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Twaalf badgasten voelden zich
eind maart na een bezoek onwel.
Een van hen moest naar het zie-
kenhuis. Begin maart gebeurde
iets soortgelijks in het zwembad.
Toen werden veertig leerlingen
van een basisschool onwel. 
Uit onderzoek bleek toen dat in
het bloed van tien kinderen en
twee leerkrachten licht verhoog-
de waarden van koolmonoxide
zaten.

Haags zwembad langer dicht
Van onze verslaggever 

Den Haag ✱ Zwembad de Hout-
zagerij in Den Haag blijft langer
dicht dan aanvankelijk de bedoe-
ling was.
Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu heeft het on-
derzoeksrapport nog niet afge-
rond. Het zwembad zou gisteren
weer opengaan, maar blijft nu tot
morgen gesloten.

Dat verwacht minister Hennis van
defensie, die gisteren een brief over
het probleem aan de Tweede Kamer
stuurde. Eén van de twee hoofdmo-
toren is zwaar beschadigd geraakt
en moet worden vervangen. Op 10
maart bleek het defect en keerde de
Doorman terug naar thuishaven
Den Helder. Nu is vastgesteld dat er
een nieuwe motor moet komen.
Minister Hennis: ,,Er is een vervolg-
onderzoek gaande naar de oorzaak
van de schade. Hierbij zijn de fabri-
kant van de motor, de leverancier
van het schip, het classificatiebu-
reau, het Commando Zeestrijd-
krachten en de Defensie Materieel
Organisatie betrokken. Inmiddels
heeft Defensie bij de leverancier de
garantie uit het contract ingeroepen
om de schade te verhalen.”
Een marineofficier, die niet geauto-
riseerd is om hier over te spreken,
legt op voorwaarde van anonimiteit
uit: ,,Het is een 6.6 kilovolt elektro-
motor, dus als er ergens doorslag of
sluiting is geweest dan heb je een
groot probleem. Dit treedt echter
zelden op.’’

Doorlooptijd

,,De doorlooptijd van de reparatie
verbaast me niet. Dergelijke moto-
ren worden tijdens de bouw al ge-
plaatst omdat ze normaal een
scheepsleven meegaan. Vandaar dat
het een grote onderneming zal zijn
om de motor te vervangen of te revi-

seren. Naast de levertijd speelt ook
dat je moet weten wat nu precies het
mankement is geweest. Dit om ze-
ker te stellen dat hetzelfde pro-
bleem niet nog een keer optreedt bij
de andere motor.”

Voorzitter Marc de Natris van de
vereniging van marineofficieren
ziet in het uitvallen van het bijzon-
dere schip het euvel dat ’één schip
eigenlijk geen schip’ is: ,,We hebben
er maar eentje van en als die uitvalt

heb je niets meer. Het is zorgelijk,
want de Koninklijke Marine heeft al
weinig schepen, maar wel veel inter-
nationale verplichtingen. We moe-
ten nu opnieuw prioriteiten stellen
en de Duitsers teleurstellen die op

het schip gerekend hebben.” 
Bovendien is de Doorman het enige
bevoorradingsschip. ,,We zijn dus
acht maanden afhankelijk van onze
internationale partners op zee voor
olie laden”, besluit De Natris.

Defensie verhaalt schade door defect aan hoofdmotor bij fabrikant

Karel Doorman uit de vaart 
Arie Booy 
a.booy@hollandmediacombinatie.nl

Den Helder ✱ Vlaggenschip Karel
Doorman van de Koninklijke Mari-
ne is gedurende een periode van
acht maanden uit de roulatie.

De Karel Doorman heeft een nieuwe motor nodig. FOTO EPA


