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VOORWOORD 
 

 
 
 

 
 

Dit rapport is het laatste onderdeel van mijn master studie shipping management aan 
de faculteit maritieme techniek op de TU Delft.  
 
Door de toenemende vraag naar transport en de steeds groter wordende 
congestieproblemen op de weg met de daaraan gerelateerde milieuproblematiek, is het 
zaak om meer vracht te vervoeren via alternatieve modi zoals binnenvaart dan met 
name de binnenvaart op de kleine vaarwegen. In Nederland en België is een uitgebreid 
fijnmazig netwerk van vaarwegen die gebruikt kunnen worden. Toen mij de uitdaging 
werd geboden om voor het Steunpunt Goederenstromen aan de Universiteit Antwerpen 
een concept te ontwikkelen om de kleine vaarwegen weer te gaan gebruiken heb ik die 
met beide handen aangegrepen.  
 
Ik wil bij deze iedereen bedanken die opbouwende kritiek heeft geleverd aan het 
rapport. 
 
 
 
Edwin van Hassel 
Antwerpen/Delft, juli 2008 
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SAMENVATTING 
 

 
 
 
 
Binnenvaart heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het achterlandvervoer in de 
geschiedenis van West-Europa. Binnenvaartschepen waren in lang vervlogen tijden de 
enige economische manier om over langere afstanden goederen te vervoeren. In de 
loop van de tijd zijn er veel grotere binnenvaartschepen bij gekomen die vanwege hun 
schaalvoordelen lagere kosten hebben dan de kleinere schepen en daardoor 
succesvoller zijn. Het gevolg hiervan is dat er weinig vernieuwing is in de vloot van de 
kleine binnenvaartschepen waardoor die vloot nu erg oud is geworden en langzaam 
verdwijnt. Door deze ontwikkelingen worden de kleinere vaarwegen minder gebruikt: 
de grotere schepen passen immers niet door de sluizen op de kleine vaarwegen, zodat 
steeds meer verladers die aan kleine vaarwegen gevestigd zijn hun toevlucht zoeken 
naar wegvervoer. Doordat congestie op de weg een steeds groter probleem wordt is 
het van belang om de kleine vaarwegen weer te gaan gebruiken. Ook emissies spelen 
daar een belangrijke rol bij.  
 
Het doel van dit rapport is om een nieuw / innovatief concept te ontwikkelen, zowel 
logistiek als technische (ontwerp schepen) dat het gebruik van de kleine vaarwegen 
weer op gang moet brengen. Waarbij het van belang is om met het nieuwe concept de 
concurrentie aan te kunnen gaan met bestaande kleine binnenvaartschepen en het 
wegvervoer en dat het nieuwe concept minder emissies per tonkm / TEUkm heeft dan 
bestaande modi. Dit is gedaan door een ontwerpmodel in Quaestor te maken waarbij 
verschillende ontwerpen gemaakt en vergeleken kunnen worden om inzicht te krijgen 
in de verschillende ontwerpparameters en de kosten die bij de verschillende ontwerpen 
horen.  
 
Als er gekeken wordt naar de casestudie kan er geconcludeerd worden dat het vervoer 
van vracht via de kleine vaarwegen mogelijk is tegen een vervoersprijs die lager is dan 
de prijs die momenteel gevraagd wordt door vrachtwagens. De prijs voor het vervoer 
via het binnenvaartconcept is € 46 tot € 48 per TEU voor afstanden die tot 70 a 80 km 
van de haven van Antwerpen verwijderd liggen, terwijl de prijs voor het vervoer via de 
weg is bepaald op € 54 tot € 60. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat dit 
alleen geldt als er voldoende vracht vervoerd wordt met het nieuwe concept. Bij een 
lagere bezetting dan 67% van de bakken lopen de kosten op en wordt de 
investeringsbeslissing negatief. Ten opzichte van de bestaande binnenvaart heeft het 
ontwikkelde concept het voordeel dat de kosten lager zijn doordat er, wanneer het 
kan, in grote combinaties gevaren kan worden op de grotere vaarwegen zodat er 
maximaal gebruik gemaakt kan worden van de schaalvergroting. Die schaalvergroting 
heeft ook voordelen als de emissies per tonkm vergeleken worden tussen het nieuwe 
concept en de bestaande binnenvaartschepen. Verder worden de bakken 
geoptimaliseerd per vaarweg zodat er per kleine vaarweg de meest optimale (grootste) 
bak ingezet kan worden. Dit in tegenstelling tot de bestaande binnenschepen die niet 
speciaal voor een vaarweg ontworpen worden maar die gedimensioneerd volgens de 
CEMT klassen. 
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Bij de financiering is er van uitgegaan dat er gerekend kan worden met een 20%/80% 
financiering, waarbij er niet gekeken wordt naar het risico. Bij een andere 
financieringsverhouding (40%/60%) zal de investeringsbeslissing negatief worden. Dit 
betekent dus ook dat het concept alleen kan slagen als: 
 

a) het de kans krijgt om zich te bewijzen, dat wil zeggen dat er voldoende geld bij 
moet komen om de schepen een tot twee jaar te laten varen om zo de markt te 
overtuigen en te bewijzen dat het concept werkt. Pas dan kan er genoeg vracht 
vervoerd kan worden waardoor het concept zonder steun van buiten af kan blijven 
bestaan.  

 
b)  er voldoende geld geïnvesteerd moet worden door een partij die het risico wil 

dragen van een nieuw innovatief concept. Daarbij kan er gedacht worden aan 
overheidssteun.  
 
Een andere belangrijke conclusie is dat bij het vervoer van containers via het 
binnenwatervervoer de totale transportkosten gedomineerd worden door het laden en 
lossen van de container in de zeehaven en in de inland terminal. Verder lopen de 
kosten van de binnenvaartschipper op door de congestieproblemen in de zeehaven. 
Een klein binnenvaartschip, waar de kosten voornamelijk door de bemanningskosten 
bepaald worden, is zeer gevoelig voor wachttijden in de zeehaven, zeker als dat kleine 
schip korte afstanden vaart. Het kleine bakkenconcept heeft als voordeel dat de 
bakken achterblijven in de haven waardoor er winst behaald kan worden in de haven, 
doordat er minder kosten zijn voor het wachten en dat de terminal de bakken kan 
inplannen voor de behandeling ervan.  
 
Doordat het duwschip de batterijen van de bakken oplaadt tijdens het varen op de 
grote rivier kunnen de bakken zelfstandig varen op de kleine vaarwegen. In een later 
stadium zouden de bakken opgeladen kunnen worden met walstroom, dat door middel 
van duurzame technieken, zoals wind en zonne-energie, opgewekt kan worden. Op die 
manier zou er dus een emissieloos binnenvaartvervoer over de kleine vaarwegen 
kunnen plaats vinden.  

 
Tot slot moet nog worden opgemerkt dat er een aantal “praktische zaken” zijn die 
nader onderzocht dienen te worden, zoals waar de bakken geplaatst kunnen worden in 
de haven en wie de bakken van de ligplaats naar de terminal vaart. Ook is een verdere 
uitdieping van de werkstructuur noodzakelijk.  
 
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het de moeite waard is om verder 
onderzoek te doen naar de hierboven en andere genoemde praktische zaken.  
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1.INLEIDING 
 
 

 
 

 
 
1.1 Aanleiding 

 
Binnenvaart heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het achterlandvervoer in de 
geschiedenis van West-Europa. Binnenvaartschepen waren in lang vervlogen tijden 
de enige economische manier om over langere afstanden goederen te vervoeren. In 
de loop van de tijd zijn er veel grotere binnenvaartschepen bij gekomen die vanwege 
hun schaalvoordelen lagere kosten hebben dan de kleinere schepen en daardoor 
succesvoller zijn. Het gevolg hiervan is dat er weinig vernieuwing is in de vloot van 
de kleine binnenvaartschepen, waardoor die vloot nu erg oud is geworden en 
langzaam verdwijnt. Door deze ontwikkelingen worden de kleinere vaarwegen minder 
gebruikt. De grotere schepen passen immers niet door de sluizen op de kleine 
vaarwegen, zodat steeds meer verladers die aan kleine vaarwegen gevestigd zijn hun 
toevlucht zoeken tot wegvervoer.  
Doordat congestie op de weg een steeds groter probleem wordt, is het van belang 
om de kleine vaarwegen weer te gaan gebruiken. Daarbij spelen ook de emissies een 
belangrijke rol spelen.  
 
 

1.2 Doel  
 
Het doel van dit rapport is om een nieuw / innovatief concept te ontwikkelen, zowel 
logistiek als technisch (ontwerp schepen), dat het gebruik van de kleine vaarwegen 
weer op gang moet brengen. Daarbij is het van belang is om met het nieuwe concept 
de concurrentie aan te kunnen gaan met bestaande kleine binnenvaartschepen en 
het wegvervoer, en dat het nieuwe concept minder emissies per tonkm / TEUkm 
heeft dan bestaande technieken. 
Dit is gedaan door een ontwerpmodel te maken in Quaestor waarbij verschillende 
ontwerpen gemaakt en vergeleken kunnen worden, om op die manier inzicht te 
krijgen in de verschillende ontwerpparameters en de kosten die bij de verschillende 
ontwerpen horen.  
 
 
1.3 Structuur 

 
Het rapport is opgebouwd uit twee verschillende delen, waarbij het eerste deel het 
theoretische gedeelte is. Daarin wordt het ontwerpmodel beschreven en worden de 
kosten, het laden en lossen en de emissies beschreven en uitgewerkt. Het tweede 
deel bestaat uit een tweetal casestudies waarvan er een is gebaseerd op de werkelijk 
vastgestelde hoeveelheid vracht die vervoerd kan worden op de kleine vaarwegen.  
 
Het theoretische gedeelte begint bij hoofdstuk 2 waarin het ontwikkelde concept 
beschreven wordt. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een overzicht van de innovaties die 
gebruikt kunnen worden bij de te ontwerpen binnenvaartschepen. In hoofdstuk 4 is 



 12 

een analyse van de kosten van bestaande binnenschepen gemaakt. In de 
hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt het ontwikkelde ontwerpmodel beschreven dat gebruikt 
is bij het ontwerpen van de duwbakken en de duwboot. In hoofdstuk 8 wordt er 
beschreven hoe de verschillende duwbakken en eventueel de duwboot de sluizen op 
de kleine vaarweg kunnen passeren. In hoofdstuk 9 worden de partijen in de totale 
transportketen besproken, evenals de positie van het ontwikkelde concept in die 
keten. Hoofdstuk 10 gaat over de kosten die gemaakt worden bij het vervoer als het 
concept gebruikt wordt. Hoofdstuk 11 gaat in op de vraag of de bakken een eigen 
laad- en losinstallatie aan boord moeten hebben en in hoofdstuk 12 wordt er gekeken 
of het mogelijk is om naast bulk en containers ook pallets te vervoeren via het 
nieuwe concept. In hoofdstuk 13 worden de emissies berekend die de vrachtwagens 
en het nieuwe concept uitstoten. 
    
