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I.H.C. MARINE MINING DIVISION

nieuwe afdeling bij Verschure 

In het artikel over de fusie (in ons meinummer) hebt u al iets kunnen lezen over 
interne specialisatie bij de 1.H.C. werven. Verschure zal zich in dit verband in
tensiever gaan bezighouden met de verdere ontwikkeling van projecten, waarmee 
men zich ook vroeger al bezig hield, en die zijn samen te vatten onder de term 
"natte mijnbouw". 
In het verleden lag het accent op de winning en verwerking van tinerts door em
merbaggermolens met ertswasserijen. Wij hebben hiervan een groot aantal ge
bouwd, vooral voor bedrijven in Indonesië. 
Weliswaar is er een periode van onderbreking in deze activiteiten geweest, ge
durende welke wij echter de contacten met de tinmaatschappijen ook in andere 
delen van de wereld, hebben onderhouden. 
Nu door de voortgaande onderzoekingen allerlei zeer waardevolle delfstoffen op 
en in de bodem van zeeën en oceanen zijn ontdekt, ontstaat er een behoefte aan 
apparatuur om deze voorraden economisch te ontginnen. 
Wij menen, dat hier een vruchtbaar toepassingsgebied is voor onze kennis van 
baggeren en ertsbehandeling, zodat we onze activiteiten kunnen gaan uitbreiden 
tot vele andere delfstoffen, varieërend van kunstmest, goud, mangaan e.d. tot 
diamant. 
Bij deze mijnbouw komt ook vaak het transport van de erts of de ertshoudende 
grond naar voren. Ook hier ligt de aansluiting met de 1.H.C.-ervaring voor de hand. 
Nu Smit Kinderdijk de steeds verdergaande normalisatie en standaardisatie van 
belangrijke onderdelen van baggerwerktuigen op zich heeft genomen, is het moment 
gekomen om de zeemijnbouw intensief ter hand te nemen. 
Daarom is bij Verschure de "I.H.C. Marine Mining Division" (I.H.C. zeemijnbouw af
deling) opgericht. Daar gaat men zich met deze materie bezighouden. Intussen zijn 
al enkele opdrachten voor het geven van adviezen onderhanden. 
Wij wensen de Amsterdammers veel succes met hun nieuwe spruit! 
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Terwijl westelijk de laatste hand werd gelegd 
aan de Coentunnel en oostelijk de werkzaam
heden aan de IJ-tunnel in volle gang waren, werd 
begin juni - bij de N.D.S.M. - het hefponton 
beproefd, waarmee in Argentinië volgens een 
geheel nieuwe methode een autotunnel onder 
een rivier zal worden gebouwd. 
Het bleek niet goed mogelijk om de proefne
mingen bij "eigen huis" te houden en daarom 
genoot de door Verschure en Gusto gebouwde 
Rio Parana de gastvrijheid van de N.D.S.M., waar 
hij als vreemde eend in de bijt de aandacht trok. 
Oók de belangstelling van journalisten en tele
visiemensen, die wat moeizaam de brede, maar 
steile, ruwhouten ladder beklommen om op het 
ponton een kijkje te nemen. 
De "officiële ontvangst" was in een geïmprovi
seerde, slechts door looplampen verlichte ruim
te onderdeks, waar de koffie warm was en de 
broodjes vers waren. 
Toen de generatoren waren stilgezet, kon ir. 
J. M. Donkers zich tenminste enigszins ver
staanbaar maken, want "het lied van de arbeid"
aan dek werd zo nu en dan in de kale "kantine
ruimte" ondragelijk versterkt!
Tussen al het lawaai door kregen de journa
listen vele bijzonderheden over de installatie te
horen. Ook ir. R. Smulders verstrekte inlichtingen
en een vertegenwoordiger van het Duitse con
cern, dat een groot aandeel heeft in de Argen
tijnse tunnelbouw, vertelde, dat het hele tunnel
project 110 miljoen gulden zal kosten.

