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Goeie vaart
ArcelorMittal Galati en Damen werken samen
om een nieuwe scheepsklasse te bouwen
voor de Nederlandse marine.

Bij zijn indienststelling in 2015 zal de Karel Doorman het grootste schip zijn van 
de Koninklijke Nederlandse Marine. Dit Joint Logistiek Ondersteuningsschip 
(JLOS) is een van de eerste in zijn soort in de wereld. De bouw van een dergelijk 
groot en complex vaartuig is een hele uitdaging, zowel voor de scheepswerf als de 
staalleverancier. Maar dankzij nauwe samenwerking tussen Damen Shipyard Galati 
en ArcelorMittal Flat Carbon Europe zal de Karel Doorman op tijd én binnen 
budget afgeleverd worden!

De boeg wordt in positie 
geplaatst (foto met 

toestemming van Damen 
Shipyard Galati)
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De afgelopen vijf jaar hebben de Europese 
scheepsbouwers zware klappen gekregen 
door het slechte economische klimaat. De 
ongunstige ontwikkelingen in de wereldeco-
nomie hebben geleid tot een forse krimp 
van het goederentransport over zee, 
waardoor de vraag naar nieuwe schepen 
gedaald is. Door uitbreiding van de werfca-
paciteit in Azië en de lagere loonkosten in 
landen zoals China en Korea, is de scheeps-
bouw oostwaarts verschoven. Die combina-
tie van factoren heeft ertoe geleid dat veel 
Europese scheepswerven te maken kregen 
met onderbenutting van hun capaciteit of 
de boeken moesten neerleggen.

Kostenrisico’s verminderen

Scheepsbouwconcern Damen heeft zijn 
thuisbasis in Nederland maar heeft ook 
scheepswerven in het buitenland, bijvoor-
beeld in Roemenië. In 2008, voordat de 
economische recessie in alle hevigheid 
toesloeg, besloot het om zich te gaan 
toeleggen op gespecialiseerde schepen. 
Door te focussen op vaartuigen zoals 
sleepboten en werk-, marine-, offshore-
en transportschepen, heeft Damen een 
niche voor zichzelf gecreëerd in de 
scheepsbouw, een moeilijke en overvolle 
markt. Vandaag de dag telt het bedrijf 
6700 medewerkers. Het bouwt zo’n 
150 schepen per jaar.

Damen’s bevoorrechte staalleverancier in 
Galati (Roemenië) is ArcelorMittal Galati, 
dat een site heeft op slechts 15 km van de 
scheepswerf. De twee bedrijven hebben 
een lange traditie van samenwerking. In het 
verleden hebben ze samengewerkt aan 
vaartuigen zoals containerschepen, tankers 
en marineschepen.

Op het moment van de ondertekening van 
het contract voor de levering van het staal 
voor de Karel Doorman waren kosten een 
belangrijk punt voor de scheepsbouwer. 
Damen wilde niet speculeren op prijsvaria-
ties in de twee jaar tijd die nodig zou zijn 
voor de bouw van het schip. ‘Damen heeft 
er geen behoefte aan om te profi teren van 
schommelingen van de staalprijzen,’ legt 
Marius Simion uit, Director of Purchasing 
and Logistics bij Damen Shipyard Galati. 

‘We willen gewoon onze mensen aan het 
werk houden.’

Om verrassingen te vermijden, stemde 
ArcelorMittal in met een transparante 
prijsbepaling op basis van een neutrale 
openbare index. Dat verminderde het risico 
voor Damen en stelde het bedrijf in staat 
om volledig open kaart te spelen met zijn 
klant en ArcelorMittal.

Flexibele leveringstermijnen

Het contract bepaalde ook hoeveel dikke 
plaat elk kwartaal geleverd moest worden, 
meer bepaald het hogesterktestaal (HSS) 
EH-36. Kenmerkend voor schepen van deze 
omvang is dat het ontwerp nog niet op punt 
staat terwijl de ruwbouw al bezig is, de bouw 
van het zogenaamde casco. Het contract 
bood Damen de fl exibiliteit om het order aan 
te passen aan ontwerpaanpassingen.