De casestudie is terug te vinden in hoofdstuk 14 waarbij alle informatie en kennis die 
is opgedaan in de voorgaande hoofdstukken wordt toegepast in een “echte” situatie op 
de Vlaamse kleine vaarwegen. In hoofdstuk 15 is een extra theoretische case 
beschreven waarbij er gekeken wordt of het mogelijk is om verzamelpunten van vracht 
te maken langs de kleine vaarwegen. In hoofdstuk 16 worden andere gebieden 
bekeken die ook in aanmerking komen voor dit nieuwe concept. 
 
In hoofdstuk 17 worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 



 13 

2.HET CONCEPT  
 
 

 
 

 
 
2.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk worden de verschillende vervoersconcepten beschreven die ontwikkeld 
zijn. Uit de bedachte concepten wordt het meest veelbelovende concept met de 
meeste “plussen” gekozen die verder wordt uitgewerkt om zo het vervoer van 
containers en bulkmaterialen over kleine waterwegen te bevorderen. 
 
 

2.2 Concepten  
 
Bij het opstellen van de verschillende concepten is het belangrijk te weten dat er een 
aantal beperkende voorwaarden zijn. Deze zijn voornamelijk de afmetingen die gelden 
voor de vaartuigen die op de kleine vaarwegen varen. De infrastructuur bepaalt wat de 
maximale afmetingen kunnen zijn op de betreffende vaarwegen. 

 
Het eerste concept dat bedacht is om het gebruik van de kleine vaarwegen te 
hergebruiken is het inzetten van nieuw te bouwen kleine schepen. Deze nieuwe 
schepen zullen dan afgeleid worden van bestaande kleine schepen zoals Spitsen en 
Kempenaren. Omdat op dit moment de kleine schepen het zwaar hebben om te 
overleven is het nieuw laten bouwen van een klein schip eigenlijk geen optie omdat 
een dergelijk schip niet winstgevend te exploiteren is. Dat komt doordat de schepen te 
klein zijn waardoor de kosten per TEU te hoog worden. Verder speelt mee dat er 
weinig tot geen nieuwe schippers te vinden zijn om op de traditionele manier kleine 
binnenschepen te exploiteren. Een andere optie is om bestaande oude kleine schepen 
weer opnieuw in de markt te zetten door middel van (overheids-)steun. Je hebt dan 
niet de kosten van een nieuw te bouwen schip en de schepen zijn “meteen” in te 
zetten. Het nadeel hiervan is dat er gevaren wordt met oude schepen en dus ook met 
oude motoren. De emissies zullen dan ook hoger zijn dan bij nieuw te bouwen 
schepen. Een ander punt is dat er een hoop kleine schepen verdwijnen uit de vloot 
doordat de kleine schepen verhandeld worden naar voormalige Oostbloklanden. Dus 
het aantal schepen neemt dus ook af. 
Omdat de huidige situatie al aantoont dat de bestaande kleine schepen niet meer 
rendabel te exploiteren zijn is er voor gekozen om niet meer te kijken naar bestaande 
“oude” concepten. 
 
Het tweede concept dat gebruikt kan worden om het vervoer van vracht op de kleine 
vaarwegen te herintroduceren is het zogenoemde Waterslag-project [2.1]. Dit project 
is het best te beschrijven als een bak ten grote van een Kempenaar die aan een 
bestaande Kempenaar aangekoppeld wordt en bij iedere sluis weer losgekoppeld wordt 
om zo zelfstandig geschut te worden. Omdat hier al onderzoek naar gedaan wordt is er 
voor gekozen om niet verder te gaan met dit concept. Ook zijn er een drietal bezwaren 
tegen dit concept namelijk dat de bakken verzameld moeten worden aan het einde van 
de kleine vaarweg waar ze aan een “passerend” konvooi aangekoppeld moeten 
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worden. Het vervoer van de bak moet dan door twee partijen gedaan worden (de 
Kempenaar op de kleine vaarweg en een passerend konvooi op de grote vaarweg) wat 
problemen zou kunnen gaan opleveren (wie is waar verantwoordelijk voor?). Het 
tweede punt van kritiek is dat er weer uitgegaan wordt van bestaande scheepstypes 
die op al bekende wijze geëxploiteerd worden (wonen en werken aan boord, meestal 
man en vrouw). Maar als er minder Kempenaars zijn om de bakken te duwen is er dus 
ook een probleem. Het laatste probleem is dat het de vraag is wie de bakjes naar de 
betreffende terminal vaart als het grote konvooi de bakjes heeft afgezet in de 
zeehaven. 
 
Het derde concept kan het best beschreven worden als een duwbakkencombinatie, van 
kleine duwbakjes, die van een zeehaven naar een kleine vaarweg gevaren wordt. Aan 
de mond van de kleine vaarweg worden de bakken losgekoppeld om vanaf daar 
zelfstandig (als onafhankelijke scheepjes) verder te varen naar de eindbestemming.  
 
De voorstuwing van de bakken kan geschieden door de bakken uit te rusten met een 
dubbele boegschroef waarvan er twee in de X-richting van de bak staat en de ander in 
de Y-richting. Deze boegschroeven worden van energie voorzien door de accu’s die in 
de bak geplaatst worden. Deze accu’s worden opgeladen via de hoofdmotor van het 
duwschip en dit gebeurt tijdens de vaart. De bakken worden handmatig bestuurd vanaf 
de duwbak zelf om ze zo als zelfstandig vaartuig verder te laten varen. Dit is geen 
technische onmogelijkheid maar de vraag is welk systeem het best toepasbaar is en 
wat een dergelijk systeem kost in aanschaf en onderhoud. 
 
Een ander aspect wat met dit concept gebruikt kan worden is het volgende.  
Het duwschip duwt, bijvoorbeeld, 3 bakken van de zeehaven naar de inland terminal. 
Dan moeten er 3*3 = 9 bakken gebruikt worden waarvan er 3 aan het varen zijn en er 
in iedere haven 3 liggen die daar gelost en geladen worden. Zodat op het ogenblik dat 
het duwschip in de haven aankomt hij alleen maar zijn bakjes “afstoot”, waarna hij ook 
meteen weer de dan al geladen bakjes mee kan nemen voor de terugreis.  
Op deze manier blijft het duurste deel van het schip, namelijk de motor en de 
bemanning, in “beweging” zodat deze “dure” onderdelen van het schip beter benut 
worden. Een schematisch overzicht van het concept is te zien in figuur 2.1. 
 
Het andere voordeel is dat het laden en lossen van het schip (= terminalwerk) los 
gekoppeld wordt van het daadwerkelijke vervoer. Het schip hoeft dus niet te wachten 
bij de terminal (mits de bakken geladen zijn). De bakjes kunnen dan bijvoorbeeld 
geladen en gelost worden in daluren of op momenten dat er mensen beschikbaar zijn. 
Dus als het schip in de nacht aan komt dan hoeft er dus geen terminalpersoneel 
aanwezig te zijn. De wachttijd van het binnenvaartschip op lading wordt op deze 
manier verkleind.  
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Fig 2.1: schematisch overzicht concept 

 
Het onderzoek en dus ook het ontwerp van de duwbakken is in beginsel bedacht voor 
het vervoer van containers, maar het is natuurlijk ook mogelijk om met duwbakken te 
varen waarmee bulk wordt vervoerd. Dezelfde duwboot zou bijvoorbeeld met 2 bakken 
containers kunnen varen en een bak met bulk. 
 
Omdat er veel bedrijven aan binnenwaterwegen gevestigd zijn die een enkelvoudige 
instroom van goederen hebben, zoals zand en andere bouwmaterialen voor 
bijvoorbeeld een betoncentrale, terwijl andere bedrijven aan dezelfde rivier / kanaal 
een grote uitstroom van containers hebben, is het ook vanuit het oogpunt van de 
bezettingsgraad interessant om ook het bulkvervoer te betrekken in het onderzoek. 
 
Het is echter wel belangrijk om op te merken dat de verschillende bakken wel op een 
punt verzameld dienen te worden. Op dat punt kan het duwschip de bakken in een 
keer ophalen en van daaruit in een keer naar de zeehaven kan duwen. 
 
Een andere optie is een speciale bak te ontwerpen naar het idee van distrivaart. Een 
bak wordt dan uitgerust met een waterdichte opbouw waarin (al dan niet met een vol 
automatisch ladingsysteem), pallets vervoerd kunnen worden. Dan zouden er 
bijvoorbeeld cross docking stations gebouwd kunnen worden aan kleine vaarwegen.  
Ook een combinatie van de drie verschillende vervoerstypen zou voor kunnen komen. 
 
Een ander punt is de groei van het concept. Als er tweemaal zo veel vervoerd kan 
worden hoeft dat dus geen verdubbeling van het materiaal te betekenen. Dat komt 
doordat er geen extra duwboot toegevoegd hoeft te worden maar alleen (in dit geval) 
3 bakken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de tijd die beschikbaar is voor het 
laden en lossen van de bakken gehalveerd moet worden.  
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Ook is het mogelijk om met dit concept twee verschillende eindpunten te bedienen als 
blijkt dat het vervoersvolume bij een enkel eindpunt te klein is om daar op een 
rendabele manier vracht te kunnen vervoeren. Onderstaande figuur is daar een 
schematische weergave van.  
 

  
Fig 2.2: schematische weergave als er meerdere eindpunten zijn 

 
In bovenstaande situatie zijn er 4 * 3 = 12 bakken nodig. 
 
De duwboot wordt voorzien van “standaard” faciliteiten die ook op een 
binnenvaartschip te vinden zijn. Het is in eerste instantie niet de bedoeling om de 
bemanning te laten wonen aan boord van het schip, maar de bemanning is 
bijvoorbeeld een week aan het varen en de week er op is die vrij. Er moeten dus 
hutten komen en een kombuis samen met alle faciliteiten om een aantal dagen 
achtereen op het schip te werken en te verblijven .  
 
Een belangrijk punt wat nog belicht moet worden is het feit dat de bakken bij iedere 
monding van een kleine vaarweg los- en aangekoppeld moeten worden. Dat moet op 
een eenvoudige manier gedaan kunnen worden, het liefst volautomatisch. Het 
manoeuvreren kan gedaan worden met behulp van de boegschroeven onder de 
bakken. De vraag is op welke manier de bakken gekoppeld gaan worden, 
volautomatisch of via de al bestaande hydraulische koppellieren. 
 