,,RIO PARANA" 

werd in Amsterdamse haven beproefd 

Een jaar bouwtijd 

Voor de bouw van het hefponton kreeg I.H.C. Holland verleden jaar de opdracht 
omdat wij de laagste inschrijver waren èn omdat men zo'n groot vertrouwen heeft 
in het door Gusto ontwikkelde hefsysteem voor de poten. 
In de kranten werd het bijzondere 1.H.C. produkt uitvoerig beschreven en ook op de 
televisie zag U beelden van dit unieke hefeiland. Geen wonder, want het is voor de 
eerste maal, dat een hefeiland zal worden gebruikt bij de aanleg van een tunnel. 
Een wereldprimeur dus! 
Deze autotunnel, met een lengte van ongeveer 2½ km, zal, op 30 meter onder 
het wateroppervlak van de Rio Paraná, een belangrijke verbinding vormen tussen 
de Argentijnse steden Paraná en Santa Fé. De reden, die de "Comisión lnterpro
vincial del Tunel Subfluvial Paraná-Santa Fé" deed besluiten tot de unieke bouw
methode is, dat in de rivier sterke stromingen voorkomen, die het neerlaten van de 
geprefabriceerde tunnelsegmenten ten zeerste bemoeilijken. Bovendien moet re
kening worden gehouden met een getijverschil van één meter. 
Gevangen tussen vier poten van het hefeiland en in toom gehouden door een 
stelsel van tien lieren zullen de 65 meter lange tunnelstukken in het woelige water 
worden neergelaten en zodanig in langs- en dwarsrichting verhaald, dat een nauw
keurige bevestiging met het eerder geplaatste tunneldeel mogelijk is. 
De afmetingen van het ponton bedragen 38.60 x 30 x 3 meter. 
Het hefeiland, dat een diepgang heeft van 1.30 meter, heeft vier poten, die elk 
ongeveer 64 meter lang zijn en waarmee het pontondek tot 19 meter boven het 
wateroppervlak kan worden opgevijzeld. 
Met het oog op de stabiliteit zullen voor het transport van de werf naar Argentinië 
acht paaldelen van ongeveer 10 meter op het dek worden gestuwd. 
Een stuk van ongeveer 44 meter blijft gedurende de overtocht in het ponton. 
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,- vervolg 

R 1 0 P A R A N A in Amsterdamse haven 

Ook de NUEVE doet mee 

De voorbereidende tunnel-werkzaamheden zijn 
inmiddels in volle gang. Ook hier speelt een 
I.H.C. produkt een voorname rol. De enkele jaren
geleden voor een buitenlandse aannemer ge
bouwde, stalionnaire snijkopzuiger Nueve (CO
392) werd in februari van dit jaar - nadat de
baggerdiepte van 22 op 32 meter was gebracht -
door de Wijsmuller's zeesleper Groningen van
Italië naar Argentinië versleept.
De Nueve is meteen aan het werk gegaan: het
graven van de sleuf, waarin de ongeveer veertig
tunnelsegmenten zullen worden neergelaten. Zo
spreekt 1.H.C. een hartig woordje mee in de uit
voering van een bijzonder bouwproject in Latijns
Amerika.
Wanneer U dit leest is het hefponton op weg
naar de rivier waarna hij is genoemd, de Rio
Paraná.

-"HCEHCKMM" 
overgedragen 
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Speciale "krammen" 

Voor de installatie werd een speciale "kram" ontworpen. Dit is een 25 ton wegende 
klauw, die zich hydraulisch - met een kracht van 30 ton - om de tunnelbuis klemt. 
De werkwijze is aldus: wanneer een tunnelsegment gereed is wordt het voorzien van 
twee "krammen"; dan wordt dit tunnelstuk naar het hefponton versleept, de lieren 
worden aan de "krammen" vastgemaakt en het segment wordt neergelaten. 
Zo wordt voorkomen, dat de asfaltbedekking van de tunnelbuis wordt beschadigd. 
Deze "krammen" zullen niet met het hefponton worden meegestuurd, maar per schip 
naar Argentinië worden gebracht. 

/ .. 
. � • 1 ··-·-�-·••:rr;, 

1 ,n, • , , 

De overdracht van een schip is een belangrijk moment. De overdracht van en de 
vlagwisseling op de Jasienski, in de laatste dagen van juni, hadden zeker een bij
zonder karakter. 
Weer werd een hoofdstuk afgesloten in de oude relatie tussen I.H.C. Holland en 
Rusland. Al in 1888 bouwden wij voor dit land een hopperzuiger. Ditmaal ging het 
niet om één schip, maar om drie, identieke sleephopperzuigers. 
Ze kregen de namen Narvski, Vyborgski en Jasienski. Hoe goed opdrachtgever en 
bouwer in de afgelopen maanden op elkaar ingespeeld raakten wordt bewezen 
door het feit, dat de "laatste Rus" in recordtijd - negen maanden - werd gebouwd 
en in recordtijd werd beproefd. Het zat allemaal wel goed! 
De Narvski en de Vyborgski hebben hun werkterrein in het noorden van de Sovjet 
Unie, de Jasienski zal in het zuiden, in de Zwarte Zee aan het werk gaan. 
Veel succes CO's 504, 505 en 506! 



