August Mars 
Reports. The full Reports are published 
online: www.swzmaritime.nl.

clear, there were no injuries and the gangway 
was only slightly damaged.
The company investigation found that the hy-
draulic cylinder eye attachment fitting had not 
been properly maintained. The fitting was sit-
uated in a relatively inaccessible part of the 
crane and greasing of this part had been ne-
glected. In response to this accident the 
greasing point of the cylinder eye attachment 
has been fitted with a fixed conduit so the op-
erator can perform greasing directly from the 
safety of a nearby platform, as seen below.
Additionally, the job card was updated. In-
stead of a generic maintenance description, 
the new card indicates specific greasing 
points to help crew to identify all maintenance 
areas.
Finally, the manufacturer reviewed the design 
of cylinder eye bushings. Subsequent cranes 
will have bushings made of synthetic material 
instead of metal to reduce the risk of the steel 
pin seizing.

Lessons Learned
• If lifting equipment is not well maintained 

even a relatively small weight in relation 
to the crane’s SWL can cause a failure. In 
this case, the lift was only five per cent of 
the crane’s capacity.

• Equipment maintenance job cards should 
be as specific as possible to help crew 
identify all areas of work that need to be 
covered.

around the starboard buoy at a speed of five 
knots and continued to steer the vessel in-
wards, maintaining a course that took the 
vessel close to the starboard edge of the 
channel, which was bordered by submerged 
training wall revetments up to 1.5 metres 
above chart datum.
Within a few minutes, the ship left the 
dredged channel without the pilot or the 
bridge team realising. The vessel touched 
bottom and scraped along the top of the train-
ing wall for about 200 metres before coming 
to a stop in a position about 600 metres from 
the “M” beacon (see diagram). The master 
stopped the vessel’s engine and ordered the 
crew to conduct a damage assessment. As 
there was a danger that the rising tide could 
cause the ship to scrape further along the 
wall, resulting in more damage, it was decid-
ed to refloat the vessel immediately. The ves-
sel was manoeuvred east of the training wall 
and then south to deeper water. Pumps were 
used to stabilise the water ingress into the 
engine room.

Investigation Report Findings
• The pilot did not have full positional 

awareness when the vessel left the 
dredged channel and did not fully appre-
ciate the risk of grounding on the training 
wall.

• No detailed pilotage plan had been made 
by either the ship or the pilot, and the 
Master/pilot exchange did not cover all 
hazards, including that posed by the train-
ing walls.

• Insufficient use was made of the vessel’s 

electronic navigation equipment to moni-
tor the vessel’s position and assess its 
progress.

Lessons Learned
• When the pilot boards, the exchange of 

information should be comprehensive. If 
no plan is offered, ask for one.

Deck Crane Failure Sheds Light on Lack 
of Maintenance: Mars 201953
A tanker had loaded cargo and the crew were 
preparing to depart. The pilot was on board 
and the gangway (eight metres long and 
weighing 250 kilogrammes) was to be secured 
for sea. It was hooked onto the deck crane, 
which had a safe working load (SWL) of 5000 
kilogrammes, and lifted away from the ship’s 
side, and was then brought slowly down to 
the stowed position. Just before the gangway 
was in the stowed position, the topping cylin-
der broke away from the crane jib and the 
crane arm gave way. The gangway fell on to 
the deck, but as all crew had been standing 

The topping cylinder broke away from the crane jib and the 

crane arm gave way.

The arrows indicate the fixed greasing conduit fitted to the 

greasing point of the cylinder eye attachment.

The vessel came to 

a stop in a position 

about 600 metres 

from the “M” 

beacon.
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In memoriam
 
De heer J.M. van der Ploeg is 30 juli 2019 op 
56-jarige leeftijd overleden. Hij was het laatst 
woonachtig in Franeker en werkzaam als di-
recteur bij Intervak Harlingen BV. Hij was 
ruim vijf jaar lid van de KNVTS.

De heer R. Zomerdijk is 1 augustus 2019 op 
80-jarige leeftijd overleden. Hij was het laatst 
woonachtig in Heiloo. Hij was gepensioneerd 
Senior Surveyor bij Bureau Veritas en ruim 
41 jaar lid van de KNVTS. 

De heer O. van Lent is 22 augustus 2019 op 
72-jarige leeftijd overleden. Hij was het laatst 
woonachtig in Heenvliet. Hij is werkzaam ge-
weest bij de TU in Delft en was 47 jaar lid van 
de KNVTS. 

