
 

P E R S B E R I C H T  
 

Uitbreiding voor HvS Dredging Support BV: 

Nieuw uniek DP Support Vessel! 
 

HvS Dredging Support BV, maritiem ondersteuningsbedrijf uit Harlingen, is trots om u te 

vertellen dat, aanvullend op het huidige support schip “Zwerver I”,  een nieuw uniek Multi 

Purpose DP-1 support schip wordt gebouwd,  welke als “Zwerver III" zal worden gedoopt.  

Het schip is speciaal ontworpen voor het ondersteunen van Wind farm-/Renewable 

Energy-, Offshore installatie- en baggerprojecten wereldwijd.  

HvS Dredging Support BV is verantwoordelijk voor het ontwerp van het schip, welke verder in 

nauwe samenwerking door "Scheepswerf Gebr. Kooiman BV" uit Zwijndrecht is geëngineerd. 

Laatstgenoemde is tevens verantwoordelijk voor de complete bouw van het schip. 

  

Het schip zal een nieuwe klasse van "Support Vessels" openen. Door de uitgebreide uitrusting en 

mogelijkheden, maakt het haar in staat te concurreren met grotere AHTS/ Supply-/ Support 

schepen in de markt wereldwijd. 

Het ontwerp omvat veel specifieke kenmerken welke niet eerder geïntroduceerd zijn op dit 

soort ondersteuningsvaartuigen. Deze kenmerken maken haar perfect geschikt voor de 

"Renewable Energy markt":  

 

 afmetingen: 35 m lang en 15 m breed  

 DP-1 

 een trekkracht van meer dan 50 ton 

 minimale diepgang van 2,70 m 

 accommodatie aan boord voor meer dan 12 personen 

 

Dek uitrusting: 

 2 grote ankerbehandelings-/sleeplieren met een trekkracht van resp. 100 en 200 ton  

 2 hydraulische dekkranen van 370 Tm met een bereik van 20 m 

 3 tuggerlieren met 15 T trekkracht. 

 nieuwe unieke functie: hydraulisch bediende boegdeur, welke vracht/materialen aan dek 

beschermt tegen het wegspoelen door “vast water” bij ruw weer; een ernstig probleem dat 

zich regelmatig voordoet in de wereld van Support Vessels. 

 

De “Zwerver III” wordt opgeleverd in november 2011.  

 

Algemeen:  

HvS Dredging Support BV, eigendom van Hans van Stee en Arjan van Stee, assisteert al meer 

dan 30 jaar vele offshore-/baggermaatschappijen wereldwijd op hun projecten. Deze projecten 

omvatten werkzaamheden als ankerbehandeling, slepen/duwen van pontons, wind turbine-

access/onderhoud, assistentie van pijpenleggers, grondboringen en nog veel meer. Het huidige 

schip “Zwerver I”  heeft al sinds 2007 haar kwaliteiten hierin bewezen. 

 

Voor meer informatie: 

Arjan van Stee, tel. +31 (0) 653663292 

HvS Dredging Support BV 

Noorderhaven 96 

8861 AR Harlingen 

www.hvsds.nl   info@hvsds.nl 

 

http://www.hvsds.nl/
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