In het vorige nummer van dit blad hebben wij 
u iets verteld over de geschiedenis van de
computers en de grote mogelijkheden van deze
vinding. Wij hebben er toen al de nadruk op
gelegd, dat computers niet kunnen werken,
wanneer ze vooraf niet nauwkeurig door de
mens zijn geïnstrueerd.
De computer - in korte tijd volwassen gewor
den - heeft diep ingegrepen in het industriële
en commerciële leven van onze tijd. De keer
zijde van de automatisering, het overbodig wor
den van bepaalde menselijke arbeid, is een fac
tor die nogal eens overdreven wordt voorge
steld.
Aan de andere kant leidt de automatisering tot
een steeds grotere vraag naar gespecialiseer
de arbeidskrachten; vaklieden voor onder
houd en reparatie van de ingewikkelde ap
paratuur, machinebedienden. programmeurs, sy
steemontwerpers etc. Voorlopig ziet het er in ons
land naar uit, dat de automatisering alleen nog
dient om personeelstekorten op te heffen. Dat
voor de toekomst de sociale aspecten nog on
duidelijk zijn, staat als een paal boven water.
Dit is een zaak. die zeker alle aandacht zal
vragen.

Nieuwe beroepen 

De computer is een verwend apparaat. vertroe
teld in air-conditioned ruimten, omringd door 
de goede zorgen van mensen in witte jassen en 
gevoed met zeer zorgvuldig toebereide "spij
zen". Het samenstellen hiervan - wij vertelden 
het al in ons vorige artikel over de rol van 
computers bij de Olympische Spelen - kost 
veel tijd. 
Het gelijkrichten, het pasklaar maken van admi
nistratieve systemen, het vaststellen welke ge
gevens men straks van de computer verwacht, 
dit hele uitgebreide complex van voorbereidend 
werk wordt uitgedacht en uitgewerkt door de 
systeemontwerpers. 
Hun rapporten en schema's worden vervolgens 
tot in de kleinste details verder uitgewerkt door 
de programmeurs. Zij maken de eigenlijke in
structies op voor de computer, die via een spe
ciaal vertaalprogramma in een voor de compu
ter "begrijpelijke taal" worden overgezet. Wij 
zeiden het al. de computer is dom. Dit betekent, 

MODERNE 
ELEKTRONIKA 

IN OPMARS 

vervolg 

dat er in het werk van de programmeur geen foutje mag blijven zitten. De machine 
zou dan foute of onvolledige resultaten produceren. Daarom worden de opgestelde 
programma's ter dege gecontroleerd en wordt met zg. "testsets" de uitvoering van 
de werkzaamheden op de computer eerst "nagebootst". Pas als alles in orde is 
bevonden mag de computer met het "echte" werk beginnen. 
De programmeur wordt geholpen door een of meer ponstypistes, die kaarten of 
banden ponsen met gaatjes volgens bepaalde patronen. 
Dan is de maaltijd voor de computer gereed. 
Het bedienen van de computer en de daarmee eventueel gekoppelde apparatuur 
geschiedt door de operateur. 
Om nog even op het belangrijke werk van de programmeur terug te komen, dit 
logisch denkwerk kan heel goed door meisjes worden verricht. Ons land kent al 
ongeveer 50 "programmeuses". En denk nu heus niet dat al deze meiskes weten 
hoe een computer werkt. Dàt laten ze aan de eveneens gespecialiseerde technici 
over! 

Ook de I.H.C. 

Bij Werf Gusto was men al enige stappen gegaan op de weg naar automatisering, 
toen was besloten tot de aanschaf van een computer. Natuurlijk kwam de vraag 
naar voren, of deze installatie na de fusie ook voor de andere bedrijven dienstbaar 
kon worden gemaakt, en dus voor I.H.C. als geheel. Een onderzoek wees uit, dat dit 
inderdaad het geval zou zijn, zij het dat de programma's aan de nieuwe taken moe
ten worden aangepast. Waarom gaat 1.H.C. nu ook mee doen? 
Het antwoord op deze vraag is dit: door de invoering van automatisering en het 
in dienst nemen van een computer worden méér gegevens snéller beschikbaar, 
wat er toe leidt dat op tijd de juiste beslissingen worden genomen. 
Het spreekt vanzelf, dat ook bij ons de invoering van de automatisering niet iets is, 
dat van vandaag op morgen zal zijn voltooid. 
Dat er een begin is gemaakt kunt U afleiden uit het feit, dat in het nieuwe hoofd
kantoor van I.H.C. Holland een afdeling automatisering een plaats heeft gekregen. 
Aan het hoofd staat Drs. W. de Mooij, terwijl de heer D. Groenewegen speciaal 
met de voorbereidingen is belast. 
Verwacht wordt dat de computer in juli 1967 in gebruik zal worden genomen. 
Tegen die tijd zullen wij U op deze bladzijden zeker meer over "onze" computer 
vertellen. 
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VORDERINGEN 