Tot slot worden een aantal innovatieve ontwikkelingen genoemd die gebruikt worden 
binnen dit concept. Deze innovaties zijn: 
 

- Het “ontkoppelen” van het laden en lossen enerzijds en het daadwerkelijke vervoer 
anderzijds 

- Kleine duwbak met eigen voorstuwing waarvan energie uit accu’s komt 
- D.P. systeem op de duwbak 
- Duwboot ook gebruiken voor het opladen van de accu’s van de bakken 
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Verder wordt er nog onderzocht welke van de hieronder genoemde “nieuwe” 
technieken gebruikt kunnen worden binnen het concept: 
 
- luchtsmering  
- andere materialen (aluminium of composieten) 
- speciale rompvormen  
- contraroterende schroeven  
- Z-drive toepassing 
- Diesel elektrische voortstuwing  

 
De hierboven genoemde “nieuwe” technieken worden in hoofdstuk 3: innovaties op 
technisch gebied binnenvaart verder beschreven en wordt er bepaald welke innovaties 
gebruikt kunnen worden. 
 

Het vierde concept is gelijk aan het derde concept alleen is er nu voor gekozen om het 
duwschip mee te nemen op de kleine vaarweg. Bij iedere sluis kunnen de bakken 
losgekoppeld worden zodat de losse eenheden apart geschut kunnen worden. (dit 
vierde concept is een combinatie van het waterslag concept en het derde concept.) 
 
 
2.3 Het Concept  
 
De gekozen concepten die verder uitgewerkt worden zijn het derde en het vierde 
concept. Er is voor deze opties gekozen omdat er gebruik gemaakt kan worden van 
schaalvergroting op de grote rivier zodat er een groot gedeelte van de vaart de kosten 
gedrukt kunnen worden. Ook wordt er bij deze optie door een partij het gehele vervoer 
gedaan zodat er geen problemen kunnen ontstaan met afstemmingsproblemen. De 
reden om onderscheid te maken tussen het wel of niet meevaren van de duwboot op 
de kleine vaarweg is omdat het niet duidelijk is of de extra tijd voor het wachten op 
het schutten van de verschillende eenheden en de daaraan gekoppelde kosten die dan 
gemaakt worden groter zijn dan de extra investeringskosten die gemaakt moeten 
worden om de bakjes als autonoom varende eenheden uit te rusten. Dit moet dus 
onderzocht worden.  
 
 
Bronnen:  
 
[2.1] Project waterslag, www.waterslag.org 
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3.INNOVATIES OP TECHNISCH GEBIED BINNENVAART 

 

 
 
 
 
3.1 Inleiding  

 
In dit hoofdstuk worden de nieuwste technische innovaties op het gebied van de 
binnenvaart beschreven die gericht zijn op het verminderen van het brandstofgebruik. 
Ook wordt het nieuwe constructiemateriaal composieten en verschillende types van 
voortstuwers besproken. Daarnaast wordt er gekeken of deze technieken toepasbaar 
zijn voor het vervoer van vracht via binnenvaartschepen op kleine vaarwegen. 
Als eerste wordt de luchtsmering besproken. Daarna volgt het gebruik van 
composieten, verschillende voortstuwingssystemen en voortstuwingsinstallaties en tot 
slot wordt er nog gekeken naar andere duurzame technieken zoals windgeneratoren en 
de tempomaat. 
 
 
3.2 Luchtsmering en coatings  

 
Een innovatie waar onderzoek naar gedaan is door o.a. het Marin, is het gebruik 
maken van luchtsmering bij schepen. [3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6]1 
Deze techniek richt zich op het verminderen van de wrijvingsweerstand van een schip. 
Dit kan van zeer grote waarde zijn voor binnenvaartschepen omdat die met een lage 
snelheid varen, waardoor ze relatief veel wrijvingsweerstand hebben. Dit is te zien in 
onderstaande figuur. Naarmate de snelheid lager wordt, bestaat een steeds groter deel 
van de weerstand uit viskeuze weerstand, wat gerelateerd is aan wrijvingsweerstand.  
 

 
Fig 3.1: verdeling van de weerstandscomponenten als functie van de snelheid [5] 

 

                                                 
1 De bronnen zijn aan het einde van de hoofdstukken terug te vinden. Ook is er een totale 
literatuurlijst aan het einde van het rapport gegeven  
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Luchtsmering richt zich op het verminderen van de wrijvingsweerstand doordat er 
lucht ‘geblazen’ wordt tussen het schip en het water. Doordat lucht minder viskeus is 
dan water zal de wrijving van het schip dus afnemen.  
Er zijn drie verschillende manieren om luchtsmering toe te passen: 
 
– Luchtkamers in diverse varianten 
– Microbellen 
– Luchtfilm / water afstotende verf 
 
Deze drie verschillende opties van luchtsmering zijn beschreven in het PELS project 
van het MARIN. Het project PELS [3.5] (Project Energiebesparende Luchtgesmeerde 
Schepen) is opgezet met als doel de wetenschappelijke en technische kennis over het 
effect van luchtsmering op het operationele gedrag van schepen uit te breiden. 
De kennis is opgedaan doormiddel van literatuuronderzoek, het maken van numerieke 
modellen en experimenteel onderzoek.  
 
De optie van de luchtkamers kan worden uitgevoerd op een duwbak waar een ruimte 
onder de bak wordt gemaakt, waar dan lucht in gepompt wordt door een compressor. 
Er wordt dus extra energie gebruikt door de compressor en dus moet de besparing, als 
gevolg van de verminderde weerstand, groter zijn dan de extra toegevoegde energie 
die gebruikt wordt door de compressor.  
 
Voorwaarde voor succesvol toepassen van luchtsmering is: 
 
- Een groot vlak oppervlak onder de romp van het schip / bak die gebruikt kan 
worden voor de ventilatie. 
- Een niet te grote diepgang omdat een te grote diepgang resulteert in een grote 
ontmoetingsdruk, wat leidt tot een groter vermogen van de compressor.  
- Weinig hoge golven want die kunnen leiden tot luchtverlies onder het schip 
 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan op binnenwaterwegen. De beloofde 
rendementsverbetering bedraagt een verlaging van het benodigde vermogen van 5% 
tot 10%. In het PELS I project [3.5] werd een vermindering van het vermogen van 
6.7% genoemd. De wrijvingsweerstand neemt proportioneel af met het oppervlak van 
de huid dat met lucht gesmeerd wordt. Een nadeel van deze methode is dat door de 
grote hoeveelheden lucht de dichtheid van het water afneemt, waardoor ook het 
koppel afneemt dat de schroef levert, waardoor het toerental omhoog moet en het 
schroefrendement afneemt.  
 
De optie van de microbellen is een toepassing waarbij uit kleine gaatjes in de romp 
belletjes onder het schip geblazen worden. Daardoor ontstaat er een dun laagje lucht 
waardoor er, net als bij de eerste optie, een vermindering van de wrijvingsweerstand 
optreedt. Er is echter een groot nadeel van deze toepassing. Dit systeem is erg 
gevoelig voor aangroei van algen, schaaldieren, roestvorming, enz aan de 
scheepsromp[3.4]. Door die aangroei neemt de ‘ruwheid’ van de scheepshuid toe en 
daardoor neemt ook de weerstand toe. Daarom moet de compressor harder werken 
om die extra weerstand te overkomen, waardoor het voordeel van deze 
smeringtechniek teniet gedaan wordt. Doordat de scheepshuid van een 
binnenvaartschip veel last heeft van aangroei zal dit systeem niet zondermeer 
toegepast kunnen worden. Het is dan belangrijk dat er nieuwe / betere coatings komen 
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die aangroei voorkomen. Veel van deze coatings zijn echter erg milieuvervuilend, maar 
er wordt nu onderzoek gedaan naar betere coatings. Onder ideale omstandigheden zal 
de afname van het benodigde vermogen 4.6% bedragen volgens het artikel van het 
eerste PELS project.[3.5] 
  
De laatste manier om de weerstand te verminderen is door gebruik te maken van 
speciale coatings waardoor er geen aangroei plaatst vindt en het water “beter langs de 
huid van het schip gaat”. Het nadeel van deze coatings is, zoals al eerder genoemd, 
dat ze een grote milieubelasting hebben.  
 
Op het binnenvaartschip Myriam is het luchtsmering concept uitgevoerd. Het schip is 
een binnenvaartcontainerschip dat instaat is 234 TEU te vervoeren. Het schip is 
gebouwd in 1993 door Tille scheepsbouw kootstertille BV in opdracht van Rederij 
Myriam VOF. Uiteindelijk zijn de luchtkamers weer onder het schip verwijderd. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de praktische toepassing nog niet helemaal volmaakt is 
en dat er nog meer onderzoek nodig is. Er is daarom voor gekozen om nu nog niet 
deze technieken toe te passen omdat er nog meer onderzoek naar gedaan moet 
worden, maar het zeer de moeite waard is om de ontwikkelingen op de voet te blijven 
volgen. 
 

 
3.3 Composieten 
 
Een andere innovatie die zijn intrede heeft gedaan in de binnenvaartsector is het 
gebruik maken van lichtere constructiematerialen (composieten).[3.7,3.8] 
Composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten, vaak 
worden met composieten vezelversterkte kunststoffen bedoeld. De vezels zorgen voor 
de krachtdoorleiding en de matrix (vaak kunststoffen) houden de vezels samen en 
zorgen voor het overbrengen van schuifspanningen. 
 
Composieten worden toegepast bij snelle schepen zoals jachten en mijnenvegers. 
Doordat het materiaal geen elektrische lading kan opbouwen waardoor zo’n schip 
minder opvalt (signiture reduction) voor een onderwater mijn.  Andere toepassingen 
van composieten zijn te vinden in de vliegtuigbouw, (race) auto’s, bruggen(!), 
luchtvaartcontainers, enz. 
 
Het voordeel van composieten is dat het een hoge specifieke sterkte heeft, dat wil 
zeggen veel sterkte bij een laag gewicht. Ook zijn de vermoeiingseigenschappen 
aangaande het aantal te halen cyclische belastingen en breuksterkte bij vermoeiing 
beter dan die van staal. Een ander voordeel is dat het materiaal uitstekende weer-en 
waterbestendigheid heeft. Het materiaal corrodeert bijna niet (roest niet), neemt 
weinig vocht op en leidt daardoor tot veel lagere onderhoudskosten zeker op de lange 
termijn.Als laatste voordeel kan genoemd worden dat composieten een goede 
thermische isolatie hebben, wat belangrijk kan zijn bij het voervoer van sommige 
vloeistoffen.(koel en vries). 
 
Het grootste voordeel van composieten in scheepsbouw is toch het feit dat er een 
gewichtsbesparing is van de constructie. Dat aspect speelt een grote rol bij schepen 
die hard varen, zoals de zeilschepen die meedoen aan de America’s Cup.  
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De nadelen van het gebruik van composieten is dat het materiaal veel duurder is dan 
staal (tot wel 4 keer zo duur!). Ook is de verwerking van het materiaal niet normaal 
voor de meeste scheepswerven en moet er gebruikgemaakt worden van mallen. Als er 
maar een schip gebouwd wordt dan komen dus ook de kosten voor het bouwen van de 
mallen er nog bij. Deze kosten nemen dus af naargelang er meer (dezelfde) schepen 
zijn gebouwd. Dat is ook de reden dat deze techniek vooral toegepast wordt bij de 
jachtbouwers omdat deze meerdere schepen van eenzelfde type laten bouwen.  
Ook moet er bij het verwerken van composieten opgelet worden dat er voldoende 
afzuiging is van de giftige stoffen die vrijkomen en kan het materiaal alleen verwerkt 
worden bij een omgevingstemperatuur van 18-20 graden.  
 
