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door Chris Halkes

I n zwaar weer sloeg een
veerponton in augustus
2007 om in de Robson Baai
in West-Canada. Een tank-
auto met tienduizend liter
diesel verdween in de gol-

ven en kwam op de 350 meter
diepte op de zeebodem terecht.
Als door een wonder bleef de die-
seltank heel. Voor de mannen van
Mammoet Salvage werd het om-
hoog halen van de truck begin vo-
rig jaar de generale repetitie voor
het bergen van de met kwik gela-
den onderzeeër U-864 uit de
Noordzee. „Robson Baai is een na-
tuurgebied vol dolfijnen en orka’s
en er mocht geen diesel in zee
vloeien”, vertelt kapitein Jan de
Bokx (50), projectleider van de ber-
ging van de Duitse onderzeeër.
Technieken die Mammoet had be-
dacht voor het bergen van de
U-864, paste het bedrijf in Canada
toe. Het verschil was dat diesel - in
tegenstelling tot kwik - lichter is
dan water en onder water niet

zinkt maar omhoog gaat. Daarom
lag bij het optakelen geen bak on-
der de tankwagen, maar hing de
truck in een er overheen geplaats-
te ‘garage’. „Er ging geen druppel
diesel verloren.”
Ook bij de berging van de U-864
draait alles om het voorkomen dat
ook maar iets van de 67 ton kwik
in zee terecht komt. De Duitse on-
derzeeër is een tikkende milieutijd-
bom. In zijn werkkamer bovenin
het Schiedamse Mammoet-hoofd-
kwartier De Bolder, met kopieën
van de originele bouwtekeningen
van de U-864 aan de muur, laat
De Bokx foto’s zien van enkele ge-
borgen stalen flessen en cilinders.
Het kwik, geladen in de kiel van
de onderzeeër, is verpakt in 1.857
van dergelijke omhulsels. Het staal
zit vol roestputten en het is vrij-
wel zeker dat sommige verpakkin-
gen in de U-boot al lekken.
Het zo’n tien jaar geleden ontdek-
te wrak ligt in bijzonder visrijk wa-
ter. Behalve een milieuramp,
hangt Noorwegen ook een econo-
mische ramp boven het hoofd,
legt Mammoet-woordvoerder Jo-
han Pastoor (41) uit. De visserij is

voor Noorwegen, na de olie- en
gasindustrie, de belangrijkste in-
komstenbron. Een kwikramp voor
de kust zou die kunnen wegvagen.
„Het prijskaartje was bij de aanbe-
steding van de berging dan ook
van ondergeschikt belang. De
Noorse regering wilde de klus gun-
nen aan degene die de berging aan-
toonbaar het veiligst en meest mi-
lieuvriendelijk zou kunnen uitvoe-
ren.” Het contract ging naar Mam-
moet.
Pastoor vindt het niet vreemd dat
Oslo koos voor de door Mammoet

ingebrachte, revolutionaire metho-
de. „Wij zijn een innovatief be-
drijf. Deze bedrijfstak kent natuur-
lijk wel een verhoogd risico, alles
is altijd groot en zwaar. Juist daar-
om staat veiligheid bij ons hoog in
het vaandel.”
Aan de berging komt geen duiker
te pas. De gehele operatie wordt
uitgevoerd met zogenoemde
ROV’s (Remote Operated Vehi-
cles), miniduikbootjes met af-
standsbediening. Elke ROV heeft
boven water een tweekoppige be-
manning achter beeldschermen.
De piloot ‘vliegt’ de ROV, de tech-
nicus bedient de robotarm die de
taken onder water uitvoert. „Die
jongens kunnen lezen en schrij-
ven met zo’n ding”, zegt De Bokx.
Als het Noorse parlement de ber-
ging van het wrak formeel heeft
goedgekeurd - een alternatief is
nog steeds een oud plan om het
wrak met zand en een laag beton
op de zeebodem in te kapselen -,
begint Mammoet in mei met een
uitgebreid onderzoek van wrak en
zeebodem. „Het laatste onderzoek
is alweer vijf jaar oud, dus er kan
wat veranderd zijn. Bovendien
brengen we dit keer elk detail in
beeld”, aldus De Bokx.
Komende zomer pompen de ber-
gers de laatste overgebleven olie
uit het wrak. Een jaar later vindt
de eigenlijke berging plaats. In de
tussentijd bouwt Mammoet de
speciale apparatuur, zoals een grij-
per en een lekbak.
Mammoet heeft in 2001 ook de
Russische kernonderzeeër Kursk
geborgen, De Bokx kan niet zeg-
gen welke berging moeilijker is.
„Deze onderzeeërs zijn onvergelijk-
baar. Vanwege de nabestaanden
draaide bij de Kursk alles om snel-
heid. Bij de U-864 staan milieu en
veiligheid voorop.” Net als bij de
Kursk kijkt ook bij de U-864 de he-
le wereld over de schouder van
Mammoet mee. „We kunnen ons
geen fouten permitteren”, meent
Pastoor. De Bokx is nog stelliger:
„Er gaat niets mis.”