In de zomermaanden heeft het Hoofdbestuur 
tweemaal vergaderd en gaan de werkzaam-
heden met betrekking tot het bevorderen van 
onze verenigingsdoelstellingen onverminderd 
door. Zo is onder meer aandacht besteed aan 
het in gang zetten en bemannen van de Com-
missies Beleggingen, PR & Sociale Media, 
Lustrum 2023 en Onderwijs. In 2018 heeft het 
Hoofdbestuur besloten – en de Algemene Le-
denvergadering 2018 van onze vereniging 
heeft daarmee ingestemd – de gedeeltelijke 
belegging van het eigen vermogen in aan- 
delen en obligaties te liquideren. 
Hierdoor heeft de vereniging de crash op de 
aandelenbeurzen van ultimo 2018 goed door-
staan, doch de daaropvolgende beurs-revival 
heeft ons ook geen extra inkomsten op- 
geleverd. Dit heeft ertoe geleid dat tijdens de 
afgelopen ALV in mei 2019 is besloten een 
commissie van wijze mannen aan het werk te 
zetten om het Hoofdbestuur te adviseren over 
de vraag of de vereniging moet beleggen en 
zo ja, met welk gedeelte van haar vermogen 
en met welke doelstelling(en). Wij wachten de 
adviezen dienaangaande af.
Alle afdelingen hebben inmiddels een verte-
genwoordiger aangewezen voor de Commis-
sie PR & Sociale Media. Zeer onlangs heeft 
een gesprek plaatsgevonden met de bouwer 
van de KNVTS-website die nog niet in alle op-
zichten naar behoren functioneert. Wij ver-
wachten dat hierin spoedig verandering ten 
goede in komt, waardoor het ook mogelijk is 
dat het nieuws en de programma’s van de af-
delingen rechtstreeks door de webmaster van 
een afdeling op de KNVTS-website kunnen 
worden geplaatst. Ook zal de mogelijkheid 

ontstaan een “eigen” afdelingsnieuwsbrief in 
de KNVTS-huisstijl aan de leden te versturen. 
Voordeel zal zijn dat het nieuws via de Face-
bookpagina – die enkele afdelingen zelf be- 
heren – en het nieuws dat tot u komt via 
SWZ|Maritime, de KNVTS-website en de af-
delingsnieuwsbrieven hetzelfde zijn. Deze 
veelheid van media blijkt te voorzien in de be-
hoefte van de leden, nu sommigen de voor-
keur geven aan het ene medium en anderen 
aan het andere. 
Zo is niet ondenkbaar dat wij aan dit scala 
van mogelijkheden in de toekomst ook nog 
een app toevoegen, omdat gebleken is dat 
studenten aan deze wijze van communicatie 
de voorkeur geven. 
Voor onze vereniging zijn leden in alle leef-
tijdscategorieën van belang, doch om de aan-
dacht van studenten van de technische en 
algemeen maritieme opleidingen te trekken, is 
een Commissie Onderwijs geactiveerd. Hier-
door bestaat de verwachting dat (nog) meer 
studenten van de voor ons relevante opleidin-
gen zullen gaan deelnemen aan het door de 
afdelingen geboden programma. Het Hoofd-
bestuur is in dit verband ook op zoek naar een 
nieuw bestuurslid – bij voorkeur uit de wereld 
van het (wetenschappelijk of hoger) onder-
wijs – om met name de contacten met de stu-
denten aan te halen. 
Het beleid ten aanzien van het innen van de 
verschuldigde lidmaatschapsgelden en bij-
dragen (al of niet via een incasso) zal wat 
strakker worden geregeld. Gelukkig betalen 
verreweg de meeste leden op tijd. Een groot 
probleem voor het secretariaat en de pen-
ningmeester blijft het niet tijdig doorgeven 