Een voorbeeld van de toepassing van composieten in de binnenvaart is de 
COMPOSPITS. Dit is een concept, dat mede ontwikkelt wordt/is door TNO Delft, waarbij 
een spits wordt gemaakt van composieten. Het nadeel van de hoge bouw en 
materiaalkosten kunnen worden goedgemaakt door (wat) lagere onderhoudskosten en 
door de toegevoegde waarde van het materiaal. Daarmee wordt bedoeld de thermische 
isolatie zodat een composieten spits zou kunnen dienen als een tanker die dan 
gespecialiseerd is in het vervoer van lage en hoge temperatuursvervoer van 
vloeistoffen en gassen.  
 
Een ander voorbeeld van de toepassing van composieten is het project van INBAT (zie 
figuur 3.2). INBAT [11] is een consortium van 12 bedrijven die een duwboot en 
duwbakken hebben ontwikkeld van composiet. Uit de gepubliceerde artikelen valt op te 
maken dat er een vergroting van 20% in de payload te verwachten is. Die vergroting is 
ook verkregen door een ‘innovatieve’ romp te gebruiken. Ook zullen de bouw en 
operationele kosten met 30 % afnemen.  
 
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat dit enkel claims van de betrokkenen van 
het project zijn die niet onderbouwd worden in de folders en artikelen. Een ander 
belangrijk aspect is dat de resultaten gepubliceerd zijn eind 2003 en dat er tot nu (half 
2008) toe geen projecten bekend zijn waar dit concept is toegepast. 
 

 
Fig 3.2: Composieten duwbak van het INBAT-project.  
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Voor de toepasbaarheid van composieten bij kleine duwbakken die op kleine 
vaarwegen varen is het belangrijk om naar de volgende aspecten te kijken: 
 
- welk percentage van de totale waterverplaatsing is toe te kennen aan het Light 
Weight van de bak? 
- wat zijn de vaardieptes op het te bevaren project? 
- wat zijn de beperkingen aan de afmetingen van de duwbak? 
- wat is de maximale hoogte die het bakje mag hebben (inclusief containers)? 
- wat moet er vervoerd worden (containers / bulk)? 
- wat gebeurt er met de stabiliteit van de bak?  
 
Het eerste punt is van belang omdat een afname van 20 % van het staalgewicht 
belangrijker is voor bakken die een groot light weight (L.W.) hebben dan voor schepen 
die een kleinere L.W. hebben. Om te bepalen wat het gemiddelde L.W. van een bak is, 
is er van een aantal bakken de verhouding van het L.W. en de waterverplaatsing 
bepaald. Er is aangenomen dat de duwbakken een blokcoëfficiënt hebben van 0.90 
waaruit de waterverplaatsing bepaald is bij de gegeven afmetingen en diepgang. Door 
vervolgens de payload te delen door de waterverplaatsing is de verhouding van de 
payload en de waterverplaatsing bepaald. Daaruit volgt dan dat de verhouding van het 
L.W. en de waterverplaatsing gelijk is aan: 
 

 
. .

1
LW payload= −

∆ ∆
           (3.1) 

        
De tabel met data is te zien in appendix A en het overzicht van de resultaten is 
hieronder weergeven in figuur 3.3. 
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Fig 3.3: verhouding light weight displacement als functie van de lengte  

 
Hieruit valt op te merken dat er maar (gemiddeld) 19% van het totale gewicht wordt 
bepaald door het L.W.  en 81 % van het displacement wordt bepaald door de payload. 
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Een reductie van het L.W. heeft dus geen grote invloed op de diepgang. Dat is als volgt 
uit te rekenen: 
 
Als uit de vorige berekening de absolute waarde van het L.W. bepaald wordt kan er 
uitgerekend worden wat het L.W. zou zijn als er d.m.v. een composietenconstructie 
een gewichtsbesparing van 10, 20, 30, 40 ‘n 50 % zou zijn. Dan is het nieuwe 
displacement bekend, immers: 
 

Deadweight lightweight∆ = +           (3.2) 

 
Als aangenomen wordt dat de bak vierkant is dan kan de diepgang bepaald worden 
uit: 

b

T
C LB

∆=             (3.3) 

 
In werkelijkheid zal het onderwaterschip van een bak niet vierkant zijn, maar afgevlakt 
of zelfs rond. Daardoor zal de diepgang minder zijn dan de hier berekende waarden. 
Daardoor zal de reductie van de diepgang een bovengrens zijn. Het resultaat is 
hieronder te zien in figuur 3.4. In de figuur is reductie in de diepgangen uitgezet tegen 
de afname van het light weight. 
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Fig 3.4: Diepgang reductie als gevolg van lichter L.W. 

 
Dus als er een composiet wordt gebruikt en er een gewichtsreductie van 40% wordt 
gehaald (wat erg groot is) op de totale constructie, zal de diepgang afnemen met 8% 
bij gelijkblijvende lengte en breedte van de bak. Dit is niet veel en daardoor zal het 
gebruik maken van composiet bij een bak niet tot een significante 
diepgangsvermindering leiden. Als dat toch de bedoeling is dan zal ook de vorm van de 
bak (langer, platter en breder) moeten veranderen. 
 
De grenzen van de afmetingen van de bak worden bepaald door de afmetingen van de 
kleinste sluis die de bak moet passeren. Dus de breedte en de lengte van de bak liggen 
vast, waardoor alleen de diepgang verminderd kan worden. Ook ligt de kruiphoogte 
vast waardoor de vermindering van de diepgang niet te groot kan zijn omdat anders 
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de bakken niet meer onder een brug door passen. Het gebruik van composieten in de 
binnenvaart wordt dus vooral bepaald door de beperkingen die er gelden op de te 
bevaren vaarwegen.  
 
Doordat het constructiegewicht van de bak afneemt neemt dus het displacement af. 
Daardoor zal de weerstand minder worden (en dus ook het vermogen) omdat het 
benodigde vermogen recht evenredig is met de waterverplaatsing in de macht 2/3. 
De formule is hieronder te zien. 

2
33

bP C V∆∼            (3.4) 

 
De afname van het vermogen ten opzichte van de afname het L.W. is in onderstaande 
grafiek te zien. 
 

Power reduction %

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

gewichtsafname van het light weight (%)

P
ow

er
 r

ed
uc

tio
n 

(%
) 

 .

 
Fig 3.5: afname vermogen als gevolg van verminderd displacement 

  
Bij een vermindering van 50% van het light weight zal het benodigde vermogen met 
ongeveer 4.5% afnemen. Tegelijk leidt een afname van het vermogen tot een 
vermindering van het brandstofverbruik (Pb~Brandstofverbruik). Het is dus de vraag 
of de meerkosten van het gebruik van composiet opwegen tegen 4.5% afname van de 
brandstofkosten. Omdat de nieuwbouwkosten van de bak voor een groot gedeelte uit 
materiaalkosten bestaat (en personeelskosten) wordt er vanuit gegaan dat de 
voordelen van het verminderen van de weerstand (en dus vermogen) niet opwegen 
tegen de hogere kosten van het materiaal. Als er vanuit gegaan wordt dat de diepgang 
gelijk blijft kan de vermindering van het displacement vervangen worden door extra 
payload. De payload kan niet toenemen als er containers vervoerd worden omdat het 
vervoer van containers bepaald wordt door het volume van de containers en niet door 
het gewicht van de containers. Dus alleen als er bulk vervoerd wordt is er een extra 
payload mogelijk die ook weer afhankelijk is van de dichtheid van het bulk. Dus als de 
bak van composiet gemaakt wordt en er 50% gewichtsreductie mogelijk is dan kan er 
een kleine 10% extra bulk vervoerd worden.  

 
Ook kan de stabiliteit afnemen doordat KB kleiner wordt (T is afgenomen) en BM en 
KG ongeveer gelijk zullen blijven. Het is echter de vraag of het erg is of er 
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vermindering van GM zal optreden omdat de GM van de “gewone” stalen bak niet 
bekend is. Maar het is wel een punt om rekening mee te houden. 
 
De conclusie die getrokken kan worden over het gebruik van composieten is dat er een 
mogelijkheid is als er grote behoefte is aan isolatie van de te vervoeren lading of als er 
gevaren gaat worden over ondiepe en brede vaarwegen waar ruime beperkingen 
gelden voor de afmetingen van de bakken. Dus als er gebruik gemaakt gaat worden 
van grote duwbakken. 
 
Er is echter geen toepassingsmogelijkheid van composieten voor kleine duwbakken 
omdat er weinig tot geen voordeel mee te halen is. De fabricage van de bak is 
complexer (en dus duurder) en het te gebruiken materiaal duurder. (tot 4x de waarde 
van staal) Verder speelt ermee dat composieten niet echt “hufter proof” zijn. Het 
materiaal kan snel gaan scheuren of barsten als er bijvoorbeeld tegen de kade wordt 
gevaren of als er “lomp” gekoppeld wordt. Staal is daarom een betere optie om als 
constructiemateriaal te kiezen. Een ander punt dat niet in het voordeel van 
composieten is dat als er schade is er niet veel scheepswerven zijn die in staat zijn om 
de bak te repareren, terwijl dat met staal geen probleem is. Door het voorgaande is er 
voor gekozen om de bak te construeren uit staal en niet uit een composiet materiaal. 
 
 
3.4 Voortstuwers 

 
Er zijn verschillende voortstuwingssystemen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden 
om een schip en in het bijzonder een duwboot voort te stuwen. Alle 
voortstuwingssystemen ‘zullen kort besproken worden’ die van toepassing kunnen zijn 
voor het voorstuwen van duwboten. Dus niet alle hieronder besproken systemen zijn 
nieuwe innovaties.  
 
Fixed pitch propellers 
 
Het eerste wat gebruikt kan worden is een vaste schroef. Het voordeel van een vaste 
schroef is dat deze, van alle voorstuwers, het goedkoopst is in aanschaf en in 
onderhoud. Dat laatste komt doordat er geen bewegende delen op de schroef zitten 
die kapot kunnen gaan. Een verandering van de snelheid van het schip kan alleen 
gedaan worden door een verandering in het RPM van de schroef. Ook is er een roer 
nodig om een schip te kunnen manoeuvreren. Een voorbeeld van een fixed pitch 
proppeller is te zien in afbeelding 3.6. Dit is een systeem dat geleverd wordt door 
Wartsila dat speciaal is ontwikkeld voor o.a. binnenvaart schepen.  
 

