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Royal IHC en DMI tekenen contract voor dokken en 
reparatie Zr.Ms. Groningen 

 
 
 
 
 
 
 
Vandaag hebben Royal IHC en Directie Materiele Instandhouding van het Commando 
Zeestrijdkrachten een contract getekend voor het dokken en repareren van Zr.MS. Groningen. 
Op de marinewerf in Den Helder, zetten Louwrens op de Beek, directeur Defence van Royal IHC 
en Annemieke Selbach, hoofd inkoop van DMI hun handtekening.  
 
 Zr.Ms. Groningen is momenteel terug in Nederland vanwege problemen met de schroefas aan 
stuurboordzijde. Royal IHC zal zorgdragen voor de coördinatie en uitvoering van de inspectie van 
de schroefas. Hiertoe wordt het schip gedokt in Vlissingen bij scheepswerf Reimerswaal.  
 
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst wordt de schroefas getrokken en bijbehorende 
componenten worden gedemonteerd zodat de inspectie plaats kan vinden. Vervolgens gaat het 
patrouilleschip terug naar Den Helder. Na reparatie van de schroefas wordt de Groningen weer 
gedokt in Vlissingen voor het terugplaatsen van de schroefas door Royal IHC.  
 
Louwrens op de Beek, directeur Defence Royal IHC: “Zeer vereerd zijn we dat DMI ons deze 
opdracht heeft gegund. Naast de engineering opdrachten die Royal IHC momenteel uitvoert, is dit 
project een mooie gelegenheid om onze kennis en kunde breder in te zetten voor Defensie. Het is 
een stap die bijdraagt aan onze ambitie om de samenwerking met Defensie te intensiveren. 
Samen zorgen we ervoor dat  Zr. Ms. Groningen weer goed haar taken kan gaan vervullen. “  
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Bedrijfsprofiel - Royal IHC 
In een wereld die voortdurend aan politieke en economische verandering onderhevig is, stelt 
Royal IHC haar klanten in staat om complexe projecten te realiseren in de meest uitdagende 
maritieme omgevingen van zeeniveau tot op de oceaanbodem. Wij zijn een betrouwbare 
leverancier van innovatieve en efficiënte apparatuur, schepen en services voor de offshore-, 
bagger-, natte mijnbouwmarkten en defensie. 
 
Met een rijke Nederlandse scheepsbouwhistorie sinds halverwege de 17e eeuw, hebben we 
diepgaande kennis en expertise van engineering en de productie van high-performance 
geïntegreerde schepen en apparatuur, en het verlenen van duurzame services.  
 
Vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en op verschillende locaties wereldwijd zijn wij in staat 
om lokale aanwezigheid en ondersteuning op elk continent te garanderen. 
 
Baggerbedrijven, olie- en gasconcerns, offshore contractors, mijnbouwhuizen en overheden over 
de hele wereld profiteren van de kwalitatief hoogwaardige oplossingen en services van IHC. Door 
onze continue inzet op technologische innovatie, waarbij duurzaamheid en veiligheid een 
belangrijke rol spelen, streven we ernaar om in een snel veranderende wereld voortdurend te 
voldoen aan de specifieke behoeften van iedere klant. Royal IHC. The technology innovator. 
 
Voor meer informatie over Royal IHC, bezoek www.royalihc.com 
 
Voor meer informatie:  
Dhr Hans Huigen, Public Affairs Manager 
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