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De Bernisse is van oorsprong een mijnenveger uit de SPA Klasse van de Belgische Zeemacht  

BNS SPA M927 gebouwd in België op de Boelwerf in Temse 

Averij 

In 1959 liep de M927-Spa zware averij op bij een ongeval in de Antwerpse haven waarbij het anker van 

een ander schip werd uitgegooid en terechtkwam op de lager gelegen voorsteven van de Spa die aan het 

aanmeren was. Het schip moest terug naar de Boelwerf voor herstellingen.  

Later omgebouwd tot munitietransportschip A963 SPA. (voor torpedo’s en exocet raketten) 

Het schip is in België gebouwd, gefinancierd door de V.S. 

De M927 SPA bood onderdak aan de flottielje commandant, daarom is er achter de kaartenkamer 

een extra ruimte gebouwd als verblijf van deze commandant. 

Het schip is één van de houten kustmijnenvegers die na de 2e Wereldoorlog, via het MDAP aan Europese 
landen geschonken is om de Belgische kustwateren mijnenvrij te maken 

Deze mijnenvegers werden na WOII ingezet om de kustwateren hier bij ons mijnenvrij te maken. De 
Nederlandse Marine en de Belgische Zeemacht werkten hierbij nauw samen. De Nederlandse Marine 
ontving tussen 1953 en 1954, 14 mijnenvegers. De Belgische zeemacht kreeg in dezelfde periode 26 stuks 
(M910 - M935). In Nederland werden zij bekend als de Beemsterklasse. 

http://www.msbernisse.nl/pg-27199-7-98231/pagina/varend_monument_en_varend_erfgoed_km.html 

Hoe komt het nu dat de naam Bernisse opduikt terwijl er geen kunstmijnenveger van de 

Beemsterklasse deze naam ooit gevoerd heeft  

De naam m.s. 'Bernisse' duikt op in december 2002   



Toen jaren geleden de overblijfselen van het schip ontdekt werden in België, had het nog een andere 
naam, namelijk 'Spa'. Om het schip met behulp van donateurs en sponsors te kunnen behouden en om het 
weer in goede staat te kunnen brengen, werd in 1994 de stichting Paradijsvogel opgericht. Omdat alle 
schepen van dit type in Nederland oorspronkelijk een naam hadden, die met een 'B' begon, ontstond 
langzamerhand het idee om het schip om te dopen.  

Met Hellevoetsluis als thuishaven, werd in deze omgeving gezocht naar een geschikte (plaats)naam.  

Eerst werd gedacht aan de naam Brielle maar deze naam viel af  "Een van de veertien mijnenvegers heeft 
in het verleden al m.s. 'Brielle' geheten. Maar dat schip is al jaren geleden gesloopt. 

Het is niet gebruikelijk om een naam opnieuw te gebruiken". Zo kwam de stichting uit bij het 
gemeentebestuur van Bernisse, dat enthousiast reageerde op het voorstel om de naam 'Bernisse' te 
verbinden aan een stuk cultuurhistorisch maritiem erfgoed. Met het gevolg, dat burgemeester Broekhuis op 
11 december 2002 op de romp van de mijnenveger de naam van zijn gemeente mocht onthullen aan de 
Westkade in Hellevoetsluis. Dit gebeurde onder het toeziende oog van zijn Hellevoetse collega Kleijwegt, 
die schertste dat hij het jammer vond dat de naam van zijn stad niet met een 
'B' begint en suggereerde: "Waarom wordt het schip niet Bellevoetsluis 
gedoopt?" 

Met de naam Bernisse wordt nu de relatie met de Nederlandse historie gelegd. 

De AMS mijnenvegers de Bluebird-class (Adjutant class motor Mine Sweeper type MSC (Mine Sweeper 

Coastal)  

De schepen zijn gebouwd van hout, over aluminium spanten. Dit is gedaan om het schip a-magnetisch te 

maken. Ook zijn in het schip zo veel mogelijk a-magnetische materialen verwerkt. 