 
Fig 3.6: CIPS systeem Wartsila (CIPS = Coastal and inland propulsion systems) 
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Ducts 
 
Dit voorgaande systeem kan uitgerust worden met ducts die om de schroeven 
geplaatst worden. Deze ducts zorgen, vooral bij hoog belaste schroeven, voor een 
rendementsverhoging omdat de ducts een deel van de voorstuwing leveren waardoor 
de schroefbelasting afneemt en dus het rendement omhoog gaat. (Dit laatste volgt uit 
de definitie van het ideale schroef rendement) Een voorbeeld is te zien in figuur 3.7. 
 

 
Fig 3.7: Ducts om een schroef 

 
Ook werkt de duct voordelig als het toerental van de schroef laag is. Omdat bijna alle 
schroeven van binnenvaartschepen als hoog belast beschouwd kunnen worden (en met 
name duwboten), doordat de diameter van de schroef beperkt is door de beperkte 
vaardiepte, is deze toepassing interessant. 
 
Stuurbare thrusters  
 
Er kan gebruikt gemaakt worden van stuurbare thrusters, zodat de duwboot geen 
roeren meer nodig heeft en heeft het in, vergelijking met conventionele duwboten, 
zeer goede manoeuvreereigenschappen. De vraag is echter of het wenselijk is of een 
duwboot goede manoeuvreereigenschappen heeft. Het voordeel dat een schip geen 
roeren nodig heeft leidt ook tot een weerstandsvermindering. Er zijn immers geen 
roeren die door het water gesleept hoeven te worden. Een voorbeeld van een 
stuurbare thruster met een duct is te zien in het onderstaande figuur.  
 

 
Fig 3.8: stuurbare thruster van Veth [3.9] 
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Contraroterende schroeven 
 
Er kan ook gebruik gemaakt worden van contraroterende schroefproppellers. Die 
hebben een hoger rendement dan conventionele proppellers en kunnen ook in een Z-
drive opstelling gebruikt worden. 
 
Contraroterende schroeven worden al toegepast op verschillende binnenvaartschepen 
en hebben een hoger rendement dan conventionele schroeven. CRP zijn twee 
schroeven die tegen elkaar in draaien om zodoende de rotatie van de stroming (en dus 
ook de verliezen) te verminderen. Een van de schroeven kan daardoor een hogere 
pitch krijgen bij een lagere RPM. Daardoor zal de wrijving van die schroef afnemen. Dit 
kan zonder “penalty” gedaan worden omdat de verhoging van de draaiing van de 
stroming (door de grotere pitch) verkleind wordt door de andere, tegendraaiende 
schroef. Modeltesten uit de jaren 60 en, 70 toonden al aan dat CRP ongeveer 8 tot 15 
% hoger rendement hebben dan, conventionele schroeven. Dit systeem is echter 
duurder dan een conventionele schroefinstallatie, maar VETH is in staat een systeem te 
leveren dat functioneert en aanzienlijke brandstofbesparingen heeft opgeleverd voor 
de schepen die deze techniek hebben toegepast. Veth-motoren BV is een fabrikant van 
deze voortstuwingsinstallatie. Die hebben deze techniek toegepast op een Z-drive-
installatie en ook in combinatie met de straalbuis. Het interessante voor 
binnenvaartschepen is het feit dat de thrust over 2 in plaats van 1 schroef verdeeld 
wordt, waardoor de schroefbelasting afneemt en dus (bij hoogbelaste schroeven) het 
rendement toeneemt. Een voorbeeld kan gezien worden in figuur 3.9.  
 

 
Fig 3.9: Contraroterende schroeven bij een Z-drive opstelling  

 
Eventueel kunnen de schroeven uitgerust worden met een duct voor nog meer 
rendementsverhoging.  
 
Ook kan er gedacht worden aan dopmoer vinnen (die hebben het zelfde effect als de 
contraroterende proppeller, alleen reduceren de dopmoer vinnen de rotatie van de 
stroming rond de naaf van de proppeller).  
 
Surface pearcing propellers  
 
Een heel ander voortstuwingssysteem is het volgende. Doordat het rendement van de 
schroef beter wordt naarmate het toerental afneemt en de diameter groter wordt kan 
er gedacht worden aan een voortstuwingsconcept waarbij de schroeven achter het 
schip geplaatst worden en gedeeltelijk boven het wateroppervlak uitsteken. Dit zijn de 
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zogenaamde surface pearcing proppellers. Een van de fabrikanten is AIR Fertigung-
Technologie GmbH die de vectorprop systeem ontwikkeld hebben.  
 
Dit systeem is hieronder te zien in figuur 3.10. Door het grote schroefbladoppervlak is 
het rendement groter dan bij gewone schroeven (zeker als die gewone schroef hoog 
belast is). Doordat de schroeven door het wateroppervlak heen gaan, worden de 
schroefbladen geventileerd, waardoor er geen caviatieproblemen zijn.  
 

 
Fig 3.10: surface pearcing propellers  

 
De schroeven genereren naast thrust in de langsrichting van het schip ook zijwaartse 
thrust. Er zijn dus altijd paren van twee schroeven nodig om een schip voort te 
stuwen. Met deze eigenschap en doordat de pitch en het toerental van de verschillende 
paren van schroeven geregeld kan worden, kan het schip gemanoeuvreerd worden 
zonder gebruik te maken van roeren. Dit impliceert echter ook dat iedere schroef apart 
aangedreven moet worden door een motor. Het systeem is erg gevoelig voor diepgang 
veranderingen (tot 0.5 m), maar dat is geen probleem voor een duwboot. De 
leverancier claimt een rendementsverbetering van 10% tot 40 % ten opzichte van een 
conventionele schroef.  
 
Een groot nadeel is dat dit een zeer complex systeem is wat dus ook duur is. Ook zijn 
er veel onderdelen zoals 4 schroeven, 4 motoren, 4 Gearboxes, enz. Als er iets kapot 
gaat zijn er maar weinig bedrijven die je kunnen helpen, omdat weinigen bekend zijn 
met deze techniek. Het is echter de vraag wat het open water schroefrendement van 
deze schroeven is. Maar het is een interessante techniek die na verbeteringen een 
brede toepasbaarheid kan hebben. Omdat dit systeem zo duur en complex is, is er in 
deze studie voor gekozen om niet verder te gaan met deze techniek. 
 
Whale tail  
 
De laatste voorstuwer die hier besproken wordt is een echte nieuwe techniek. Het is 
namelijk de Whale Tail. Dit is een voorstuwer die werkt volgens het principe van een 
walvisstaart. Het nadeel van conventionele schroeven is dat een gedeelte van 
stuwkracht verloren gaat in de radiale richting van de schroef. Dit probleem wordt 
opgelost door de Whale tail 
 
Dit is een voorstuwer die bestaat uit twee wielen aan de zijkant van het schip. Die 
wielen worden aangedreven door de scheepsmotoren. Tussen de wielen zijn een aantal 
“vliegtuigvleugels” geplaatst. De intreehoek van deze vleugels kan aangepast worden 
zodat de optimale / maximale hydromechanische lift gegenereerd kan worden. De hele 
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constructie zit onder water en steekt niet onder het schip uit. De whale tail is in figuur 
3.11 te zien.  
 
Omdat er meerdere “vleugels” zijn en die een relatief groot oppervlak hebben is de 
belasting op de vleugels laag, wat dus weer betekent dat er een hoger rendement 
gehaald kan worden. 
 

         
Fig 3.11: whale tail aandrijving 

 
In theorie zou een dergelijke voorstuwer een brandstofbesparing tot wel 50% kunnen 
hebben, in vergelijking met conventionele schroeven.  
Hierbij is het belangrijk om op te merken dat dit een theorie is en dat er nog maar een 
enkel schip is uitgerust met dit type voortstuwing. Dat is een duwboot die vaart in 
haven van Rotterdam en die op diep water vaart. Er zijn geen schepen die met dit type 
voortstuwing varen op kleine en ondiepe vaarwegen. Het gevaar is dat deze whale tail 
“rommel” van de rivierbodem opzuigt en dat die “rommel” de werking van de whail tail 
verstoord. Dit is dus geen breed toegepaste techniek omdat er nog een hoop dingen 
niet duidelijk zijn. Ook is de installatie duur en complex wat ook niet voordelig is. Dus 
deze techniek zal (nog) niet toepast worden voor het varen op kleine vaarwegen. Maar 
deze voortstuwer kan in de toekomst een prima alternatief zijn als 
voortstuwingsinstallatie, als de technieken en de inzichten verbeterd zijn.  
 

 
3.5 Windenergie 
 
De duwbakken zouden uitgerust kunnen worden met kleine windmolentjes die aan de 
rand van de bak geplaatst kunnen worden en die de accu’s van stroom kunnen 
voorzien. [6] Het is echter de vraag wat de hoeveelheid energie is die gewonnen kan 
worden uit deze windgeneratoren. Omdat een binnenvaartschip niet snel vaart zal dit 
systeem grotendeels afhankelijk zijn van de hoeveelheid wind die er staat. Ook is het 
de vraag waar deze generatoren komen te staan, omdat er ook geladen en gelost 
moet worden van uit de bakken. Er is dus weinig ruimte om ze te plaatsen langs de 
rand van de bak.  
 
Deze windgeneratoren zouden wel een functie kunnen hebben als de bak afgemeerd 
ligt op zijn ligplaats. Daar zouden de windgeneratoren gebruikt kunnen worden om de 
batterijen op te laden. De vraag is hoeveel van die windmolentjes er geplaatst moeten 
worden om de batterijen voldoende op te kunnen laden.  
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Een alternatief is een watergenerator. Die werkt op eenzelfde manier als een 
windgenerator. Alleen worden nu deze generatoren door het water gesleept en ze 
drijven dan zo een generator aan. Deze techniek wordt nog nergens toegepast. De 
vraag is of de hoeveelheid energie die opgewekt wordt groter is dan de toegenomen 
weerstand van het schip doordat het deze generatoren aan moet drijven. Dat zal dan 
alleen maar zo zijn als er een grote stroming in de rivier is. Wat op zijn beurt weer 
negatief is voor de weerstand van het schip, als de stroming tegen de vaarrichting in 
staat. 
 

 
3.6 Voortstuwingsinstallatie 
 
Onder het kopje voortstuwingsinstallatie kan een onderscheid in de volgende 
categorieën gemaakt worden: aantal motoren en het soort brandstof dat gebruikt kan 
worden. Als eerste wordt het aantal motoren besproken.  
 
Als er grote verschillen zijn in het verbruik van de energie aan boord van het schip kan 
er gekozen worden om een dieselinstallatie te plaatsen die bestaat uit meerdere 
motoren, zodat in gevallen van kleine vraag naar energie er een diesel afgeschakeld 
kan worden. Als het schip bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van haar reis op ondiep 
water vaart, kan het voordeliger zijn om langzamer te varen, omdat de weerstand veel 
groter is in ondiep water dan in diep water. De extra km/h die gevaren wordt, wordt 
dan duur betaald. Dus het kan dan voordeliger zijn als er een diesel wordt 
afgeschakeld en op een lager snelheid wordt gevaren. Dit heeft ook het voordeel dat er 
een motor onderhouden kan worden terwijl er door gevaren kan worden. De 
“redundancy” neemt dus toe. 
 