door Harry Havekes

‘K riegsmarineonderzee
ër U-864 met gehei-
me lading voor Japan
komt langs uw posi-

tie. U hebt opdracht deze te vernie-
tigen.” Een bevel met deze strek-
king ontving de 25-jarige luitenant
James ‘Jimmy’ Launders, comman-
dant van de Britse duikboot HMS
Venturer, in februari 1945 tijdens
een patrouille op de Noordzee.
De U-864 was maanden tevoren
door Hitler op missie naar Tokio
gestuurd. De onderzeeër was er
een uit de IX-serie en kon diep in
vijandelijk gebied toeslaan omdat
ze meer voorraden, meer torpe-
do’s en meer bemanning aan
boord hadden. Hun grootte bleek
echter hun zwakke punt: de boten
konden minder snel duiken en wa-
ren dus kwetsbaarder voor aanval-
len. Om zijn bondgenoot in Azië
te helpen, stuurde Hitler blauw-
drukken en cruciale onderdelen
van de laatste modellen straalja-
gers, technologie waarin de Duit-
sers de geallieerden ver vooruit wa-
ren. Ook raketsystemen en de laat-
ste radartechnologie gingen mee,
net als 67.000 kilo kwik, een me-
taal waaraan Japan grote behoefte
had voor de fabricage van grana-
ten.
Op deze reis gingen zelfs twee
technici van vliegtuigbouwer Mes-
serschmidt, een Japanse torpedo-
deskundige en een eveneens Japan-
se brandstofexpert mee.
Wat de gasten niet konden weten,
was dat hun reis dank zij het kra-
ken van geheime Duitse marineco-
des al lang en breed bekend was in

Londen. De U-864 begon haar
tocht in december 1944, maar
werd geplaagd door tegenslag. De
onderzeeër moest diverse keren ha-
vens aandoen voor reparaties en
ontsnapte in Bergen ternauwer-
nood aan een bombardement van
de Royal Air Force. Het was 5 fe-
bruari voor Korvettenkapitän
Ralf-Reimar Wolfram koers kon
zetten naar het noorden. Hij wist
de Britse patrouilles te ontlopen
en had het gevaarlijkste deel van
het traject achter de rug toen er op-
nieuw een technisch probleem de
kop opstak. De boot begon een
gek geluid te maken; mogelijk
door een motor- of pompdefect.
Voor een boot die het moet heb-
ben van onzichtbaarheid, ook

akoestisch, een cruciaal probleem.
Wolfram had geen andere keus
dan terugkeren naar Bergen.
Maar voor de kust bij Bergen had
Jimmy Launders inmiddels zijn po-
sitie ingenomen. De jonge, Britse
duikbootcommandant besloot
geen gebruik te maken van zijn As-
dic, de sonarinstallatie met de wel-
bekende ping voor het lokaliseren
van objecten onder water. De kans
om zijn tegenstander op volle zee
te vinden werd daarmee een stuk
kleiner, maar de kans om zelf ont-
dekt te worden ook.
Launders’ gok pakte goed uit. Zijn
geluidsman ving om half tien een
vreemd geluid op: de mogelijk de-
fecte diesel van de U-864. Bijna an-
derhalf uur later zag een van zijn

