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Met een vrachtprijs van 3,50 euro 
per ton en liggeld van één euro of 
zelfs 1,10 euro per ijkton is het ver-
voer tussen Amsterdam en Rotter-
dam van vooral benzine de meest 
aantrekkelijke deelmarkt van de 
binnentankvaart.

Zeker die ligprijs maakt het vervoer in 
het ARA-gebied heel goed te doen voor 
de vervoerders. Een merkwaardige 
markt waarin het nauwelijks interessant 
lijkt om de Rijn op te varen, omdat het 
met de extreem hoge olieprijs wel heel 
lucratief wordt om te liggen wachten op 
belading of lossing. Wellicht ten over-
vloede: dan wordt er geen brandstof 

verbruikt. En dat is precies wat de tan-
kers aan het doen zijn momenteel: 
wachten bij de verschillende terminals 
in de zeehavens (en dan vooral in Am-
sterdam). Daardoor wordt heel veel 
laadruimte aan de markt onttrokken en 
dat geeft druk op de prijzen. Daarbij 
komt dat het ladingaanbod de laatste 
weken is toegenomen en dus de hele 
vloot nodig is om in deze opmerkelijke 
markt alles te kunnen vervoeren. 
Naar ‘boven’ mag dan minder aantrek-
kelijk zijn; er kan bij de huidige water-
stand op de Rijn wel afgeladen worden 
gevaren. Vorige week ging de Pegel in 
Kaub zelfs kort boven de 4,50 meter, 
maar intussen is dat water alweer 50 

centimeter gezakt. Sprake van hoogwa-
ter is er in elk geval voorlopig niet. Er is 
op de Boven-Rijn nog ruim een meter 
speling.

In de droge lading is nu ook sprake van 
wachttijden, maar dat liggen wordt niet 
betaald door de verlader. Twee à drie 
dagen wachttijd in de zeehavens is al 
geen zeldzaamheid meer, zelfs niet voor 
de grotere schepen. Althans op de vrije 
markt. Een situatie die wellicht samen-
hangt met de hogere waterstanden op 
de Rijn, waardoor de lading met de ge-
middeld grotere afmetingen sneller is 
weggevaren. 
Aan de aanbodzijde valt het momen-

teel ook enigszins terug. Bijvoorbeeld 
maïs – die vorig jaar nog volop werd 
aangeboden – lijkt er dit jaar minder te 
zijn. De vooruitzichten voor het kolen-
vervoer zijn ook niet florissant. Enkele 
grote Duitse kolencentrales worden de 
komende weken/maanden gereviseerd. 
Natuurlijk is er niet onmiddellijk spra-
ke van paniek, maar echt tevreden lij-

ken de schippers niet met de huidige 
ontwikkelingen in de markt. Er wordt 
geen 11 maar 8 euro per ton betaald 
voor kolen en erts richting Thionville, 
en daar is zelfs nog steeds sprake van 
een neerwaartse druk. Jarenlang stond 
die prijs ‘vast’ op 7,50 euro maar dat 
was wel in een tijd dat de brandstof niet 
zo duur was.

ARA-vervoer voor tankers aantrekkelijk

Door Johan De Witte

Bij de presentatie van Ecoship 
verwelkomden H. Goossens van 
Vinotra en C. Nobel van IHDA 
Shipbuilding op 11 april een 
groot aantal geïnteresseerden 
uit de branche in Rotterdam-
Hoogvliet. Het handelde om de 
bouw van een circa 7000 tons 
(bunker)tanker, uitgevoerd met 
dieselelektrische voortstuwing 
in combinatie met in hoogte ver-
stelbare Z-drives. Frans Jansen, 
zijn zoon Igor en Ton van der 
Molen zijn de stuurlui achter het 
Ecoship-project waarmee in de 
binnenvaart de toon is gezet. Het 
kernwoord is ondernemen.

Behoudens offshore en rijncruisers 
die specifiek gebruik maken van 
dieselelektrisch, is dit het eerste 
binnenvaartschip dat met een der-
gelijk geavanceerd systeem wordt 
uitgerust. In vergelijking met con-
ventionele voortstuwing vraagt het 
systeem een grotere investering – de 
omslag komt al na één tot twee 
jaar. 
Onderzoek met dieselelektrische 
voortstuwing leert dat,  afhankelijk 
van de toepassing, in de binnen-
vaart een besparing van 25 tot 30 
procent mogelijk is. Containersche-
pen gebruiken 80 procent van hun 
draaiuren slechts 30 procent van 
het motorvermogen. Een dieselmo-
tor heeft het bij vol vermogen pas 
goed naar zijn zin en is juist bij de 
laagste belasting verre van efficiënt 
in verbruik – en heeft daarbij ok 
een schadelijke uitstoot. 
Vanzelfsprekend moeten er per toe-
passing altijd sommetjes worden 
gemaakt, waaruit zal blijken of de 
investering in dieselelektrisch voor-
deel biedt. Niettemin kunnen we 
motoren niet missen; de ónnodige 
vermogens, dáár gaat het om. 
Brandstofkosten, milieu en porte-
monnee bepalen welke energie van 
toepassing zal worden.

