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BALLASTWATERBEHANDELING 
  

‘uw ballast is onze zorg’ 

 



• Ballastwater wordt door schepen gebruikt voor de stabiliteit en 

evenwicht van het schip 

• Grote schepen kunnen meer dan 10 miljoen liter ballastwater aan 

boord hebben 

• Zo wordt bijvoorbeeld iedere twee weken onopgemerkt de gehele 

watercapaciteit van de haven in Rotterdam vervangen door 

ballastwater  

• Per dag worden zo'n 3000 verschillende soorten organismes 

verplaatst via ballastwater  

• Deze organismes kunnen het aanwezige ecosysteem (biodiversiteit) 

verstoren en voor de mens gevaarlijke  

ziektes (cholera) met zich meebrengen 

 

 

 

 

 

Ballastwater 
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Ballastwater 

DE CHINESE WOLHANDKRAB 
 

• Bevinden zich langs de Nederlandse kust en in de brakke en zoete 

wateren van de Benelux 

• Zijn niet kieskeurig, eten nagenoeg alles wat ze onderweg 

tegenkomen 

• De grote scharen zorgen voor grote economische schade aan 

visnetten en fuiken 

• Door hun graafgedrag wordt de stabiliteit van dijken op de proef 

gesteld 

  

 

 

 

 
André Hof, Cofely Marine & Offshore 

     



Ballastwater 

DE AMERIKAANSE RIBKWAL  
 

• Is vooral beroemd als schadelijke invasiegast 

• In 1982 verschenen miljarden Amerikaanse ribkwallen in de Zwarte 

Zee 

• Ze aten massaal de larven van de ansjovis op, waardoor de 

ansjovisvisserij compleet instortte 

• In 1999 gebeurde vrijwel hetzelfde in de Kaspische Zee 

• In 2005 werd een exemplaar gevonden in de Grevelingen en in 2006 

kleine aantallen in de Noordzee, Oostzee en de Waddenzee 
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Ballastwaterverdrag (IMO) 

• Geadopteerd in 2004 

• Van kracht 12 maanden na ratificatie door 30 IMO-lidstaten die 

samen 35% van het tonnage van de wereldvloot representeren 

• Huidige status: 43 landen hebben ondertekend en samen  

vertegenwoordigen ze 32,54% van het tonnage van de wereldvloot  

• De verwachting is dat 78.000 schepen een ballastwaterbehandelings-

systeem (BWB-systeem) nodig zullen hebben  

• Deze regelgeving kost wereldwijd ongeveer $ 78 miljard 
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US Coast Guard (USCG) 

• De herziene US Coast Guard regelgeving is in werking getreden op 

21 juni 2012 

• Er zijn een viertal mogelijkheden in de US: 

1) geen ballastwater ontladen 

2) een door de Coast Guard goedgekeurd BWB-systeem 

toepassen 

3) ontladen aan een faciliteit op het land of een schip met BWB-

systemen 

4) gebruikmaken van water uit het publieke waternet in de US 

 

 

André Hof, Cofely Marine & Offshore 

     



BWB-systeem van Cofely  

ONZE PARTNER: BRIGHT SPARK 
 

Selectiecriteria: 

• laag stroomverbruik (minder dan 2,5 kWh bij 500 m3/uur) 

• eenvoudig te installeren 

• onderhoudsvriendelijk 

• lage kosten (CAPEX en OPEX) 

• functioneert in zowel zout/brak als zoet water 

• geschikt voor alle capaciteiten   
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BWB-systeem van Cofely  
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BWB-systeem van Cofely  

ENGINEERING 
 

Gebruik de juiste instrumenten: 3D-scan 
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BWB-systeem van Cofely  

STAPPEN NADAT EEN 3D-SCAN IS GEMAAKT 
 

• Nadat een 3D-scan is gemaakt, worden de gegevens naar de 

scannersoftware geïmporteerd 

• Middels deze software kunnen de hoeveelheid punten worden 

teruggebracht, zodat de inleestijd wordt geminimaliseerd 

• Nadat de informatie is opgeslagen, kan een PTS-file naar de 

engineer worden verstuurd voor verdere verwerking   

 

André Hof, Cofely Marine & Offshore 

     



BWB-systeem van Cofely  

BEGINNEN MET EEN PUNTENWOLK 
 

• De eerste stap is de puntenwolk positioneren 

• De locatie en positie is  meestal vrij accuraat, in enkele gevallen volgt 

een correctie 
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BWB-systeem van Cofely  

OMZETTEN NAAR EEN 3D-CADMODEL 
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BWB-systeem van Cofely  

PLAATSEN GROTE ONDERDELEN 
 

• Hierna kunnen de engineers de grote onderdelen in het model 

plaatsen 

• Op dusdanige wijze dat het uitvoeren van onderhoud, functionaliteit 

en looppaden voor de bemanning mogelijk en beschikbaar blijven 

• Na akkoord van de klant met de nieuwe machinekamerindeling, 

volgen verdere voorbereidingen 
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BWB-systeem van Cofely  

INKOOP 
 

Vanuit het 3D-CADPROGRAMMA en de materiaallijst kan de volgende 

informatie worden verkregen: 
 

• lengte van de pijpen (inclusief bochten, T-stukken, etc.) 

• hoeveelheid en types van de benodigde kleppen 

• hoeveelheid en types van overig materiaal  
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BWB-systeem van Cofely  

UITVOERING: OP DE MEEST EFFICIËNTE WIJZE  
 

• Plan van aanpak in samenwerking met de scheepseigenaar opzetten 

• Bepalen van de haven waar wordt opgestapt 

• Voorbereiding van logistieke stroom 

• Prefabricatie van benodigde pijpen 
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BWB-systeem van Cofely  

AFTER SALES   
 

Essentiële zaken die voor after sales van belang zijn: 
 

• training voor de bemanning 

• garantieafhandeling 

• wereldwijde service en onderhoud 
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Ballastwater 

 

 

  

Vragen?  

André Hof, Cofely Marine & Offshore 

     



BALLASTWATERBEHANDELING 
  

‘uw ballast is onze zorg’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofely West Industrie BV 

Marine & Offshore 

 

Ballast Water Solutions 

 

andre.hof@cofely-gdfsuez.nl 

 

 