Het varen op andere brandstoffen zoals biobrandstof of M.D.O. is eventueel nog een 
optie. Het gebruik van biobrandstof leidt niet tot een vermindering van het 

brandstofgebruik, maar het voordeel wordt gehaald uit het feit dat alle 2CO  die 

uitgestoten wordt door de verbranding van biobrandstof al eerder door planten en 
andere organische materialen opgenomen is. Daarom kan deze brandstofvorm als 

2CO neutraal beschouwd worden. Maar het rendement van deze brandstof is niet beter 

dan die van HFO.  
 
De techniek om een brandstofcel te bouwen bestaat nog niet op een grote schaal. Er is 
tot op heden maar een duwboot uitgerust met een brandstofcel. Er worden nu testen 

mee gedaan. Het grote probleem blijft dat 2H  verbranden geen oplossing is omdat de 

opwekking van H2 ook vervuilt. Alleen als alle 2H  uit duurzame energie bronnen wordt 

gewonnen is er pas echt sprake van zero emissie. Het rendement van de totale kring is 

echter niet erg hoog, zodat er een tekort aan 2H  is. Ook is 2H  nog te duur op dit 

moment.  
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3.7 Tempomaat  
 
De tempomaat [3.6] is een systeem dat de schipper voorziet van de meest optimale 
snelheid van het schip op een bepaalde route. Er wordt dan rekening gehouden met de 
nog af te leggen afstand, waterdiepte, stroming van de rivier, geplande aankomsttijd, 
enz. Daardoor kan bijvoorbeeld een situatie voorkomen om met een lagere snelheid te 
varen, op bijvoorbeeld ondiep water, waardoor er een gen-set afgeschakeld kan 
worden (zie stukje aantal motoren). Door dit systeem toe te passen kan er brandstof 
bespaard worden doordat het schip beter ingezet wordt i.p.v. dat er altijd vol gas 
gevaren wordt (wat veel kosten met zich mee brengt en uiteindelijk weinig oplevert).  
Om dit systeem toe te passen is een GPS verbinding en uitgebreide databank met 
vaardieptes en stromingsgegevens van de te bevaren rivieren nodig. Dit is een 
systeem wat een investering vergt maar wel een ‘significante’ brandstof besparing op 
kan leveren. Dit systeem zou zelfs volautomatisch gemaakt kunnen worden zodat een 
programma zelf ingrijpt in wat de voortstuwingsconfiguratie zal zijn. Als de snelheid 
vermindert wordt, kan er bijvoorbeeld een gen-set afgeschakeld worden. 
 
 
 
 
Bronnen: 
 
[3.1] http://informatie.binnenvaart.nl/artikel_schepen.php?info_id=517 
 
[3.2] http://www.innovatie.binnenvaart.nl/download/5C%20BRANDSTOFBESPARING.pdf 
 
[3.3] http://www.maritiemetechniek.nl/downloads/Luchtsmering%20Hubregtse.pdf 
 
Zie ook PELS I, PELS II en SMOOTH projecten van het marin 
 
[3.4]Onderzoek universiteit Twente gepubliceerd in Physical Review Letters; algemeen artikel uit 
Maritiem Nederland september 2007, blz 26 
 
[3.5] Project Energiebesparende Luchtgesmeerde Schepen (PELS) 
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Project_Energiebesparende_Luchtgesmeerde_Schepen_PELS_E
ETK20003_tcm24-188414.pdf 
 
[3.6] http://informatie.binnenvaart.nl/artikel_binvrt.php?info_id=480 
Milieubesparende technieken in de binnenvaart datum: 2006-03-22 
 
[3.7] materiaalkunde boek en collegesheets van productie 2. 
 
[3.8] http://www.innovatie.binnenvaart.nl/download/2A%20Compospits.pdf 
 
[3.9] http://www.veth-motoren.com/ 
 
[3.10] http://www.schottel.de/eng/r_produkte/STP/tech_data.htm 

 
[3.11] Bron: http://www.vbd.uni-duisburg.de/inbat/ 
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4.KOSTEN BINNENVAART 
 

 

 
 

 
 
4.1 Inleiding 

 
Om te onderzoeken waar de grootste kosten worden gemaakt bij kleine 
binnenvaartschepen is het zaak de gemaakte kosten te bepalen en te kijken naar 
welke kostenposten er verminderd kunnen worden. Om de kosten van de binnenvaart 
in kaart te brengen is er gebruik gemaakt van [4.1]. In dit document zijn de kosten 
voor motorvrachtschepen, tankschepen en duwvaart in kaart gebracht door voor 
verschillende stukken van de vaart de gemiddelde kosten te bepalen per ton 
ladingscapaciteit. Voor een uitgebreidere beschrijving van de gebruikte methodologie 
wordt verwezen naar [4.1].  
 
De verschillende fasen van de reis zijn beladen vaart, onbeladen vaart, wachten 
(algemeen) en wachten op bevrachting. De bepaalde kosten per fase worden in dit 
hoofdstuk gegeven en vervolgens wordt er een conclusie getrokken welke kosten de 
grootste invloed hebben op kleine schepen en wat de voordelen van het ontwikkelde 
concept zijn ten opzichte van bestaande kleine binnenvaartschepen. 
 
 

4.2 Kosten beladen vaart 
 
De kosten die gemaakt worden met een binnenvaartschip tijdens het varen zijn 
onderverdeeld in de vier onderdelen. Deze onderdelen zijn: 

 
- Materieelkosten 
- Arbeidskosten 
- Brandstofkosten 
- RenO (reparatie en onderhoud) 

 
In appendix B worden de kosten per uur bij verschillende laadvermogens gegeven. De 
grafische uitvoer van die resultaten zijn te zien in figuur 4.1. 
 
Het grootste deel van kosten bij kleine schepen (18-40 teu) wordt bepaald door de 
arbeidskosten en maar in mindere mate door de materiaal- en brandstofkosten. Dit is 
ook te zien in figuur 4.3 waar de opbouw van de kosten per laadvermogen is gegeven. 
Naarmate het schip groter wordt, zal een groter deel van de kosten bepaald worden 
door brandstof en materiaalkosten.  
 
In figuur 4.3 is te zien dat de kosten per uur per container snel afnemen tot een 
laadvermogen van 60 containers, waarna de afname minder snel is. Deze afname is 
het resultaat van schaalvergroting. (Het gaat hier echter alleen om de kosten tijdens 
het varen niet over de totale kosten)  
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Fig 4.1: Kostenverdeling per vaaruur 
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Fig 4.2: verdeling van de kosten  
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Fig 4.3: Kosten per uur per container 



 34 

4.3 Kosten onbeladen vaart 
 
De kosten van de onbeladen vaart zijn gelijk aan de kosten van de beladen vaart waar 
echter alleen de brandstofkosten verminderd zijn, doordat de diepgang van het schip 
(en dus de weerstand) is afgenomen. Ook deze kosten laten dezelfde trend zien als bij 
de beladen vaart. 
 
4.4 Wachtkosten  
 
De wachtkosten zijn opgebouwd uit personeelskosten en materieelkosten. De 
wachtkosten worden toegeschreven als het schip niks doet en bij een rustplaats ligt. 
De onderverdeling van de kostencomponenten is te zien in onderstaande figuur.  
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Fig 4.4: verdeling wachtkosten per laadvermogen 

 
Bij deze kosten is goed te zien dat het grootste gedeelte van de kosten bij de kleine 
schepen bepaald wordt door arbeidskosten. 
 
4.5 Kosten wachten op bevrachting  
 
Deze kosten zijn gelijk aan de kosten voor het wachten in het algemeen. Alleen zijn de 
arbeidskosten met 20% verminderd2.  

 
 

4.6 Conclusie 
 
De grootste kostenposten voor de kleine binnenvaartschepen zijn dus de 
personeelskosten. Een vermindering van deze kosten zou het grootste effect hebben 
op de totale kosten. Maar deze kosten kunnen bijna niet verminderd worden omdat er 
niet met nog minder mensen gevaren kan worden. Een kapitein en een matroos is het 
minimum volgens de huidige reglementen. Verder wordt de kleine binnenvaart 
gekenmerkt door schepen die bemand worden door een man en een vrouw die samen 

                                                 
2 De reden van de afname van 20% wordt niet gegeven in het NEA rapport 
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een binnenvaartbedrijf runnen. Dit kleine schip kan dus ook niet volcontinue ingezet 
worden.  
 
Het “gevaar” is dat de binnenvaartondernemers gaan bezuinigen op de loonkosten, 
afschrijvingen en reparatie. Daardoor zullen zij zichzelf alleen de “winst” van het 
bedrijf als loon toeschrijven, om zodoende vrachten voor een lagere prijs te kunnen 
vervoeren. Het gevaar hieraan is dat het bedrijf een prijs vraagt die onder de kosten 
ligt, waardoor het bedrijf op de lange termijn in de problemen komt.  
 
Uit figuur 4.3 is op te maken dat de kosten per container per uur tijdens het varen 
afnemen naarmate het schip groter wordt. Dit komt vooral doordat er in verhouding 
steeds minder mensen nodig zijn om die containers te vervoeren. Neem als voorbeeld 
aan dat een klein schip 20 containers kan vervoeren, dan moet dat schip een kapitein 
en een matroos hebben. Terwijl een duwboot met 4 X 20 TEU containerbakken 2 
kapiteins, 1 stuurman en 2 matrozen moet hebben. In dit laatste geval vaart de 
duwbakcombinatie in een volcontinue vaart terwijl het kleine binnenvaartschip op een 
dagvaart vaart. Omdat er steeds maar 1 kapitein aan het werk is terwijl de ander rust 
zullen de kosten per vaaruur voor de duwboot dus bestaan uit de loonkosten van een 
kapitein + 2 matrozen + stuurman3. Deze kosten worden nu verdeeld over 3x zoveel 
containers dan bij een klein schip. Dus daar zit een groot voordeel in de kostenreductie 
als er met een duwbak combinatie wordt gevaren in plaats van kleine schepen.  
 
Een ander probleem bij de kleine schepen (en ook bij grotere) is dat de kosten van de 
lege vaart bijna gelijk zijn aan de kosten van de beladen vaart. Dus het minimaliseren 
van het aantal “lege” vaarten zal ook leiden tot een afname van de kosten. Bij het 
duwbakconcept worden volle bakken afgeleverd en worden geladen bakken weer mee 
teruggenomen, waardoor er niet (of zo min mogelijk) met lege bakken wordt gevaren. 
 