Ecoship
C. Nobel van IHDA introduceerde 
het project, voor de details bijge-
staan door J. Dane van IHDA, J. van 
Tilborg van D&A electric en een 
vertegenwoordiging van Volvo Pen-

ta. IHDA Shipbuilding maakt bij 
zijn scheepsbouwactiviteiten ge-
bruik van een wereldwijd netwerk 
met zorgvuldig geselecteerde wer-
ven. De afbouw van casco’s vindt 
onder meer plaats in Capelle aan 
den IJssel. IHDA verzorgt de eind-
fase van bouw en levering c.q. in-
stallatie van de totale equipement, 
alsook het contracteren van gespe-
cialiseerde aannemers.
De afmetingen van het Ecoship zijn 
135 x 14,15 x 6,17 meter. De voort-
stuwingsenergie is in de voorma-
chinekamer geplaatst en bestaat uit 
vijf Volvo Penta marine motoren 
van 500 kW bij 1800 omwentelin-
gen (type D16 MG/HCM 534 F). 
De Stamford-generatoren (type 
HCM-634-G) hebben 713 kVA en 
650 kW vermogen.
De Veth-Jet boegschroefinstallatie 
is een 4-K-1400A type. Twee elek-
trisch in hoogte verstelbare en 
eveneens elektrisch aangedreven 4-
bladsroerpropellers (diameter: 
1600) van het fabricaat Veth aan 
het achterschip stuwen en sturen 
met maximale manoeuvreerbaar-
heid en relatief minimaal vermo-
gen.
Ballast is bij dit verstelbare systeem 
overbodig, evenals ballastpompen. 
Het voorkomt slik in tanks, vraagt 
geen energie en is als zodanig po-
sitief voor het milieu. 

Elektrische aandrijving
Door het elektronisch gestuurde 
D&A Eprop Systeem in de elektri-
sche aandrijving hoeft er in het 
ontwerp van de schroef minder re-
kening te worden gehouden met 
lage waterstanden. De dynamiek 
van waterstroming om het schip 
vertaalt zich in een variërende ver-
mogensvraag. Bij een dieseldirecte 
voortstuwing wordt, om deze vari-
atie het hoofd te kunnen bieden, 
het ontwerppunt van de schroef 
niet op het hoogste rendement uit-
gelegd. Het gemiddeld rendement 
van de schroef neemt hierdoor af. 
Bij de D&A Eprop installatie is dit 
niet noodzakelijk, met als gevolg 
een hoger rendement. De omge-
vingsdynamiek speelt een sterke 
rol. Als zich bijvoorbeeld weinig 
water onder de bodem bevindt, 

neemt de versnelling van het water 
toe en past het toerental van de 
schroef zich hierop aan, zodat de 
gevraagde energie 100 procent blijft 
staan. Ook bij wegvaren past de 
schroef zich aan en zal hij meer 
toeren gaan maken naarmate de 
snelheid toeneemt. Evengoed zal 
de helling van een rivier bepalend 
zal zijn voor het toerental. Een die-
seldirecte voortstuwing kan hier 
niet op anticiperen. 
D&A electric heeft de software van 
het D&A Eprop voor de omgevings-
dynamiek een uniek zelfreagerend 
vermogen gegeven. Niettemin be-
paalt de roerganger bij manoeuvres 
vooraf welk vermogen nodig is. Als 
met twee van de vijf generatoren 
wordt gevaren, zijn deze in de regel 
ook voldoende voor manoeuvres. 

De snelheid van besturing in com-
binatie met het vermogen van een 
roerpropeller maakt besturing veel 
efficiënter. De reactie van het schip 
is direct met minder vermogen ten 
opzichte van een conventionele 
schroef en roeren. De ferry Pride of 
Rotterdam bijvoorbeeld vaart met 
51.000 pk verdeeld over vier moto-
ren. Bij het afmeren worden twee 
motoren stilgezet. Het efficiënte 
vermogen van de overige twee is 
voldoende voor het afmeren – ook 
bij slecht weer. 

Pionieren
“Een maand of acht geleden zijn we 
met IHDA gaan brainstormen of 
wij een ‘ecotanker’ konden bouwen 
met een dieselelektrische voortstu-
wing.” Het schip is nu getekend en 

het staal ligt al gedeeltelijk op de 
werf. Dit jaar nog komt het casco, 
aan dek van een eveneens door 
IHDA te bouwen 800 TEU-contai-
nerschip, vanuit China naar Neder-
land. 

Van innovatie en pionieren was de 
eerdere Turbulentie van Frans Jan-
sen ook al een voorbeeld. “Het leer-
proces met bestuurbaarheid en 
manoeuvreren op relatief laag ver-
mogen is met de vier jaar oude en 
9000 ton grote bunkertanker Jade, 
goed uitgepakt”, zegt Igor Jansen. 
Nu ligt de nadruk helemaal op mi-
lieu en brandstofverbruik, waar 
eventuele subsidie voor in de pijp-
lijn zit. Ook een katalysator wordt 
nog overwogen. De compagnons 
hebben ‘de toon gezet’.

Presentatie Ecotanker: de toon is gezet

Ton van der Molen, Frans Jansen en Igor Jansen (vlnr). (foto Johan de Witte)
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