van adresmutaties en/of gewijzigde e-mail-
adressen waardoor onder meer de contribu-
tiefacturen niet tijdig op het juiste adres te-
rechtkomen. Denkt u er derhalve aan ook de 
KNVTS te verwittigen wanneer zich verande-
ringen in uw persoonlijke gegevens voordoen. 
Op een nader te bepalen datum in oktober 
2019 zal de Seniorendag worden georgani-
seerd. Indien er onder u leden zijn die een 
goed idee hebben voor de invulling van dit 
jaarlijkse evenement, is het niet te laat om dit 
aan ons te laten weten. Er wordt en petit co-
mité al over nagedacht, maar goede sugges-
ties zijn altijd welkom. 
Ten slotte: een lid dat actief aan de door de 
afdelingen georganiseerde bijeenkomsten 
deelneemt, zal doorgaans een grotere tevre-
denheid hebben over hetgeen hij uit het lid-
maatschap “haalt”. Geregelde deelname aan 
de georganiseerde activiteiten bevordert het 
onderhouden van contacten met mensen die 
in dezelfde industrieën werkzaam zijn (ge-
weest) en men ontmoet leden met een andere 
kijk op hetzelfde probleem en mensen met 
grote ervaring en een relevant netwerk dat u 
in sommige gevallen verder of op weg kan 
helpen. Hoewel nog niet alle afdelingen een 
aanmelding vooraf voor bijwoning van een 
evenement vereisen, is het wel aan te be- 
velen even contact met de lokale secretaris te 
hebben als u bijvoorbeeld één of meer colle-
ga’s meeneemt naar een bijeenkomst om hen 
kennis te laten maken met de KNVTS. Het 
meenemen van introducé(e)s wordt ten zeer-
ste toegejuicht. 

Arnold van Steenderen, voorzitter KNVTS

Van de bestuurstafel: zomertijd geen komkommertijd!
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Lezingen- en excursieprogramma oktober
De ontwikkeling van de VET is bekroond met 
de Maritime Designer Award 2017. Met het 
prijzengeld dat aan deze prijs verbonden is, is 
onderzoek gefinancierd dat de verdere ont-
wikkeling van de VET mogelijk heeft gemaakt. 
De interessante toekomstige toepassingen 
die dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt, 
worden in de presentatie getoond.
Locatie: aan boord van de Pollux Pacific, 
NDSM-Pier 2, Amsterdam (50 meter lopen op 
de pier), http://polluxpacific.nl/en/ 
Start diner: 18.00 uur
Start lezing: 19.15 uur
Start borrel: 20.30 uur
Kosten lezing: geen
Kosten diner: leden € 10, niet-leden € 15, niet 
aangemelde deelnemers aan het diner € 20. 
We willen u aanmoedigen nieuwe gasten mee 
te brengen naar de lezingen. Om dit te be-
werkstelligen, geven wij u als lid vijftig pro-
cent korting op uw diner als u een niet-lid 
meebrengt. 
U wordt verzocht zich uiterlijk 11 oktober aan 
te melden voor de maaltijd, voor alleen de le-
zing kunt u zich tot 16 oktober aanmelden. 
Stuur daarvoor een e-mail naar 
knvts.afd.amsterdam@gmail.com. Er is plaats 
voor maximaal honderd personen. 
De KNVTS Amsterdam is als afdeling actief op 
verschillende sociale media. U kunt ons vol-
gen op Facebook en Twitter: KNVTS Amster-
dam en op LinkedIn: KNVTS.

Afdeling Zeeland 
De afdeling Zeeland is druk bezig met de or-
ganisatie van een excursie in oktober naar de 
BOW-terminal in Vlissingen. Op het moment 
van het drukken van het blad is er echter nog 
geen definitieve toestemming van het project-
team ter plaatse. Voor meer informatie over 
de excursie of de alternatieve lezing verwij-
zen we u naar de website van de KNVTS. 
  
Afdeling Rotterdam
Onderwerp: Presentatie genomineerden voor 
de KNVTS Schip van het Jaar-prijs 2019
Donderdag 24 oktober
Op deze avond worden er drie presentaties 

Afdeling Noord
Lezing en rondleiding nieuwe dokhal bij  
De Vries Makkum  
Dinsdag 8 oktober
Sprekers: Bas Lamers, projectleider Kienhuis 
Bouwmanagement BV, en John Blaauw,  
controller De Vries Makkum
Voor de lezing en rondleiding geldt een bo-
vengrens van veertig personen. Er wordt nog 
overlegd of een optie genomen kan worden 
voor een tweede datum, mocht er veel be-
langstelling zijn voor deze excursie.