Het laatste aspect dat aangepakt kan worden is de wachttijd. Omdat de bakken 
achterblijven en de al geladen retourbakken meteen worden teruggenomen, worden 
dus ook de kosten die gemaakt worden bij het laden en lossen verminderd. De 
bemanning hoeft niet aan boord te blijven als de bakken moeten wachten in de 
zeehaven. 
 
De loonkosten kunnen dus verminderd worden door de schaalvergroting, doordat er 
met meerdere bakken gevaren wordt. Ook is er in theorie weinig tot geen lege 
retourvaart en zijn de wachttijden in de havens (eindbestemmingen) geminimaliseerd, 
doordat de bakken achterblijven op de eindpunten.  
 

 
 
 
Bron:  
 
[4.1] NEA onderzoek kosten per uur in de binnenvaart, Rijswijk, april 2003 

  

                                                 
3 de stuurman en matrozen werken niet 24 uur per dag dus per vaaruur zullen zij gedeeltelijk de 
kosten bepalen 
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5.BARGE MODEL 
 

 

 
 

 
 
5.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt het Quaestormodel beschreven dat gebruikt is om de duwbak te 
ontwerpen. Bij het ontwerp zijn o.a. de geometrie, de weerstand, de constructie en de 
manoeuvreerinstallatie van de duwbak van belang.  
 
Omdat alle hierboven genoemde onderdelen van elkaar afhangen is er voor gekozen 
om gebruik te maken van het programma Quaestor om de onderlinge relaties tussen 
de onderdelen op te lossen. De afhankelijkheid van de verschillende onderdelen is in 
onderstaande figuur te zien. Dus een verandering in bijvoorbeeld het aantal containers 
(payload) heeft invloed op alle andere onderdelen.  
 

 
Fig 5.1: Schematisch overzicht van het ontwerpmodel van de bak 

 

De verschillende onderdelen worden afzonderlijk uitgewerkt en uitgelegd in de 
volgende paragrafen. Als eerste zal de positie van dit ontwerpmodel in het totale 
model beschreven worden. Daarna wordt de geometrie van de bak beschreven, 
waarna de weerstandsberekening op diep en ondiep water uitgewerkt wordt.  
Als derde wordt de constructie van de bak beschreven, evenals de berekening van het 
constructiegewicht. Het laatste onderdeel dat beschreven wordt is de 
manoeuvreerinstallatie. In de daaropvolgende paragraaf worden de bouwkosten van 
de bak geschat. In de laatste paragraaf worden verschillende variaties doorgerekend 
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en wordt er gekeken welke parameters de grootste invloed hebben op bijvoorbeeld de 
bouwkosten van de bak of op de weerstand.  
 

 
5.2  Positie in totaal model 

 
In deze paragraaf wordt beschreven wat in welk gedeelte van het totale model het bak 
ontwerpmodel zit. Het totale model moet in staat zijn om verschillende bakken (in 
afmetingen en capaciteit) te ontwerpen die in staat zijn om zelfstandig te varen of die 
instaat zijn om autonoom een sluis in en uit te varen. Daarnaast moet het model een 
schatting kunnen geven van de nieuwbouwkosten van de bak. Daarna moet het totale 
model in staat zijn om te bepalen wat het effect is om met een aantal bakken in een 
samenstel te varen. Het derde onderdeel van het model is een ontwerpmodel van de 
duwboot dat in staat moet zijn om de bakken te vervoeren bij verschillende snelheden. 
Ook wordt er bij het ontwerpmodel een schatting gemaakt van de nieuwbouwkosten. 
Als de ontwerpen gemaakt zijn is de volgende stap in het model het implementeren 
van de kosten die gemaakt worden als er met dit concept gevaren wordt. Dit wordt 
gedaan door een case te stellen (van A naar B varen met een bepaalde snelheid 
waarbij de afstand op de grote en kleine rivier opgegeven wordt evenals het aantal 
sluizen dat gepasseerd wordt). Uit deze case kan dan bepaald worden (door middel 
van systematische variaties) wat de invloeden zijn van de verschillende 
ontwerpparameters op de kosten. Tot slot kan er vanuit de opgegeven “case” 
uitgerekend worden wat de emissies per tonkilometer zijn bij dit concept. Het totale 
model is hieronder systematisch weergeven waarin ook de positie van het bak-
ontwerpmodel is weergegeven.  
 

 
Fig 5.2: totaal model met de positie van het bak ontwerpmodel 
 

Het is de bedoeling om met dit model te bepalen wat het “beste”ontwerp is bij een 
gegeven case zodat de kosten minimaal zijn. 
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5.3 Geometrie 
 
De geometrie die gebruikt is bij het barge model is gelijk aan de geometrie die 
gebruikt is bij het empirische model om de weerstand te bepalen. Deze methode wordt 
beschreven in [5.1] en de geometrie wordt in figuur 5.2 gegeven.  

 
Fig 5.3: lokale en globale vormparameters van de bak  

 
Er is gekozen om deze geometrie te gebruiken omdat er ook gekozen is om de 
weerstand van de bak te bepalen met de in [5.1] ontwikkelde methode. De reden van 
deze keuze wordt gegeven in het stuk over de weerstandsbepaling. 
De lengte van de barge wordt opgesplitst in 3 stukken, waarbij Lst en Lenter direct 
bepaald worden door de gebruiker terwijl Lmid bepaald wordt door het aantal 
containers dat achterelkaar in de barge past.  
 

mid container L  = aantal containers in lengte * L         (5.1) 

 
Lst is een voor de gebruiker zelf op te geven maat en Lenter wordt bepaald door de 
hoek AlphaI. Als de hoek AlphaI gegeven wordt door de gebruiker dan berekent het 
programma Lenter met de volgende relatie: 
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enter IT = L  * tan( ) α           (5.2) 

 
Het schuine vlak loopt van het vlak onder de barge tot aan het punt waarbij het 
schuine vlak uit het water komt.  
alphaST is een waarde die door de gebruiker zelf moet worden gegeven evenals de Lst. 
Die twee waarden bepalen samen met de diepgang T de waarde van Htr waarbij Htr is 
de gemiddelde onderdompeling van de spiegel. 
 

tr st STH  = T - L *tan( )   α           (5.3) 

 
De breedte van de barge wordt, net als de lengte, grotendeels bepaald door de breedte 
van de containers en het aantal containers. Deze breedte wordt Bmid genoemd. 
 

mid containerB = aantal containers in de breedte * B        (5.4) 

 
De totale breedte is gelijk aan de Bmid plus de breedte van de zijtanks. De breedte 
van de zijtanks worden berekend uit de door de gebruiker gegeven waarde van B en 
Bmid. Waarbij B de totale breedte van de bak voorstelt. 

 

mid
side 

(B - B )
B = 

2
           (5.5) 

 
Een andere breedte component is de breedte van de transom (Btr). Die waarde is 
vastgesteld op 0.55*B. 
 
De lengte van de barge wordt bepaald uit de volgende functie: 
 

barge st mid enterL = L  + L + L            (5.6) 

 
Waarbij de waarde L(enter) bepaald wordt door de keuze van alpha(I). De diepgang 
van de barge wordt bepaald door de vorm van de bak (B, L, Lst, Lenter,enz) en door 
het totale gewicht van de constructie (inclusief uitrusting) en het gewicht van de 
containers die vervoerd worden.  
 
De waarde van de holte (D) is bepaald op 1.40 * T. zodat er voldoende vrijboord is. 
Verder is ervoor gekozen om de laadhoofdlangscoaming nog eens 10 % van de totale 
holte bovenop de holte uit te laten steken. De reden daarvoor is dat dit tot een grotere 
stijfheid van de bak leidt, en als de bak geladen wordt met bulk kan de bak dieper 
geladen worden en kan die laadhoofdlangscoaming als extra vrijboord dienen.  

 
 

5.4 Weerstandspredictie 

 
 

5.4.1 Methode 
 
Er zijn een aantal verschillende manieren om de weerstand van een duwbak te 
bepalen. Zo zijn er een aantal eenvoudige empirische formules opgesteld om de 
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weerstand te bepalen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn de methodes van Latorre 
en Ashcroft (1981) waarbij de weerstand wordt opgesplitst in een wrijvings- en 
golfmakende weerstand. De methodes van Howe (1961) en Bronzini (1981) geven 
relaties om de weerstand van bakverbanden inclusief duwboten te bepalen. Zie ook 
appendix C. 
 
Het nadeel van deze formules is dat de nauwkeurigheid gering is en dat er geen 
rekening wordt gehouden met schaaleffecten en dat er geen nauwkeurige beschrijving 
van de vorm van de barge is.  
Daarom is er gekozen om gebruik te maken van het model dat gegeven is in [5.1]. Het 
voordeel van deze methode is dat er gebruik is gemaakt van een regressie model van 
bakken die gebaseerd is op de hydromechanische theorie waardoor het model ook 
gebruikt kan worden om voorspellingen te doen op ware grote als er een correlatie 
toeslag wordt toegevoegd aan het model. Ook is de vorm van de bak beter beschreven 
en is de regressieanalyse gebaseerd op hydromechanische theorie zodat de analyse 
ook theoretisch zinvol is.  

 
 

5.4.2 Het model 
 
Het gebruikte model is opgebouwd uit verschillende weerstandscomponenten, 
namelijk: Rf, Rtr, Rw, Rvp en Rall. 
De eerste term is de wrijvingsweerstand en is gelijk aan de ITTC formule: 

2

f 2

1
* *V *S*0.075

2R  = 
(log(Re)-2)

ρ
          (5.7) 

Waarin:  
 

V*L
Re = 

υ
            (5.8) 

S = nat oppervlak bepaald uit vormparameters van de barge in m^2 
V = snelheid in m/s 
L = lengte barge 
 
Rtr is de weerstand van de ondergedompelde spiegel en wordt bepaald uit de volgende 
relatie: 
 

2
tr tr d-tr

1
R  = * *V *A  *C

2
ρ           (5.9) 

 
Waarin: 
Rho = 1000 kg/m^3 
Atr = Htr*Btr  (m^2) = oppervlak ondergedompelde spiegel 

d-tr STC  = 0.213*cos( ) α  

 
Rw is de golfweerstand van de barge en wordt berekend met de volgende formule: 
 

6 2
wR  = Q*Fnb * *g*B *Tρ           (5.10) 
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Waarin: 
g = 9.81 m/s^2 

nb 

V  
F = 

g*B 
            (5.11) 

-0.32144 0.562 0.22314 0.673B B L
Q = 0.18367*(1-Cp) *( ) *( ) *( )

L T Lenter
      (5.12) 

Cp = prismatische coëfficiënt � Cp =  
L*Am

∇
       (5.13) 

Am = grootspant oppervlak m^2  
 
Rvp is de viskeuze drukweerstand die als volgt berekend wordt:  
 

2Rvp = P* *V *B*T ρ           (5.14)  

 
Waarin:  

0.78203 -1.0366 0.21336va
pst

a

HT
P = 0.11712*( ) *(1.05-C ) * (0.02+0.95* )

L T
     (5.15) 

Ta is de diepgang bij het achterschip en is gelijk gesteld aan T 
Cpst is de prismatische coefficient van het achterschip.  
 

