
CUSTOMER PROFILE
Royal van Lent Shipyard is located on the 
picturesque Kaag Island and builds luxury 
yachts of an average length of 150 feet. 
The company is a global market leader in 
custom-built motor yachts, and relies on 
innovation, technology and design.

CHALLENGE 
The imposing yachts of Royal van Lent 
Shipyard are launched and then sail to 
their destination. This journey mainly leads 
along the Ringvaart, across the Ringvaart 
aqueduct. Here, on the eastern side a 
whole new aqueduct was built as part of 
the widening of the A4 motorway.

During construction, a temporary steel 
barrier was built to strengthen the dike. 
This barrier narrowed the waterway. The 
play between the barrier and a yacht 
would now in some place be only four cen-
timeters, creating a high risk of damage to 
the (polished) ship’s skin. Royal van Lent 
Shipyard put the problem to ERIKS.

SOLUTION 
ERIKS looked for an effective and 
cost-friendly way to apply a protective lay-
er to the barrier. In consultation with Royal 
van Lent Shipyard a choice was made for 
milled Multilene D bumpers known as 
fenders. These 25mm thick fenders are 
supplied fully modified and then fixed 
to the steel barrier profiles. It’s a flexible 
solution, as some parts can simply be 
bent around the steel structure, but it’s 
also very cost-effective.

It was used throughout the construction of 
the aqueduct. At a relatively minor spend, 
the risk of damage to the costly ships is 
removed. So the ships keep their value. 
When the aqueduct was finished, both the 
barriers and the fenders were dismantled 
easily, restoring the Ringvaart to its origi-
nal navigable width.

SAVINGS 
 ▪ Cost savings

OTHER BENEFITS
 ▪ Flexible solution
 ▪ Cost-effective
 ▪ Easy to fit and dismantle
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kennis maakt het verschil

ERIKS zocht naar een wijze waarop de 
damwand effectief en kostenvriendelijk 
kon worden voorzien van een bescher-
mende laag. In overleg met Royal van Lent 
Shipyard werd gekozen voor ingefreesde 

Multilene D stootranden, zogenaamde fen-
ders. Deze fenders hebben een dikte van 
25 mm en zijn compleet bewerkt aangele-
verd en vervolgens aan de stalen damwand 
profielen gemonteerd. Een flexibele oplos-

sing, aangezien sommige delen eenvoudig 
om de staalconstructie kunnen worden ge-
bogen. Bovendien is deze maatregel zeer 
kostenefficiënt. 

De oplossing werd gedurende de gehele 
duur van de bouw van het aquaduct ge-
bruikt. Hiermee is voor een relatief laag 
bedrag de kans op beschadigingen bij 
de kostbare schepen weggenomen. De 
schepen behielden dus hun waarde. 
Toen het Aquaduct gereed was, zijn zo-
wel de damwanden als fenders eenvoudig  
gedemonteerd en heeft de Ringvaart weer 
haar originele doorvaartafmetingen terug-
gekregen.

Ingefreesde Multilene D platen bieden bescherming  
en voorkomen zo schade 

De imposante jachten van Royal van Lent 
Shipyard worden te water gelaten en varen 
vervolgens naar hun plaats van bestem-
ming. De vaarroute loopt grotendeels door 
de Ringvaart waarin het Ringvaartaqua-
duct is gelegen. Hier werd aan de oostzijde 
een geheel nieuw aquaduct gebouwd,  
als onderdeel van de wegverbreding van 
de A4.

Vanwege de bouw werd er tijdelijk een sta-
len damwand geplaatst om het dijklichaam 
te verstevigen. Deze damwand veroorzaak-
te een versmalling van de vaarweg. Met als 
gevolg dat de speling tussen de damwand 

en een jacht niet meer dan vier centimeter 
zou bedragen op sommige plaatsen. Met 
een groot risico op beschadigingen van de 

(gepolijste) scheepshuid als gevolg. Royal 
van Lent Shipyard legde het probleem voor 
aan ERIKS.

Hoe kunnen we de kans op schade aan onze jachten beperken?

Bedrijfsprofiel
Royal van Lent Shipyard is gevestigd op het 
karakteristieke Kaag-eiland en bouwt luxe 
jachten met een gemiddelde lengte van 50 
meter. Het bedrijf is wereldwijd marktleider 
op het gebied van custom-built motorjach-
ten en hecht veel waarde aan innovatie, 
technologie en design.

Klant Royal van Lent Shipyard

Branche Scheepsbouw

Product Ingefreesde Multilene D platen

Customer : Royal van Lent 
  Shipyard
Product group : Industrial Plastics
Market : Transport, aviation and 
  maritime
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TEMPORARY SOLUTION FOR DAMAGE TO YACHTS 
DURING CONSTRUCTION OF NEW AQUEDUCT     
Milled Multilene D panels offer protection and prevent damage
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