Afdeling Amsterdam 
Onderwerp: Submarine Volume 
Estimation Tool
Woensdag 16 oktober
Spreker: Marijn Hage, Nevesbu
Een onderzeeboot is een van de meest com-
plexe scheepstypen om te ontwikkelen. De 
scheepssystemen aan boord vormen een 
complex geïntegreerd web. Een ogenschijnlijk 
kleine verandering in dit web kan grote in-
vloed op het complete ontwerp hebben. Ont-
werptools kunnen ons helpen het effect van 
deze kleine veranderingen vroegtijdig op te 
vangen.

Met de Volume Estimation Tool kan snel een schetsontwerp 

van een onderzeeboot worden gemaakt.

De Volume Estimation Tool (VET) is zo’n ont-
werptool, ontwikkeld door Nevesbu, waarmee 
snel een schetsontwerp van een onderzee-
boot neergezet kan worden. In deze lezing 
wordt ingegaan op de unieke aspecten van 
het ontwerpproces van een onderzeeboot en 
de rol die een ontwerptool als VET daarin 
speelt.

gegeven, waarvan een in de Engelse taal, 
door de drie ondernemingen die met hun in-
zending genomineerd zijn voor de meest pres-
tigieuze maritieme prijs van Nederland: de 
KNVTS Schip van het Jaar-prijs 2019. De ge-
nomineerden zijn in willekeurige volgorde: 
• Concordia Damen met de Sendo Liner, een 

revolutionair binnenvaartschip vol met in-
novaties en veertig procent zuiniger en 
schoner dan de bestaande binnenvaart-
schepen. Opmerkelijke kenmerken zijn acht 
procent meer ladingcapaciteit, forse reduc-
tie op onderhoud en de mogelijkheid emis-
sieloos te varen.

• Royal IHC met de multifunctionele hopper-
zuiger DC Orisant. Dit schip is uitgerust met 
de nieuwste technologieën. Door middel 
van een power management-systeem 
(PMS) wordt een viertal generatoren aan-
gestuurd met wisselende toerentallen. 
Hierdoor worden het brandstofverbruik en 
de CO2-uitstoot zoveel mogelijk geredu-
ceerd. Dynamic positioning (DP), de spud-
palen en een bucketwheel-installatie 
maken dit schip tot een technologisch 
hoogstandje.  

• Oceanco met het superjacht Bravo Euge-
nia. Het jacht heeft een lengte van 109 me-
ter, is ruim zestien meter breed en heeft 
een kenmerkende slanke, zeer hydrodyna-
mische scheepsvorm. Verder is het jacht 
uitgerust met een hybride diesel-elektri-
sche voortstuwing met verstelbare schroe-
ven. Nederlandse vak- 
bekwaamheid en de technologie van mor-
gen maken dit schip erg bijzonder. Deze 
presentatie wordt gegeven in de Engelse 
taal.

‘Het was voor de jury geen gemakkelijke keu-
ze om uit deze drie inzendingen een winnaar 
te kiezen,’ was de reactie van de juryvoor- 
zitter. 
Schepen die in aanmerking willen komen voor 
de KNVTS Schip van het Jaar-prijs moeten 
met name betreffende de innovaties in Neder-
land zijn ontwikkeld en bij voorkeur in Neder-
land zijn (af)gebouwd. De jury toetst de inge-
diende inzendingen op de criteria ontwerp, 

MB: de ongenummerde foto’s 
horen bij de nieuwe leden. 
Met [+ foto] is aangegeven bij wie 
ze horen. 1 van de 4 foto’s moet 
nog komen, dus graag ruimte 
voor houden. Ik denk dat het iets 
meer dan 2 pagina’s wordt. Verd-
er graag het blauwe kader 
vervangen door de nieuwe (met 
nieuw bedrag lidmaatschap en 
nieuw adres), zie vorige maand.
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• Bos, R. (Redmar), MIWB Terschelling, stu-
die machinist, afdeling Noord

• Giannoula, G. (Vasiliki), Lloyd’s Register, 
specialist, afdeling Rotterdam

• Heikoop, B.J. (Bob), NHL, Stenden, student, 
afdeling Rotterdam

• Hoogeveen, R.A.W. (Robert), Enscopic UK, 
HWTK, afdeling Zeeland

• Huygen, R. (Ruben), DEME, construction 
engineer, afdeling Rotterdam

• Muller, B.M. (Bart), Royal van Lent Ship-
yard, project engineer, afdeling Amsterdam

Nieuwe leden

SWZ|Maritime is onder meer het periodiek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. 

