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De ‘POLARIS’ is de eerste in een reeks van drie loodsvaartuigen die worden gebouwd ter
vervanging van de huidige schepen. Deze zijn inmiddels 35 jaar oud en hebben de tech
nische levensduur bereikt. De nieuwe schepen dragen de namen van de sterren waarop
genavigeerd werd; Polaris, Pollux en Procyon. De zogeheten ‘stationsvaartuigen’ (PSV-Pilot
Station Vessels) zetten we in op de redegebieden, voor het beloodsen van schepen van en
naar de Rotterdamse havens, de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de
Schelde. De loodsboten liggen permanent op zee en zijn de spil in het logistieke proces van
het aan boord brengen en afhalen van de registerloodsen.

LANGER BELOODSEN
Het nieuwe schip is speciaal ontworpen voor het
grillige golfpatroon van de Noordzee. Het

Functionaliteit
Polaris

Toename operationele
werkbaarheid
t.o.v. huidige situatie

Operationele
inzet regio
(aanvang)

Operaties
JOL

15 dagen
(golfhoogte 2,8=>3,5)

golfhoogte
3,2 m

Ship-to-ship
TENDER

21 dagen
(golfhoogte 2,2=>3,0)

golfhoogte
2,8 m

Ship-to-ship
SWATH

46 dagen
(golfhoogte 2,0=>3,5)

tot golfhoogten van 4 meter significant en/of

Heli hoisting

60 dagen
(golfhoogte 1,5=>4,0)

golfhoogte
3,2 m
(dag+nacht)

windkracht 8 á 9 buitengaats blijven. Doordat

Op station
buiten blijven

17 dagen
(golfhoogte 2,8=>4,0)

golfhoogte
3,5 m

scheepsontwerp – een langere, scherpe en
smalle rompvorm – zorgt ervoor dat het loodsvaartuig tijdens zware weersomstandigheden
langer op zee kan blijven. Het loodsvaartuig kan

het schip onder deze omstandigheden op zee
kan blijven totdat er weer beloodst kan worden,
wordt de opstartfase van het beloodsingspro-

plaatsvinden. Voor de loodsen zijn 6 dubbele

ces sterk verkort. Voorheen voer de oude loods-

hutten beschikbaar. Het langer kunnen doorwerken

boot namelijk terug naar de haven om daar te

en de optimale uitwisseling van alle beloodsings-

wachten tot de storm geluwd was. Het beloodsen

modaliteiten (tender, SWATH en helikopter) ga-

van de zeeschepen was met de vorige generatie

randeren een optimaal beloodsingproces op de

schepen mogelijk tot golfhoogten van ruim 2,8

redegebieden en haventoegankelijkheid.

meter. Met de nieuwe stationsvaartuigen is het
technisch mogelijk om tot gemiddelde golfhoog-

GROTERE BUNKERCAPACITEIT

ten van 3,5 meter te beloodsen.

Het schip kan vier weken op zee blijven dankzij
een grotere bunkercapaciteit en een grotere stores-

DE LOGISTIEKE SPIL

capaciteit (proviand). De grote bunkercapaciteit

Aan boord zijn extra bemanningsverblijven voor de

maakt het ook mogelijk op zee brandstof naar

tenderbemanning en/of de SWATH-bemanning,

tenders of SWATH’s over te pompen.

zodat het wisselen van bemanningen op zee kan

POLARIS 02

ERGONOMIE

een maximale draaisnelheid bereiken wanneer

Er is veel zorg besteed aan de ergonomie ten

snel moet worden uitgeweken voor een ander

behoeve van het bedienen en besturen van het

schip. Hierbij is rekening gehouden met de toe-

schip in zeer druk scheepvaartverkeer en bij

komstige toename van scheepvaartverkeer door

slecht weer. Ook bij het ontwerp van de kombuis

Maasvlakte 2.

en koel- en vriesstores is goed gekeken naar de

Het schip heeft een lengte van bijna 82 meter. En

menselijke factoren en ergonomie. Het comfort

kan daardoor op de Noordzee, met relatief korte

aan boord is sterk verbeterd dankzij extra ge-

en hoge golven, de maximale scheepssnelheid

luidsisolatie van de verblijven en extra fundatie-

van 16,5 knopen (30,5 km per uur) bereiken.
De ‘POLARIS’ maakt bij gestopte motoren automatisch lij. Dankzij het ontwerp van de opbouw
en het onderwaterschip draait het schip dwars
op de zee. Voor het veilig langszij komen van
tenders, SWATH’s en jollen moet het loodsvaartuig dwars in de wind draaien en aan één zijde
luwte geven.