officieren via de periscoop een
‘dunne mast’, iets wat de peri-
scoop van de U-864 bleek te zijn.
Launders liet Wolfram passeren
voordat hij de achtervolging inzet-
te, wetende dat hij in het kielzog
van U-864 bijna onzichtbaar was.
Bovendien waren koers en snel-
heid van de Duitser te onduidelijk
voor een frontale aanval. Opnieuw
een juiste beslissing van Launders:
Wolfram wist niet dat hij was ont-
dekt, maar uit veiligheidsoverwe-
gingen voer hij wel een zigzag-
koers. Na bijna een uur achter zijn
prooi aangeslopen te hebben, nam
Launders zijn derde gok. Hij kon
koers en snelheid van zijn tegen-
stander nu goed genoeg inschat-
ten voor een aanval. Met een inter-
val van zeventien seconden lan-
ceerde hij al zijn torpedo’s, vier
stuks, en dook onder om een even-
tuele tegenaanval af te wachten.
Wolfram hoorde de projectielen
op hem afkomen en gaf onmiddel-
lijk commando bij te draaien en te
duiken.
Bijna anderhalve minuut lang
werd het geluid van de eerste tor-
pedo sterker en sterker, om uitein-
delijk af te zwakken. Het projectiel
ging langs de U-864 heen. Ook de
nummers twee en drie raakten de
Duitse onderzeeër niet. Launders
had de uitwijkmanoeuvre van
Wolfram echter voorzien en de
koers en diepte van zijn torpedo’s
licht verspreid ingesteld. De vierde
torpedo raakte U-864 midscheeps.
De onderzeeër brak in tweeën en
zonk naar de bodem.
De HMS Venturer kwam aan de
oppervlakte voor een inspectie.
„Vissersschepen in de omgeving to-
nen geen interesse in de explosie”,
noteerde Launders in zijn logboek.
„Zeemeeuwen verzamelen zich op
de plek van het treffen. Dikke olie-
film op het water.”
Launders was de eerste, en tot nu
toe enige, onderzeebootcomman-
dant die in ondergedoken toe-
stand een eveneens ondergedoken
tegenstander vernietigde.

U-864
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‘Vanwege de nabestaanden draaide bij de Kursk alles om snelheid.
Bij de U-864 staan milieu en veiligheid voorop’
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De Duitse onderzeeër U-864 bevat 67 ton kwikzilver, opgeslagen in flessen
en cilinders van circa vijftig centimeter hoog, waarvan sommige bijna door-
geroest zijn.  foto Jan Helge Romarheim

Het bergingsbedrijf
van Mammoet be-
gint dit voorjaar
aan de voorbereidin-
gen voor de berging
van een Duitse on-
derzeeër voor de
Noorse kust. Een
tikkende milieutijd-
bom wordt onscha-
delijk gemaakt.

De U-864 werd tot zinken
gebracht tijdens het enige
duel onder water tussen
twee onderzeeboten ooit.

Kapitein Jan de Bokx, projectleider berging

De kiel (rood) bevat de containers met zeer giftig kwik.
Het middendeel is door de inslag van de torpedo verdwenen.
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De twee helften van de U-864, ieder 
met een gewicht van zo’n 800 ton, 
liggen ongeveer 70 meter uit elkaar op 
een diepte van 150 meter. De boeg ligt 
plat op de zeebodem, de achtersteven 
steekt er schuin uit. 

Na een stop in de Noorse havenstad Bergen vaart de Duitse 
onderzeeër U-864 begin februari 1945 naar het noorden. Aan 
boord bevinden zich 73 man en 67 ton zeer giftig kwik. Vlakbij 
het dorpje Fedje wordt de Duitse duikboot getorpedeerd 
door de Engelse onderzeeboot HMS Venturer.

De ondergang van de U-864

Ralf-Reimar Wolfram,
kapitein van de U-864 

Locatie van
het wrak

infographic: CRW / bron: Mammoet
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Een grijper, gemaakt op de maat van de romp van de U-864, pakt de 
duikboot. Om te voorkomen dat de grijper het wrak stuk knijpt, vallen de 
klemmen ervan precies op de spanten van de romp. 
Ook beschermt een opblaasbaar kussen aan de binnenzijde van de grijpers 
(blauw in de illustratie) de romp tegen beschadiging. 

4

5

4

5

De hele bergingsoperatie wordt nauwkeurig gevolgd door een ROV (een op 
afstand bestuurbare duikbootje). 
De grijper plaatst het stuk romp in de lekbak, die op de zeebodem naast de 
duikboot is geplaatst. Als de duikboot eenmaal in de lekbak ligt, kan het kwik, 
dat veel zwaarder is dan water, alleen nog in de lekbak terecht komen.
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Het bergingsschip hijst de lekbak omhoog. Dit gaat heel langzaam om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat water uit de lekbak, dat als verontreinigd geldt, 
weer in zee terecht komt. 
De gehele operatie wordt vervolgens herhaald voor het tweede stuk romp. 
Daarna wordt de losse rommel van de zeebodem opgeruimd. 

1

1 Het Nederlandse Mammoet Salvage BV, gaat de U-864 bergen. Bergings-
schip met grijper laat zuigankers aan kabels omlaag zakken die zich rond de 
duikboot in de bodem vastzetten. De kabels dienen om de lekbak en de 
grijper te laten zakken en het ophijsen van de U-864 te geleiden.

Zie filmpje berging op: www.mammoet.com/Default.aspx?tabid=1656&language=en-US
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