SWZ|Maritime verschijnt elfmaal per jaar. Het lidmaatschap van de KNVTS bedraagt € 88,00 per jaar, voor juniorleden € 39,00 per jaar, beide inclu-
sief dit periodiek. Een digitaal lidmaatschap (alleen voor studenten) kost € 15,00 per jaar. Het geeft u de vooraankondigingen van de maandelijkse 
lezingen, te houden op vier verschillende plaatsen in Nederland en korting op verschillende activiteiten. U kunt zich opgeven als lid bij de algemeen 
secretaris van de KNVTS, Zeemansstraat 13, 3016 CN Rotterdam, e-mail: secretariaat@knvts.nl of via het aanmeldingsformulier op de website: 
www.knvts.nl.

economie, duurzaamheid, milieu, veiligheid en 
bouwproces.
Op deze avond vertellen de inzenders waarom 
zij in aanmerking willen komen voor deze prijs 
en u, als bezoeker, kan door middel van het 
stellen van vragen in de keuken kijken bij de 
producenten. 

Locatie: De Machinist, Willem Buytewech- 
straat 45, Rotterdam, gemakkelijk te bereiken 
met de tram, metro en bus.
Er is parkeergelegenheid in de directe omge-
ving van De Machinist. Vanaf 18.00 uur is het 
gratis parkeren.
 

Inloop met koffie en thee: 19.15 – 19.45 uur
Lezing: 19.45 – 21.30 uur
Borrel: na afloop tot 22.00 uur 
Voor het bijwonen van deze boeiende avond 
kunt u zich aanmelden via de website van de 
KNVTS.

In memoriam ir. Rob Bos
 
Op 12 augustus is Rob Bos tijdens een zeiltocht op zijn geliefde boot aan een hartstilstand overleden. 
Na de middelbare school in Winschoten studeerde Rob scheepsbouwkunde aan de toenmalige Tech-
nische Hogeschool te Delft. Meer dan achttien jaar was hij een toonaangevend ingenieur bij Gusto 
Engineering waar hij onder meer een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van de semi-sub- 
mersible kraanschepen Hermod en Balder voor Heerema Marine Contractors. Van 1995 tot 1999 was 
hij Manager Engineering bij Bluewater. Vanaf 1999 was Rob als consultant vanuit zijn eigen advies- 
bureau betrokken bij diverse ontwerpen van schepen voor offshore-projecten. 
De laatste jaren fungeerde hij als redacteur van SWZ|Maritime. In die hoedanigheid schreef hij diver-
se artikelen, veelal gerelateerd aan offshore-ontwikkelingen en uitgebreide scheepsbeschrijvingen. 
Rob is 75 jaar geworden. Hij was meer dan dertig jaar lid van de KNVTS. We zullen Rob missen.Rob Bos schreef uitgebreide scheeps-

beschrijvingen voor SWZ|Maritime.

• Schaap, J.L. (Jelmer), Alewijnse, 
service coordinator, afdeling 
Noord 
 

• Stam, L. J. (Loek), Waternet,  
afd. hfd. DRW productie,  
afdeling Amsterdam 
 

• Steenderen, C.J. van  
(Charlotte), Van Steenderen 
Mainport Lawyers, advocaat,  
afdeling Rotterdam

• Visser, J. (Jacco), DRShip Europe, verkoop 
directeur, afdeling Noord 
 

• Vleghaar, J. (Jelmer), Ardent 
Global, salvage engineer,  
afdeling Rotterdam 
 

• Waardenburg, T. (Thijs), HZ Amsterdam, 
student, afdeling Amsterdam
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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, fi shery, 
cruise/yacht industry:

• Design & Engineering
• Project & Site Management
• Construction & Commissioning
• Test, Trials & Surveys
• LNG & Alternative Power
• Operations & Maintenance
• Crewing
• Recruitment

Van Oord Dredging and Marine
Contractors
Schaardijk 211
3063 NH
Rotterdam
Telefoon Fleet Recruitment:
+31 (0)88 8268532
Telefoon algemeen Recruitment:
+ 31 (0)88 8268756
E-mail: recruitment@vanoord.com
Website (URL): www.vanoord.com

Elektronica

Bachmann electronic 
Bachmann electronic
Vendelier 65-69
3905 PD  Veenendaal
Tel: +31 (0)85 2100550
E-mail: r.epskamp@bachmann.info
www.bachmann.info
Contact: Ronald Epskamp
Bachmann electronic, an internationally 
active high-tech company with 40 years 
experience, headquarters in Feldkirch 
(Austria), provides complete system 
solutions for the wind energy, machine 
building and marine & offshore 
technology 
fi eld. 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!