Voor ArcelorMittal was dat geen probleem. 
Deze aanpak hielp om interne processen 
zoals de productieplanning te verbeteren. 
‘De fl exibiliteit van het contract en de 
goede planning hebben geholpen om 
vertragingen te vermijden,’ merkt Marius 
Simion op.

Dikke plaat voor de scheepsbouw levert 
ArcelorMittal waar mogelijk per spoor. Dat 
vermindert het aantal vrachtwagenritten 
en is de snelste manier om het juiste 
volume staal op het juiste moment op de 
bestemming te krijgen. In het geval van de 
Karel Doorman werden de platen gewalst 
geleverd aan de scheepswerf, waar ze dan 
gegritstraald werden.

In de zomer van 2013 wordt de Karel 
Doorman van Galati naar Damen’s werf in 
Vlissingen (Nederland) gesleept voor de 
afbouw. In de loop van 2014 worden het 
schip en zijn systemen nog een laatste keer 
getest en in 2015 wordt het in dienst 
gesteld bij de Koninklijke Nederlandse 
Marine. ‘De klant is tot nu toe zeer tevre-
den over de kwaliteit,’ voegt Marius Simion 
eraan toe.

Het project met Damen is een perfect 
voorbeeld van hoe ArcelorMittal Galati 

tegemoetkomt aan de hoge verwachtingen 
op het vlak van kwaliteit en service in de 
zeer competitieve scheepsbouw. 

Nu de Karel Doorman bijna af is, wordt de 
aandacht gericht op nieuwe schepen – er 
ligt veel op de tekentafel bij Damen. ‘We 
hebben een lange traditie van samenwer-
king met ArcelorMittal. We zijn erg 
tevreden over de goede samenwerking in 
dit project en het vlotte verloop,’ zegt 
Marius Simion. ‘We zijn dan ook van plan 
om verder samen te werken in nieuwe 
projecten.’

 ■

Hogesterktestaal voor
lichtgewicht maar robuuste 
marinebouw

Voor de romp van de Karel Doorman werd 
EH-36 gekozen. Dit is geen basisproduct 
maar een hoogwaardige hogesterkte-
staalsoort. Het staal behoudt zijn 
eigenschappen, zelfs bij temperaturen tot 
zo -30°C. Dat betekent dat het schip in 
bijna elk deel van de wereld inzetbaar is.

Damen bestelde drie meter brede platen 
om het aantal vereiste lasnaden te 
beperken. Bredere platen verbeteren ook 
de lijn van het schip. Er zijn minder 
zichtbare naden in het grote middelste 
gedeelte van het schip. ‘Voor grote 
schepen geldt: hoe groter de plaat, hoe 
beter,’ merkt Marius Simion op.

Dikke plaat voor de scheepsbouw levert 
ArcelorMittal waar mogelijk per spoor.

De Karel Doorman in opbouw in Galati  (foto 
met toestemming van Damen Shipyard Galati)

Gegevens van de JSS Karel Doorman

Afmetingen: Lengte 204,7 m, breedte 30,4 m, hoogte 7,8 m

Snelheid: 18 knopen

Bemanning: Tot 175 + 125 niet-marinepersoneel zoals helikopterpiloten en medische teams

Helikopterdek:  2500 m2 en hangar van 1060 m2 voor 6 helikopters met gevouwen rotorbladen

Medische faciliteiten: Hospitaal met 2 operatiekamers, intensivecareafdeling, röntgenafdeling, 
behandelkamers en ziekenboeg

Laden en lossen: 40-tons kraan, 40-tons goederenlift, roroklep (rij-op-rij-af) voor zwaar rollend 
materieel
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