LEVERINGSBETROUWBAARHEID
De voortstuwingslijnen, de machinekamers, de
voortstuwingsruimtes, de stuurmachinekamers, de
hoofdschakelruimtes en de boegschroeven zijn
eisen voor de motoren. In het scheepsontwerp is

allen in tweevoud aanwezig op de ‘POLARIS’.

ervoor gekozen de technische ruimtes volledig

Ook op de navigatiebrug is alles dubbel uit

te scheiden van de accommodatie. De hutten en

gevoerd. Hiermee garandeert het Nederlands

de verblijven in het schip zijn zo centraal mogelijk

Loodswezen de leveringsduur, betrouwbaarheid

geplaatst om het verblijf op zee voor de be

en veiligheid aan de scheepvaart.

manning zo aangenaam mogelijk te maken.
De scheepsbewegingen door de golfslag zijn

DUURZAAMHEID

minder voelbaar.

De nieuwe loodsvaartuigen worden door twee
hoofdelektromotoren en zes motoren dieselelek-

MANOEUVREERBAARHEID

trisch voortgedreven. Hierdoor kan tijdens nor-

De ‘POLARIS’ is uitgerust met twee schroeven

male stationsoperaties gebruik worden gemaakt

en speciale roeren die een maximale uitslag van

van een sterk gereduceerd vermogen. Door de

70% kunnen bewerkstelligen. Zo kan de ‘POLARIS’

dieselelektrische voortstuwing en een nieuwe

POLARIS 03

elektronische aansturing van de motoren wordt

HOGE ACCELERATIESNELHEID

een verlaging van het brandstofverbruik gereali-

Het schip heeft een soort ‘kick-down’. Hierbij

seerd van zo’n 30 tot 40% en dus mindere uit-

wordt het maximale voortstuwingsvermogen

stoot. De grotere vermogens worden alleen in-

bereikt binnen 24 seconden. Zes generatoren

gezet als de operaties of de veiligheid daarom

worden maximaal belast om nood- en uitwijk

vragen. Er is bij het ontwerp rekening gehouden

manoeuvres te maken. Het schip moet onder

met een toekomstige toepassing van nagescha-

zwaardere weersomstandigheden en in drukker

kelde techniek voor het terugdringen van NOx

vaarwater kunnen opereren. De schroeven zijn

(stikstofoxide), Sox (zwaveloxide) en fijnstof.

hiervoor uitgerust met straalbuizen en de vorm
van het achterschip is hierop aangepast. De

OPTIMAAL GEBRUIK VAARWEG

‘POLARIS’ accelereert binnen één minuut van

De ‘POLARIS’ kan een snelheid tegen de golven

nul naar zes knopen (11 km/uur).

bereiken van 14 knopen (bij 2,80 meter gemiddelde golfhoogte) in plaats van 4 knopen bij de

BELOODSINGSSNELHEID

oude loodsboten. Hiermee wordt de haventoe-

Jollen kunnen nu bij een vaarsnelheid van zes

gankelijkheid sterk verbeterd en wordt de vaar-

knopen in het water gezet worden. Voorheen

wegbruikbaarheid geoptimaliseerd. Dit is van

kon dit tot een maximale vaarsnelheid van vier

groot belang voor de komst van Maasvlakte 2.

knopen. Dit betekent dat ook de ULCC’s (ultra

Het scheepvaartverkeer zal hierdoor met 30%

large container carriers) bij minimale vaarsnel-

toenemen.

heid kunnen worden beloodst.

POLARIS 04

Helikopteroperaties op de ‘POLARIS’ kunnen

kamers ten behoeve van een snelle vervanging

worden gedaan tot een gemiddelde golfhoogte

van de motoren.

van 3,2 meter. Dit optimaliseert het logistieke
beloodsingsproces op het redegebied.

