Zaterdag & Zondag 33

Rotterdams Dagblad
Zaterdag 14 mei 2005
RL

FC RD140505 C133RLFC 1

Een groot deel van het terrein van scheepswerf Keppel Verolme in Rozenburg verandert de komende dagen in een vesting. De beveiligingoperatie markeert
de komst van het cruiseschip Enchantment of the
Seas van de Amerikaanse rederij Royal Caribbean. De
rederij wil proﬁteren van de toegenomen belangstelling voor luxe zeereizen, maar kan niet wachten op
een nieuw schip. Daarom wordt de Enchantment of the
Seas in Rozenburg simpelweg een stukje groter gemaakt.

De operatie stap voor stap

Cruiseschip
wordt een
stukje langer

Maandag 16 mei
Met behulp van lasertechnieken wordt de juiste snijlijn op de romp
van het cruiseschip bepaald. Ook worden voor de werklui stellingen opgebouwd. Op de scheepshuid komt een rails waarlangs de
snijbrander zal bewegen.

Zondag 15 mei
De Enchantment of the Seas komt aan in Rozenburg. Drie sleepboten manoeuvreren het schip dok 7 binnen. Het schip wordt aan
bakboord zijde afgemeerd. De extra sectie wordt op een ponton
naast het schip afgemeerd. Aan de sectie zijn acht in hoogte verstelbare poten gemonteerd. Daarmee wordt de sectie van het ponton gelicht en wordt het ponton uit het dok gevaren. Daarna wordt
begonnen met het leegpompen van het dok. De hele operatie duurt
tot en met maandagavond.

Dinsdag 17 mei
Volgens plan wordt ’s avonds gestart met het zagen. Het zware staal
wordt met snijbranders gezaagd, voor de lichtere staaldelen wordt
een speciale cirkelzaag gebruikt. In totaal moet ongeveer zeshonderd meter staal door worden gezaagd. Dat duurt ongeveer drie
dagen. In de tussentijd wordt onder het voorschip een soort slee
gemonteerd.
Zaterdag 21 mei
Als de zaagsnede compleet is wordt zaterdagavond begonnen met
het ’opschuiven’ van het voorschip. Met een hydraulisch mechanisme wordt het voorschip op de slee over een met teﬂon bekleedde glijbaan geduwd. De ruimte tussen voor- en achterschip moet 29
meter worden.
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Bij scheepswerf Keppel Verolme in Rozenburg zijn ze wel wat gewend. Voor een
dokbeurt van een schip met een beetje bovenmaatse afmetingen draaien ze de hand
niet om, maar de verlenging van een
cruiseschip is toch wel bijzonder. Voor de
Enchantment of the Seas is vanaf vandaag het supergrote dok 7, zo’n beetje de koninklijke loge van de werf,
gereserveerd.
Ruim vier weken zal het nu nog 279
meter lange glimmende cruiseschip er verblijven om er uiteindelijk 22,2 meter langer weer uit te varen. Dat extra stukje schip is er al
twee weken. De sectie is gemaakt
door scheepsbouwer Aker Finnyards,
op de werf in het Finse Turku, waar de
Enchantment of the Seas in 1997 is gebouwd. Het stuk is helemaal af. In de
onder meer 151 nieuwe hutten zijn de
bedden weliswaar nog niet opgemaakt,
maar de televisietoestellen staan al op
de wandmeubels en de bijbehorende afstandbediening ligt op de nachtkastjes.
In het dok wordt het schip in de loop van
komende week doormidden gezaagd. Daarna wordt het voorschip een stukje opgeschoven zodat het nieuwe deel er tussen kan worden geschoven. De operatie lijkt simpel,
maar projectleider Ronald van Son van Keppel Verolme heeft er voldoende hoofdbrekens
aan. Tijd is zijn voornaamste tegenstander.
,,Het is allemaal wel te doen, maar het programma is behoorlijk strak,’’ geeft hij aan.

Zondag 22 mei
Na het opschuiven van het voorschip wordt het inschuiven van het
nieuwe scheepsdeel. Dat moet over een afstand van 45 meter worden verplaatst. Deze klus duurt tot maandagmorgen.

Zijaanzicht

Zaaglijn

Donderdag 26 mei
Als de sectie op de belangrijkste
plaatsen vastzit aan het achterschip, wordt het voorschip teruggeschoven. Als de delen juist zijn
gesteld kan ook hier het lassen beginnen.

Enchantment of the Seas

279 m

Dok 7

Maandag 23 mei
Zeker de hele dag is nodig om het nieuwe deel precies voor het
achterschip te stellen. Als de sectie goed staat kan worden begonnen met ﬁtten en lassen. Het maken van de hele las, een afstand
van ongeveer zeshonderd meter,
duurt ongeveer twee weken.