Zoals geschreven , de taak van deze schepen was om onze kustwateren mijnenvrij te maken. In 
Hellevoetsluis hebben zes van de veertien schepen van dit type vast gestationeerd gelegen. De andere 
schepen lagen in Den Helder. De officiële naam van dit type mijnenveger is AMS 60. 
In Nederland werden deze schepen bekend als de Beemsterklasse, waarbij alle schepen een naam kregen 
van kleine Nederlandse gemeentes die met een "B" begonnen. Zij werden voor Amerikaanse rekening 
in de Verenigde staten gebouwd en in het kader van het programma van wederzijdse hulpverlening aan 
Nederland 

 



Mutual Defense Assistance Plan (MDPA) 

Het grote Marshallplan (hulpprogramma van de VS) voor de heropbouw van de door de oorlog getroffen 
Europese landen was een financieel hulpprogramma. Daarnaast werd door de Verenigde Staten het MDPA 
opgezet. Dit was een soort militaite Marshallhulp, een programma dat er in voorzag om militaire goederen 
en technische te leveren aan de Europese landen na de oorlog. Nederland ontving dus 14 

mijnenvegers. De meeste van deze 
mijnenvegers werden gebouwd in de VS. 

De bouw was een onderdeel van het op 2 
augustus 1949 ingediende herziene plan 
Van Holthe. Dit plan voorzag in de 
aanschaf van in totaal 68 mijnenvegers. 
Het plan werd gerealiseerd van 1954 tot 
1962. Nederland overgedragen.  

Zij werden in de periode juli 1953 - 
november 1954 in dienst gesteld bij de 
Koninklijke Marine en deden hun dienst in 
de verschillende mijnenveeg squadrons  

 
 

Hr.Ms. Beemster  M845  (1953-1973)   (ex.AMS105) 
Werf:    Tampa Marine Co.,Tampa, Florida 
 
Hr.Ms. Bolsward,   M846  (1953-1971)  (ex AMS109) 
Werf:    Broward Marine Inc.,Fort Lauderdale, Florida 
 
Hr.Ms. Bedum,   M847  (1953-1975)   (ex.AMS106)  
Werf:    Tampa Marine Co.,Tampa, Florida 
 
Hr.Ms. Beilen,  M848  (1954-1974  (ex. AMS110) 
Werf:    Broward Marine Inc.,Fort Lauderdale, Florida 
 
Hr.Ms. Borculo,   M849  (1953-1971)  (ex-AMS107) 
Werf:    Tampa Marine Co.Tampa, Florida 
 
 
Hr.Ms. Borne,  M850   (1953-1974)  (ex AMS108) 
Werf:    Tampa Marine Co.,Tampa, Florida 
 
Hr.Ms. Brummen,  M851   (1954-1973)  (ex.AMS111) 
Werf:    Broward Marine Inc.Fort Lauderdale, Florida 
 
Hr.Ms. Breukelen  M852,  (1954-1971)   (ex-AMS100) 

Werf:    Tampa Marine Co.,Tampa, Florida 

 

Hr.Ms. Blaricum,  M853   (1954-1972)   (ex-AMS112) 

Werf:    Broward Marine Inc.,Fort Lauderdale, Florida 

 

Hr.Ms. Brielle,   M854  (1954-1975)  (ex-AMS167) 
Werf:    Puget Sound Naval Shipyard,Bremerton, Washington 

 
Hr.Ms.Breskens,   M855  (1954-1976)   (ex.AMS148) 
Werf:    George W. Kneass Co.San Francisco, California 
 
Hr.Ms. Bruinisse,   M856  (1954-1972)   (ex.AMS168) 
Werf:    Puget Sound Naval Shipyard,Bremerton, Washington 
 



Hr.Ms. Boxtel   M857  (1954-1976)   (ex.AMS 149 
Werf:    George W. Kneass Co.San Francisco, California 
 
Hr.Ms. Brouwershaven M858  (1954-1973)   (ex-AMS150) 
Werf:    George W. Kneass Co.,San Francisco, California 
 

 
Technische gegevens: 

Grootste lengte: 43,91 m 
Grootste breedte: 8.91 m 
Gem. Diepgang : 2,51 m 
Waterverplaatsing: 364 ton 
Machinevermogen: 880 PK 
Max snelheid (zonder veegtuig) 13,6 Nm 
Bewapening 2 mitrailleurs van 20 mm in dubbele opstelling 
Bemanning: 37 koppen. 

In totaalzijn er 300 van dit type schip gebouwd 
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Mijnenveger Hr.Ms. Breukelen (1954-1971) (ex-

AMS100) met nog het US Navy naamsein.  
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https://www.bing.com/videos/search?q=zeemijn+explosie&&view=detail&mid=17383D1E52F4CE1952CD17383

D1E52F4CE1952CD&&FORM=VDRVRV 

 

U kunt meevaren als tijdelijk bemanningslid  

Heeft u iets te vieren !!!!!!!  Ook mogelijk  

http://www.msbernisse.nl/pg-27199-7-71262/pagina/home.html 

 

Vraag inlichtingen  