NIEUWE JOLLEN
De door een waterjet aangedreven jollen die de

CALAMITEITENCENTRUM

loodsen van en naar de zeeschepen brengen,

De ‘POLARIS´ kan ook dienst doen als commando

zijn ‘zelfrichtend’ dankzij een zogeheten kantel-

centrale bij grote calamiteiten, zoals scheepsaan-

zak die wordt opgeblazen zodra de jol omslaat.

varingen en scheepsbranden op het redegebied.

Dit maakt het vervoer van de loods naar het

De havenauthoriteiten kunnen dan gebruik van

zeeschip veiliger. De snelle jollen (30 knopen,

maken van speciale consoles op de navigatiebrug

54 km/u) zijn zeer zeewaardige aluminium vaar-

en conferentie/communicatieruimte onder de brug.

tuigen en worden operationeel ingezet met kranen

De consoles op de navigatiebrug kunnen ook

vanaf de nieuwe loodsboten.

gebruikt worden als een VTS-radarconsole
(verkeersbegeleiding). In samenwerking met de
havenauthoriteit dient dit als extra back-up voor
het aanloopgebied van Rotterdam.
Zowel aan stuurboord als aan bakboord bevindt
zich een ‘rescue zone’. Hiermee kunnen, samen
met de jollen, reddingsoperaties worden uitgevoerd. In een korte tijd kunnen grote groepen
mensen aan boord worden genomen en met
helicopter en tender weer worden verplaatst.
Aan boord bevindt zich ook een behandelings-

STIMULERING NOORDELIJKE

ruimte voor medische zorg. Bovenstaande ge-

ECONOMIE

beurt in nauwe samenwerking met Havenauthori-

Scheepswerf Barkmeijer in Stroobos (Friesland)

teiten, Kustwacht en Reddingsmaatschappijen.

is met honderd werknemers een grote werkgever
in de regio. De spin-off van de werf is echter vele

ONDERHOUD

malen groter. Met de order van drie loodsboten

Er is gekozen voor hoogwaardig materiaal en

is 81 miljoen Euro gemoeid.

onderdelen om de betrouwbaarheid van de sta-

De totale order, voor de tenders en de loods-

tions vaartuigen te maximaliseren. Het schip is

vaartuigen, bedraagt 100 miljoen Euro.

uitgerust om extra snel onderhoud te kunnen
plegen, zoals luiken op het dek boven de machine

POLARIS 05

Main diesel generators capacity
Reduction gearboxes make and type
Propellers make and type
Propulsion motors make and type
Bow thrusters
Power management system
Anti Roll Tank system Steering gears Rudders
Emergency diesel generator engine make and type
Emergency diesel generator set capacity

Caterpillar C 32 (4 X) and Caterpillar C 18 (2 X) coupled to
Leroy Somer generators
940 ekW (4 X) and 570 ekW(2 X) @ 1800 r.p.m.
Reintjes
Wärtsilä FPP, Ø 2400 mm in nozzles
ABB 1700 kW@1500 r.p.m.
Verhaar Omega FPP 2 X 350 kW
D & A e-prop system
Rolls Royce Intering Rolls Royce rotary vane type Benes
Caterpillar C9 coupled to a Leroy Somer
192 ekW@1500 rpm.

Main diesel generators make and type

Length over all
Length between perpendicular
Breadth moulded
Depth moulded to main deck
Draught design (Tdesign)
Deadweight
Draught scantling (Tscantling)
Deadweight
Summer Loadline
Tank capacity fuel
Gross Tonnage
Net Tonnage
Block coefficient
Maximum speed approx.

81.20 m.
74.80 m.
13.30 m.
7.95 m.
4.80 m.
650 tons
5.20 m.
890 tons
5.10 m.
262 m3
2501 GT
750 NT
0,52
16 Kn

THE VESSEL IS EQUIPPED WITH THE FOLLOWING PROPULSIONAND AUXILIARY POWER GENERATING MACHINERY:

VESSEL’S MAIN CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS ARE:

Bureau Veritas 1 Hull - Mach Special Service - Pilot Station
Vessel Unrestricted navigation AUT-UMS SDS AVM-IPS
InWaterSurvey COMF-NOISE 2, COMF-VIB 2 CLEANSHIP7
SYSNEQ-1 GREEN PASSPORT CPS(WBT)

Classification Society‘s notation