Bovenaanzicht

Ondertussen zijn in het schip pijpﬁtters en elektriciëns al begonnen
met het maken van alle verbindingen. Aan de onderzijde van het
schip worden aan weerzijde secties aangebracht die de vorm van
de romp onder water moeten vervolmaken. In totaal gaat het hier
om het aanbrengen van 110 ton
staal. Als de schilders klaar zijn en
de buitenste lasnaden waterdicht
zijn kan de Enchantment of the
Seas uit het dok worden gesleept.
Voor de kade volgt dan nog enig
afbouwwerk.

29 m

Voorschip

Achterschip

Nieuwe
sectie

45 m
22,2 m

Hoogte: 34,4 m

Pasjes
Door alle internationale havenbeveiligingsmaatregelen is het tegenwoordig al niet eenvoudig om
op een haventerrein te komen, het betreden van
het terrein van Keppel Verolme is dezer dagen
een operatie op zich. Wie op het werfdeel moet
zijn dat aan dok 7 grenst, die moet in het bezit zijn
van een speciaal pasje dat slechts wordt uitgegeven na identiteitscontrole. Wie ook nog eens aan
boord van de Enchantment of the Seas wil komen, die moet in het bezit zijn van de meest speciale van alle speciale pasjes.
Het elf dekken tellende cruiseschip wordt in Rozenburg niet alleen een stukje langer gemaakt,
het hele interieur krijgt ook een stevige opknapbeurt. Om geen tijd te verliezen zijn sommige opknapwerkzaamheden de afgelopen maanden al

Projectleider Ronald van Son: ’Het is allemaal wel te doen, maar het programma is behoorlijk strak.’
’tussen de bedrijven door’ uitgevoerd. De afgelopen week heeft het schip de transatlantische
oversteek gemaakt zonder passagiers, maar mét
een paar honderd werklieden. Het eerste dat zij
vandaag na aankomst in Rozenburg doen is het
schip ’verlossen’ van vijfduizend kubieke meter
afval.
In Rozenburg gaan vanaf dit weekeinde alle registers open. De afgelopen dagen zijn al zo’n
tweehonderd containers met nieuwe meubels en
andere opknapmateriaal aangevoerd. Als vanaf
eind komende week de werkzaamheden tot haast
maximaal niveau worden opgeschroefd werken

er zo’n negenhonderd mensen aan de Enchantment of the Seas. Het ligt voor de hand dat die
werklui ook tijdens het verblijf in Rozenburg aan
boord van de Enchantment of the Seas blijven
slapen. Om veiligheidsredenen is daar van afgezien. Voor de meeste van de door de rederij ingehuurde werklui is in Hellevoetsluis het hele vakantiepark Citta Romana afgehuurd.

Kunstje
Het verlengen van een schip is wel eens eerder
uitgevoerd, maar het ’kunstje’ is allerminst een
routineklus. ,,Scheepsbouwkundig is het alle-
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maal niet zo ingewikkeld,’’ legt Ronald van Son
uit. ,,Zeker voor ons niet. Onze invloed is wat dat
betreft beperkt. Wij krijgen een sectie aangeleverd en moeten die er op de juiste plaats tussen
zetten.’’
Voor Van Son en zijn mensen zijn het op de juiste
plaats in het dok afmeren van de Enchantment of
the Seas en het maken van de juiste zaagsnede de
meest kritische klussen. Ook het goed positioneren van de nieuwe sectie is nog spannend. ,,Het
nieuwe deel past nooit helemaal,’’ weet de projectleider.
De scheepsbouwindustrie is wijs geworden na en-

Leuvehaven geurde naar hop, tabak, kofﬁe en vis

Geschilderd verleden
Een duik in de Rotterdamse historie
aan de hand van de kunstwerken van
J.H. van Mastenbroek (1875 - 1945)

Tientallen stadsgezichten
heeft Johan Hendrik van
Mastenbroek (1875-1945)
geschilderd in Rotterdam.
Deze zijn de komende
maanden te zien in de
Kunsthal. Hoe zijn deze
stukjes stad veranderd?
Het Rotterdams Dagblad
laat personen aan het
woord die een speciale
band hebben met deze
plekken. Deze week: maritiem specialist Cees Zevenbergen over Rotterdams
oudste zeehaven, de Leuvehaven.
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Het moet er een mozaïek van
geuren zijn geweest. Van vers
brood uit de bakkerijen, van kofﬁe en tabak uit de Van Nelle-fabriek, hop-geur uit de bierbrouwerij en natuurlijk de lucht van
vis. Want wie rond 1895, het jaar
dat Johan Hendrik van Mastenbroek dit havengezicht vastlegde, langs de Leuvenhaven liep
zag overal vissersschepen. Zij lagen dicht bij de Grote Zeevischmarkt, naast het Schielandshuis,
waar vissers hun bederﬂijk waar
te koop aanboden.
En het moet er luidruchtig zijn
geweest. Want zo rustig als de
Leuvehaven heden ten dage kan
zijn, zo bedrijvig was die vroeger.
De stalen banden om de houten
karrenwielen ratelden op de keien van de kade. Paardenhoeven
echoden en havenlui liepen af en
aan met scheepslading. ,,Het

