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For Sale € 480.000,- 
 

 
 
Historical data 
 
The seaworthy steel passenger ship "Vonne S" was in 1953-1955 specially built for the "Delta works" 
in Zeeland (Holland) for research and inspection of the Department of Public Works.  
After the "Delta works" finish the ship sail a.o. to Indonesia and serve also as company ship during the 
visit of the late queen Juliana to Indonesia.  
 
Contact us 
 
If u are interested in this ship and you want further information, don`t hesitate to 
contact us. 
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Technical data 
 
Unique design Fa. Voogd in Haarlem 
Shipyard Shipbuilding yard De Hoop in Terneuzen 
Seaworthy Sails to England,Norway,Indonesia 
Construction Full Steel 
Maintenance After renovation: in- and outside like new 
Navigation Up todate system, radar, fathometer etc. 
Length 27.00 meter 
Width 6.50 meter 
Depth 2.40 meter 
Displacement 110 ton 
Engine Diesel: Storck Ricardo 6 cyl. 240 HP. 
Generators 3 generators 380/220 V. 
Dieseltank 14.000 liter 
Drinkingwatertank 2.500 liter 
Dirty-watertank 1.500 liter 
Bedrooms 7 
Accomodation 12 berth 
Kitchen 1 + 1 scullery 
Toilet 1 
Showercabinet 1 
 
About the ship 
 
This ship carrying the name "Direkteur Generaal Harmsen" was specially built to support the 
waterworks in Oosterschelde (mensurarions and soundings). When this tremendous job was done this 
ship was sold and placed under charge of Maakant Shipyards Stellendam in 1994.  
H.M. Queen Beatrix inaugurate the Oosterschelde waterworks from this ship.  
April 1995 sailed to Indonesia for submarine works. The outward bound was succesfull despite the 
bad sea conditions (see day 1 and 2 may 1995 from the ship`s log).  
In 1996 H.M. Queen Beatrix together with minister Hans van Mierlo made a midday cruise with this 
ship in Indonesia.  
April 1997 The ship carried the name "Vonne S" 
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