IN DE 

BOUWPUT 

VAN HET 

HARINGVLIET 

Een droeve dichter schreef eens een gedicht 
over: ..... . 
"O, land van mest en mist en vuile koude re-
gen" ..... . 
Door de vorderingen van de techniek is het 
eerstgenoemde produkt, hoewel hier en daar 
nog duidelijk waarneembaar, toch zijn over
heersende positie kwijtgeraakt. 
Die mist viel overigens waarschijnlijk ook in 
die tijd wel mee. 
Maar die vuile regen! Zouden onze voorvade
ren, de Batavieren of de nog vroegere IJstijdbe
woners, daar geen bezwaren tegen gehad heb
ben? 
Wij wel! Staande op de geweldige Haringvliet
sluizen, kijken we uit over een grijze water
massa, opgezweept door een forse wind, ter
wijl een stromende regen het uitzicht beperkt. 
In die grauwe natte wereld vormen de licht
flitsen van een vuurbaken, een zich moeizaam 
tegen de golven opboksende Stellendamse vis
serman en de geluiden van enkele meeuwen, 
van grommende motoren en van piepende en 
knarsende baggermolens de enige tekens van 
leven. 
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Toch gaan de werkzaamheden aan de uitwateringssluizen normaal door. Dag en 
nacht worden er vorderingen gemaakt met de enorme waterbouwkundige werken 
die het zuidelijke deel van ons land definitief tegen de zee moeten beschermen. 
Deze strijd tegen het water in Holland en Zeeland duurt reeds eeuwen en het is 
eigenlijk onbegrijpelijk waarom ten koste van zoveel energie en kosten dijken werden 
gelegd, na te zijn weggeslagen weer hersteld. aangeslibde stukken ingedijkt. weer 
aanslibbing. weer omringen met dijken ..... . 
Op het kaartje is te zien, dat zo'n 750 jaar geleden het eiland Goeree-Overflakkee 
slechts bestond uit het kleine eiland Westvoorne, beschermd door een door de natuur 
gevormde duinenrij. Het stadje Goedereede is meer dan 900 jaar oud. 
Pas in 1751 werd door de Staten van Holland de Statendam aangelegd, die de eilan
den Goeree en Overflakkee (Zuidvoorne) verbond. En over enkele jaren is het 
voetsluis en Stellendam, de brug bij Numansdorp (2). de dam in het Volkerak (3) 
naar Noord-West Brabant, een dam door de Grevelingen (4) naar Schouwen 
Duiveland en tenslotte een dam in het Brouwershavense Gat (5). 
Daarmee is technisch bekeken het eiland dan eindelijk beveiligd tegen calamiteiten 
veroorzaakt door opgejaagde watermassa's in het Hollandse Deltagebied. 
Zoals reeds opgemerkt gaan de werkzaamheden aan de uitwateringssluizen in het 
Haringvliet naar wens. 
In totaal zijn er 34 gebogen schuiven, door acht verschillende bedrijven vervaar
digd, aangebracht. Gusto Schiedam en Geleen hebben daarvoor 82 secties gebouwd. 
136 Transporten waren nodig om de zware sluisonderdelen naar de bouwput te ver
slepen. 
Over de betonnen sluishoofden, waartussen de schuiven zijn geplaatst, 17 aan de 
zee- en 17 stuks aan de landzijde, is een enorme "balk" met driehoekige door
snede geconstrueerd. De bovenzijde ervan vormt de 22 meter brede rijweg. Deze 
balk, de z.g. Nablaligger, is 1100 meter lang, rust op nylonblokken voor het langer 
worden bij warm weer, en weegt in totaal 7800 ton. 



"MERCURIUS" 
EN 

"BEATRIX" 

