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‘Wij doen het gecompliceerde werk rond roer, schroefaskoker en schroefas’

27

MACHINEFABRIEK ‘Bij zoektocht naar licht, sterk en slank moet je niet te extreem gaan’

Roerenspecialist Benes Hoogezand
houdt niet van experimenten
Door Willem de Niet

Benes Marine Technology, bij velen
bekend als het in 1924 opgerichte
Benes Roer- en Stevenbouw in
Hoogezand, produceert roeren.
Heel veel soorten, in de eerste
plaats degelijke roeren. Voor heel
veel scheepswerven in Groningen en de rest van het land. Bestemd voor schepen in binnen- en
buitenland. Veel verschillende
soorten schepen ook. Variërend
van coasters, via loodsboten tot
superjachten.

De diversiteit
bij Benes in één
beeld: technisch
directeur Nico
Geertsema bij
een pedestal, een
kraankolom voor
plaatsgenoot
constructiebedrijf
Coops en Nieborg,
links een transportvijzel voor
Suikerunie, tegenwoordig Cosum
Beet Company, op
de voorgrond overhaalde tandwielen
voor een platenwals van tank- en
apparatenbouwer
Haveha Stadskanaal en rechts
onder het ruwe
rondstaal waaruit
een roerkoning
wordt gemaakt.

D

e vlag van roer- en stevenbouw dekt
de lading al lang niet meer. Dat wordt
duidelijk bij het bekijken van de
website. Waar wordt gemeld dat het
bedrijf brugliggers produceerde voor
een brug in Dorkwerd, net ten noorden van Groningen. En dat mensen
van Benes ervoor zorgden dat een kraan in Kampen
kon doordraaien, terwijl de wielen werden gekotterd.

aan het werk en hebben geen NOW-subsidie hoeven
aanvragen. We merken wel dat sprake is van een verschuiving van nieuwbouw naar reparatie. En in dat
laatste zijn we sterk. Niet alleen bij de reparatie van
een roer dat we zelf hebben geleverd. Daarvoor komt
trouwens ons personeel de eer toe. We doen nooit
vergeefs een beroep op ze. Als er een keer een nacht
moet worden doorgewerkt, doen ze dat.’

Wereldwijd

Als technisch directeur Nico Geertsema wordt gevraagd enkele van de vaste klanten voor nieuwe roeren en reparaties te noemen wordt half Nederland
genoemd. Royal Bodewes, Thecla Bodewes, Niestern
Sander, Veka Lemmer, Barkmeijer, Wagenborg, Ferus Smit, Damen, Hartman Urk, Oceanco en De Vries
Jachtbouw. De opsomming is niet compleet.
Voor diverse schepen liggen al reserve-onderdelen
voor roerconstructie en aanverwante onderdelen
klaar. Roerbladen en roerkoningen. ‘Klaar om bijvoorbeeld naar Singapore te worden getransporteerd.
Geertsema: 'Kijk, hier een heel aantal onderdelen voor
Jan De Nul, de Belgische baggeraar.’
Bij een rondje door de werkplaats wordt duidelijk hoe
divers het klantenbestand is. Het eerste wat opvalt is
een transportvijzel. ‘Die is voor, zeg maar de Suikerunie, tegenwoordig Cosun Beet Company en we voeren ook regelmatig opdrachten uit voor Akzo. Want al
hebben we een sterke binding met de scheepsbouw,
we zijn een machinefabriek. Voor die beide takken
geldt dat de snelheid van handelen van het grootste
belang is. Als tijdens de bietencampagne een machine
komt stil te vallen, heeft dat enorme consequenties.
Bij Akzo net zo. En kijk, daar liggen geleiderollen voor
een liersysteem van C Nautical in Veendam.’

Het zijn bestemmingen dichtbij huis. Maar er wordt
meer gereisd. Naar Curaçao en Turkije om roerschade
te repareren aan schepen die geen uur teveel kunnen stilliggen. En naar Marseille om afdichtingen te
vervangen van het door Oceanco gebouwde superjacht Black Pearl, dat door middel van een Benes-roer
wordt bestuurd.
En dat alles gebeurt in publicitaire stilte. Benes stond
in 2009 in Schuttevaer als een van de bedrijven die
samen een stand bemanden op de beurs Europoort.
Enkele weken geleden was er een korte vermelding
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Belangrijkste werven zijn klant bij
Benes

Blauwpassing van
een roerkoning in
een flaproer voor
Royal Bodewes.

Nico Geertsema bij een sectie van een achterschip met het lagerhuis voor het draaglager en de kamer
voor de afdichtingen, stuffing box of stopbuspakking.

dat het bedrijf de roeren levert voor de twee schepen
die Royal Bodewes gaat bouwen voor het Noorse Hagland Shipping. Het nieuws op de website is lichtelijk
belegen en wie wordt getriggerd door de melding van
de reizen naar Marseille en Curaçao wordt niks wijzer,
er kan niet worden ‘doorgelezen’.
‘Ja, dat doen we misschien niet helemaal goed’, zegt
algemeen directeur en aandeelhouder Siemen Mandema. 'Daar moeten we toch eens naar laten kijken.
Maar gelukkig weten de klanten ons goed te vinden.
Mede daardoor zijn we de Coronacrisis goed doorgekomen. We hebben de vaste ploeg mensen nog

Klantenbestand

Te groot
We gaan verder door de werkplaats met lasapparatuur en kotter- en draaibanken in verschillende
soorten en maten. Er liggen roeren, enkelvoudige en
flaproeren, en roerkoningen in diverse stadia van productie. Als ruw materiaal en klaar voor de blauwpassing en de krimpverbinding. Er wordt gelast aan en in
kleine secties van een achtersteven. ‘Grote secties, zo-

als we die eerder maakten als complete achtersteven,
maken we niet meer’, zegt Geertsema. ‘Ze werden te
groot. We konden ze bijna niet draaien, mensen moesten boven hun hoofd lassen en we moesten er met het
overige werk teveel rekening mee houden. Nu doen
wij het gecompliceerde werk rond roer, schroefaskoker en schroefas. We hebben er een deelproject van
gemaakt. Dat kan er op de werf zo ingelast worden.
'Er komt ook nog eens bij dat deze onderdelen over
de weg kunnen worden vervoerd. Eerder moest er
een mobiele kraan komen om de sectie op een bak te
laden. We komen al een tijdlang weinig meer op het
Winschoterdiep, maar zien het nog steeds als voordeel. Je weet maar nooit.’

Marge houden
Bij Benes wordt altijd gezocht naar de ideale verhouding van licht, sterk en slank. Dat laatste vooral voor
het roer. ‘Daarbij moet je niet te extreem gaan, maar
voldoende marge houden. We zijn ook niet zo voor
het experimenteren met roervormen. Af en toe duikt

‘Het personeel komt de eer toe’

er iets nieuws op dat het helemaal zou zijn, maar even
zovaak komt men er weer van terug. Als een schip op
een vaste route vaart, kan het voor die route wel een
ideale vorm zijn maar het beperkt wel.’
Werd de verbinding tussen roerkoning en het roer eerder meestal als gietstuk uitgevoerd, bij Benes wordt
steeds vaker een smeedstuk vervaardigd. ‘Dat werkt
sneller, omdat voor een gietstuk eerst een mal moet
worden gemaakt, die dan weer naar de gieterij moet.
Bij een smeedstuk hebben we het allemaal zelf in de
hand.’