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: offi ce@doldrumsbv.nl
www.doldrumsbv.nl

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 
MainportLawyers B.V.
Het maritieme advocatenkantoor 
gespecialiseerd in contractbegeleiding, 
advisering en confl ictoplossing 
(ook via arbitrage en mediation) 
in scheepsbouw- en 
scheepsconversieprojecten.

Contactpersonen: Charlotte van 
Steenderen en Arnold van Steenderen

Zeemansstraat 13
3016 CN Rotterdam
www.mainportlawyers.com
Tel. 010 – 266 78 66
E-mail: charlotte.vansteenderen@
mainportlawyers.com en/of arnold.
vansteenderen@mainportlawyers.com

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.
IJsseldijk 97
2901 BR Capelle aan den IJssel
Tel. +31 (0)10 501 56 15
E-mail: info@tsd-engineering.nl
www.tsd-engineering.nl

Schroefaskokerafdichtingen

Technisch Bureau Uittenbogaart
Nikkelstraat 7
NL-2984 AM Ridderkerk
P.O. Box 165
NL-2980 AD Ridderkerk
Tel.  +31 88 368 00 00
Fax. +31 88 368 00 01
E-mail: info@tbu.nl
Website: www.tbu.nl
Technisch Bureau Uittenbogaart is since 
1927 
active in the shipping and shipbuilding 
industry as exclusive agent in the 
Netherlands, Belgium and Luxembourg 
for a wide range of A class brands.
- SIMPLEX-COMPACT 2000 Seals
- Centrax Bulkhead Seals

Stabilisatoren

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

Staal-IJzer Gieterij

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

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

Heatmaster bv
lndustrial & Maritime heating systems 
Bedrijvenpark “Grotenoord”
Grotenoord 1
3341 LT Hendrik-ido-Ambacht
The Netherlands
Postbus 252 
3340 AG Hendrik-Ido-Ambacht 
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Seniorleden op bezoek bij TNO Delft

nieten van een uitstekend diner. Ook deze
keer hebben we uit de vele reacties kunnen
opmaken dat de Seniorendag 2018 als een
geslaagde dag beschouwd kan worden.

In 2017 hebben de seniorleden kennis kunnen
nemen van de nieuwe ontwikkelingen waar de
Delftse Dream (Dream Realization of Extreme-
ly Advanced Machines) Teams van de TU
Delft aan werken. Dit jaar is tijdens de senio-
rendag opnieuw de aandacht op nieuwe ont-
wikkelingen gericht, maar deze keer meer op
de toepassing van de resultaten van natuur-
wetenschappelijk onderzoek. Ontwikkelingen
waaraan bij TNO in Delft wordt gewerkt.
De seniorleden waren te gast bij het Labora-
torium voor Structural Dynamics, een afdeling
van TNO waar het dynamisch gedrag van
systemen onderwerp van studie is.
Er werd uiteengezet hoe TNO de maritieme
sector ondersteunt bij het vormgeven van de
toekomst op zee. Zaken die daarbij de revue
passeerden waren onder andere het gebruik

van vloeibaar waterstof als brandstof aan
boord dat de nodige uitdagingen met zich
meebrengt ten aanzien van de opslag in
tanks, de opslag van LPG aan boord in kunst-
stof tanks en het afvangen van CO2 bij de uit-
laat of andere manieren van behandelen van
uitlaatgassen. Ook werd een bezoek gebracht
aan de laboratoria met de nodige test- en
proefopstellingen.
Na de presentaties en het bezoek aan de la-
boratoria hebben we bij TNO het aperitief ge-
bruikt. Hierbij verzorgde de voorzitter van de
KNVTS – Bart Soede – de traditionele huldi-
ging van de jubilarissen, leden die vijftig jaar
lid van onze vereniging zijn.
Evenals vorig jaar vond de afsluiting van de
Seniorendag plaats in het Hampshire Hotel in
Delft waar de deelnemers hebben kunnen ge-

De seniorleden kregen een kijkje in de “keuken” van TNO.
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SHAPING A WORLD OF TRUST
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