De ligger werd moot voor moot gebouwd in de buwput en met de 250 tons Nestum
kraan, die door Holland Cranes werd gebouwd, op de juiste plaats gemonteerd. 
De machinekamers, ondergebracht in deze ligger, zijn voorzien van hydraulische 
installatie's, om de schuiven open te trekken en te sluiten. 
In totaal zijn er 68 bewegingsmechanismen gemonteerd die eveneens door Gusto 
zijn geleverd. 
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Op bovenstaande schets is te zien hoe deze schuiven worden geopend. Rechts on
der de schuif A met de beide armen B, die scharnieren om het punt C, dat aan 
de NABLA-ligger is bevestigd. 
Wordt de plunjer D van de hydraulische cilinder E uitgedrukt, dan beweegt het 
draaipunt F zich over de schuine loopbaan G. Trekstang H beweegt mee en ver
draait daarmee de trekdriehoek K, zodat de schuif naar boven wordt getrokken. 
De bedoeling is dat de schuiven en bewegingsmechanisme nog dit jaar zullen worden 
beproefd. 
Dan komt de volgende fase in de bouw van de spuisluizen; het stopzetten van de 
bronbemaling van de bouwput. 
Door het kwelwater zal de put langzaam vollopen. Na het wegbaggeren van de 
ringdijk kunnen de spuisluizen in gebruik worden genomen. 
Daarna volgt dan het leggen van de afsluitdijken naar de noordelijke oever en tot aan 
de schutsluis, die bij de zuidelijke oever is gebouwd. 
Daarmee is een waterbouwkundig werk tot stand gebracht dat de grootste bewon
dering oogst van deskundigen uit de gehele wereld. 
Het geeft voldoening dat onze bedrijven daar een belangrijk onderdeel van hebben 
uitgevoerd. 

Zo lagen ze broederlijk naast elkaar bij De Klop, de CO 559 en de CO 560, twee 
Beaver "Giants", waaraan eind juni de laatste hand werd gelegd. Beide zuigers 
werden door Nederlandse aannemings maatschappijen gekocht. 
De Beatrix krijgt zijn eerste werkterrein in Noord Frankrijk, de Mercurius zal waar
schijnlijk onder de naam Vorace van eigenaar verwisselen en eveneens in Frankrijk 
gaan werken. 
Wanneer U dit leest zijn de beproevingen inmiddels achter de rug. 
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"BEAVER" REIST PER TREIN NAAR BAGDAD 

Tussen de Prinses Margriet en de Graafdijk van de Holland Amerika Lijn was aan 
de Wilhelminakade in Rotterdam nog nét plaats voor de dekschuit Jannekees met 
de - reeds gedemonteerde - CO 581. 
De Beaver "Cub" werd hier overgeladen op spoorwagons voor een reis van meer 
dan 5000 kilometers naar de Iraakse hoofdstad Bagdad. Rond het middaguur was 
er een machtige havenkraan beschikbaar en toen begon het altijd weer boeiende 
spel tussen havenwerkers en kraandrijver. Met uitroepen, die in de hevige wind 
grotendeels verloren gingen, maar die toch door anderen begrepen werden. Met 
handbewegingen, waar een dirigent jaloers op zou zijn. Met schelle fluitjes tussen 
de vingers. Een samenspel van mens met mens, dat door geen machine, geen 
automatisering geëvenaard wordt. 
De trossen, waarmee de beide HAL-schepen waren gemeerd hadden als het ware 
een web gespannen boven de dekschuit met de Beaver. Als wilden ze beletten, dat 
de zuiger op een andere manier dan per schip de verre reis zou maken. Maar 
tevergeefs! Eén voor één werden dekhuis, hoofdponton, ladder, zijpontons, spuds 
en de kleinere onderdelen opgehesen en met grote vaardigheid op de spoorwagons 
geladen. In overleg met de expediteur was een zo gunstig mogelijke verdeling van 
de onderdelen over de drie wagons uitgedokterd. Het overladen ging snel. Na 
ongeveer een uur was het karwei grotendeels geklaard. 
Het afdekken met zeilen, het vastsjorren. kortom het rijklaar maken van de lading, 
nam daarna nog enige uren in beslag en werd gedeeltelijk uitgevoerd nadat de 
spoorwagons naar het goederenstation Zuid waren gerangeerd. Hier trok het 
Beavertransport wel even de aandacht, want het gebeurt doorgaans maar eens 
in de drie à vier maanden, dat men een lading voor de richting Turkije te behan
delen krijgt. 
In het holst van de nacht vertrok de goederentrein, mét onze Beaver, richting Venlo. 
De Beaver maakt de lange reis door Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Bulgarije, 
Griekenland, Turkije en Syrië naar Irak en passeert daarbij plaatsen met mooie 
namen als Dragoman, Svilengrad, Pythion, Esk1, Schehir, Ulukischia maar ook het 
Turks-Syrische grensstationnetje Achterin! De hele reis zal ongeveer vier weken 
duren, waarbij zijn inbegrepen de wachttijden aan de verschillende grenzen met 
het oog op de douanebehandelingen. 
De CO 581 zal in Bagdad door enkele industrieën gezamenlijk worden gebruikt voor 
het verbreden van een kanaal en het uitdiepen van de haven. 