kele ongelukken tijdens de bouw en verbouw van
cruiseschepen bij werven in het buitenland in de
afgelopen jaren. Daarom wordt bij de verlenging
van de Enchantment of the Seas niets aan het toeval overgelaten. Naast een strikt pasjessysteem
voor toegang tot werf en schip, is er vooral aandacht voor de brandveiligheid. In nauwe samenwerking met de regionale brandweer zijn werknemers extra getraind in het opmerken en bestrijden van brand en is een calamiteitenplan opgesteld. Bij het dok zijn extra bluspompen geplaatst.
De rederij zorgt er voor dat een eigen blusploeg 24
uur per dag paraat is.

In 1895, toen Johan Hendrik van Mastenbroek deze aquarel van de Leuvehaven maakte, was deze haven vissershaven.
Martiem specialist Cees Zevenbergen: ’Nu is de Leuvehaven vooral toeristenhaven.’
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moet een wirwar van werkende
mensen zijn geweest,’’ zegt maritiem specialist Cees Zevenbergen, verbonden aan het Maritiem
Museum, dat tegenwoordig gevestigd is aan de Leuvehaven.

Op het schilderij van Van Mastenbroek herkent hij uiterst
rechts de Lutherse Kerk, die destijds aan de Wolfshoek stond.
Vrijwel in het midden heeft Van
Mastenbroek de Laurenskerk ge-

schilderd. Maar waar o waar is
het markante gebouw dat de Zeevischmarkt overspande? Zevenbergen kan er niet over uit. ,,Heel
merkwaardig. Van Mastenbroek
staat toch bekend als schilder die

nauwkeurig de omgeving vastlegde...’’

Oude kreek
De Zeevischmarkt staat wel te
pronk op enkele andere schilde-

rijen die Van Mastenbroek van
de Leuvehaven maakte. Want de
schilder kwam graag naar deze
plek, zo getuigen onder meer afbeeldingen uit 1898, 1906, 1911,
1926 en 1940 van dit stukje Rotterdam in het boek ’J. H. van
Mastenbroek vertelt zijn herinneringen ter gelegenheid van
zijn zeventigsten verjaardag’ dat
Cees Zevenbergen tevoorschijn
tovert. ,,En dan zijn er ook nog
vele tekeningen en etsen.’’
De Leuvehaven is de oudst gegraven zeehaven van Rotterdam.
De werkzaamheden begonnen in
1598 en namen zes jaar in beslag.
De haven ontleent zijn naam aan
de Leuve of de Loeve, een oude
kreek op deze plaats. De Leuvehaven heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de ontwikkeling van
Rotterdam als havenstad.
Mocht er een tijdmachine bestaan, dan zou Cees Zevenbergen
graag een kijkje nemen op de kades uit 1895, waar vele tonnen en
zakken wachtten op sjouwers.
,,Ik heb nu wel een indruk hoe
het zou zijn, maar ik wil het best
echt meemaken,’’ zegt hij. ,,Ik
stel me zo voor dat het minder romantisch is dan wij nu denken.’’
Het was een tijd van keihard werken. ,,Ook op zaterdagen. En
vaak ook ’s avonds. Maar je moest

blij zijn dat je werk hád. Want anders was je aangewezen op de bedeling, en dat betekende vaak
armoede.’’

Wim Quist
Waar de Leuvehaven vroeger
doorliep richting centrum, stopt
die nu bij het huidige Martiem
Museum, waar Cees Zevenbergen werkt. Het hoekige gebouw
van architect Wim Quist markeert sinds 1986 deze zijde van
het Churchillplein. Zevenbergen
vindt het een ’geslaagd’ gebouw.
,,Het is modern qua vormgeving.
Daarmee past het goed bij Rotterdam.’’
In andere havensteden zitten
maritieme musea vaak in oude
pakhuizen. ,,Sfeervol, maar wel
met alle nadelen vandien. Richt
maar eens afwisselende tentoonstellingen in, in zo’n statig pand.
Hier kunnen wij alle kanten op.’’
De Leuvehaven - ooit zeehaven,
daarna vissershaven - is nu vooral toeristenhaven.
Met name ’s zomers lopen dagjesmensen graag langs de schepen van het Havenmuseum richting Erasmusbrug. ,,Het is hier
echt een wandelpromenade geworden,’’ zegt Zevenbergen.
,,Een attractief gebied voor Rotterdam.’’