AFT
pst

st m

C  = 
L *A

∇
            (5.16) 

Hva is een variabele die geacht wordt het drukverlies aan het achterschip te 
beschrijven.  
 

va a tr st C st st C CH  = T - H  - R *(1-cos( ))- (L -R *sin( ))*tan( ) α α α      (5.17) 

st
C

a

R
 = 14*  * (rad)

T 180

πα          (5.18) 

 
Rst is de kromtestraal van de overgang van de vlakke bodem naar het gehelde 
achterschip.  
 
Rall is de toeslag op de weerstand ten gevolge van de correlatie coëfficiënt en is gelijk 
aan: 

2
all a

1
R  = * *V *S*C

2
ρ            (5.19) 

 
Waarin Ca de correlatie coëfficiënt is en gelijk gesteld is aan 0.0004. 
 
Er is echter nog een weerstandscomponent die toegevoegd kan worden; de 
aanhangselweerstand (Rapp). Omdat bij de te ontwerpen duwbak geen aanhangsels 
zijn, zoals roeren, scheggen,e.d. is Rapp gelijk aan 0 gesteld.  
 
De totale weerstand is dan gelijk aan de som van alle verschillende 
weerstandscomponenten en wordt in het model R_total_deepwater genoemd. Zoals de 
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naam al doet vermoeden is dit dus de weerstand die hoort bij de barge als hij vaart op 
een waterdiepte die als oneindig diep verondersteld mag worden. 
Omdat binnenvaart gekenmerkt wordt door het varen op ondiep water moet er een 
correctie ingebouwd worden om het ondiep water effect mee te nemen.      
 
Omdat bij dit model gebruik is gemaakt van een regressiemodel is het goed te weten 
waar de grenzen liggen van het model waarbinnen de oplossing nog als betrouwbaar 
kan worden gezien. Die grenzen zijn 3 <L/B <7.5 en 2.5 < B/T< 9. Verder is 
belangrijk om op te merken dat de prismatische coëfficiënt in de orde van grootte van 
0.9 ligt.  
 

 
5.4.3 Ondiep water correctie  

 
Omdat de weerstand van de barge gecorrigeerd moet worden voor het varen op 
ondiep water wordt de methode van Karpov (Basin et.al 1976) toegepast.  
Bij deze methode wordt de weerstand bepaald door de volgende formule:  

2 2
ondiep f a 1 r 2

1
R  =  * * S * ((C +C )*V + C *V )

2
ρ         (5.20) 

 
Waarbij 
Cf = wrijvingscoëfficiënt bij snelheid V1   
Ca = Correlatie toeslag 
Cr = restweerstand op DIEP water bij snelheid V2 

1 *

V 
V  = 

α
             (5.21) 

2

V
V  = 

**α
            (5.22) 

 
De golfmakende en de viskeuze drukweerstand zijn samen de restweerstand van de 
barge. Door die twee opnieuw te berekenen bij snelheid V2 wordt deze component 
gebruikt voor de bepaling van de restweerstand van de barge op ondiep water. De 
wrijvingsweerstand en de transomweerstand worden als wrijvingsweerstand 
beschouwd en worden nu bepaald bij snelheid V1 en Ca blijft constant. De bepaling 
van alpha* en alpha** wordt bepaald door middel van de lijnen die onderstaande 
figuur staan. 
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Fig 5.4: Correctielijnen voor de berekening van de ondiep water weerstand  

 
Om deze informatie te verwerken in het model is gekozen om bij iedere H/T waarde 
een functie op te stellen die de lijn het beste beschrijft.  
Er is gekozen om gebruik te maken van 6de machts polynomen om die lijnen te 
beschrijven. Een van die lijnen voor het bepalen van Alpha* bij een H/T van 1.5 is 
hieronder te zien in figuur 5.5. De andere lijnen zijn te zien in appendix D waar ook de 
lijnen ter bepaling van Alpha** te zien zijn . 
 

Alpha *   H/T = 1.5
y = -24.379x6 + 63.073x5 - 57.798x4 + 23.757x3 - 

5.0112x2 + 0.3611x + 0.9991
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Fig 5.5: polynoom voor Alpha* bepaling 
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Verder is er voor gekozen om niet te interpoleren tussen de verschillende lijnen bij 
tussenliggende waarden van H/T. Dus de lijn van H/T = 1.5 geldt van 0 tot 1.75 en de 
lijn van H/T = 2 geldt van 1.75 tot 2.5.  
De waarde van X in de functie hierboven is Fnh wat het froude diepgangsgetal is 

(
V

= 
g*h

). In appendix D is te zien dat voor kleine waarden van Fnh en van grote H/T 

de polynoom kan gaan slingeren terwijl die een waarde van 1 zou moeten hebben. Dit 
is opgelost door alpha* te begrenzen op de waarde 1, zodat alpha* nooit groter dan 1 
kan worden zodat V1 nooit te klein wordt en de weerstand onderschat wordt.  
 
 

5.4.4 Validatie berekening  
 
Om te controleren of de geprogrammeerde berekening en de gebruikte methode 
zinnige waarden van de weerstand opleveren zijn een aantal checks uitgevoerd.  
Als eerste is de verdeling van de verschillende componenten bekeken. 
De verdeling van de weerstandscomponenten op diep water die door het programma 
gegeven worden is hieronder te zien in figuur 5.6. Deze berekening is gedaan bij een 
bak die een lengte van 40 meter heeft en een diepgang van 2 meter en een breedte 
van 5.5 meter. Voor de andere vormparameters zijn “gangbare” waarden gekozen. 
Wat goed te zien is, is dat de wrijvingsweerstand bij lage snelheden een zeer groot 
gedeelte van de weerstand is en dat de invloed verhoudingsgewijs afneemt met 
toenemende snelheid. Anderzijds neemt de golfmakende weerstand steeds meer toe 
naarmate er op hogere snelheid gevaren wordt. Ook is de invloed van de viskeuze druk 
weerstand belangrijk als component. Deze drie bevindingen zijn in overeenstemming 
met de theorie. 
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Fig 5.6: verdeling weerstandscomponenten  

 
Een andere parameter die van grote invloed is op de weerstand is de hoek alphaI. Als 
die hoek gevarieerd wordt en alle andere parameters constant gehouden worden is te 
zien dat naar mate de hoek scherper wordt de weerstand afneemt. De afname is 
minder groot dan verwacht maar dat komt doordat naarmate AlphaI kleiner wordt, de 
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barge langer wordt, waardoor de wrijving toeneemt. Maar deze trend is ook in de 
theorie te zien.[5.2] (Appendix E)  
 

  
Fig 5.7: invloed van de intreehoek alphaI op de weerstand 

 
Een andere check die gemaakt is, is het vergelijken van de gevonden weerstand van 
de barge met de geïnstalleerde vermogens van verschillende zelfvoortstuwende 
binnenvaartschepen. Bij deze check wordt er vanuit gegaan dat de barge te vergelijken 
is met een normaal binnenvaartschip. 
 
De vergelijkingswaarden zijn hieronder gegeven in tabel 5.1 en komen uit (3) 
 
enquete  klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse 8 

          
L m 38,85 53,65 59,84 70,95 80,35 86,99 84,84 106,95 
B m 5,31 6,63 7,06 8,33 8,2 9,39 9,5 11,25 
T m 2,42 2,42 2,54 2,61 2,69 2,83 3,2 3,35 
Laad ton 353 546 700 963 1181 1475 1800 2711 
Pb kW 185 278 311 451 646 881 746 1267 
V km/u 11,4 13,3 13,9 14,7 15,8 15,6 13,5 16,5 

          
L/B [-] 7,32 8,09 8,48 8,52 9,80 9,26 8,93 9,51 
B/T [-] 2,19 2,74 2,78 3,19 3,05 3,32 2,97 3,36 
Tabel 5.1: vergelijkingswaarden bestaande schepen 

 
Door de verschillende waarden van L,B,T en V in te vullen in het model is de weerstand 
bepaald. De overige vormparameters zijn gekozen op: 
AlphaI = 20 deg , AlphaST = 25 deg , Lst = 4 m en Rst = 7 m.  
 
Uit de berekende waarde van de weerstand is het effectieve vermogen bepaald uit;  
 

sPe = R*V              (5.23) 

           
Uit Pe is het geïnstalleerde vermogen bepaald door te schatten dat het 
voortstuwingsrendement gelijk is 40%. Die waarde is geschat maar is qua orde grote 
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wel een acceptabele waarde voor het voortstuwingsrendement voor 
binnenvaartschepen. De resultaten van de berekening zijn hieronder te zien waarbij 
ook is aangegeven wat de procentuele afwijking is van de berekende waarde en de 
bekende waarde.  
  
R kN 11,32 23,8 31,24 48,88 52,861 81,4 47,63 146,045 
Vs m/s 3,17 3,69 3,86 4,08 4,39 4,33 3,75 4,58 
Pe kW 35,84 87,92 120,62 199,59 232,00 352,73 178,61 669,37 
Etha(d)  0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 
Pb kW 119,49 219,82 301,55 498,98 580,00 881,83 446,53 1487,50 

          
verschil  35,41% 20,93% 3,04% 10,64% 10,22% 0,09%  17,40% 
Tabel 5.2: overzicht van de berekende waarden met de afwijking tov tabel 5.1 

 
De grafische uitvoer van de berekening is in onderstaande figuur te zien. Met 
uitzondering van schip type 7 en schip type 1 is er een grote mate van overeenkomst 
tussen de berekende en bekende waarde van het geïnstalleerde vermogen. Het 
verschil met het schip type 1 komt waarschijnlijk doordat het voortstuwingsrendement 
bij kleine schepen erg laag is en waarschijnlijk zelfs lager dan de daar al lager 
aangenomen 30 %. Het verschil van schip type 7 is niet te verklaren, het enige is dat 
het maar 1 schip is die zo erg afwijkt en daarom niet van groot belang is.  
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Fig 5.8: verschil tussen de uit het model berekende waarden en gegeven waarden 

 
Als het scheepstype 7 buiten beschouwing wordt gelaten dan is de gemiddelde 
afwijking van het model (met het geschatte voortstuwingsrendement) 6%. Wat erop 
duid dat de waarden die met het model berekend worden geen onrealistische waarden 
zijn die dus niet vele malen groter of kleiner zijn dan bekende waarden.  
 
Een andere manier om de grote van de berekende weerstand in te schatten is door te 
kijken of de berekende waarden veel afwijken van een andere schattingsmethode zoals 
die van bijvoorbeeld Latorre en Ashcroft. Deze berekenen de weerstand op de 
volgende manier: 
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Als eerste wordt de restweerstand Rr bepaald door de waarde rR

∇
 te bepalen als 

functie van 
V

L
. De snelheid wordt gevraagd in knopen en de lengte in ft. Verder 

wordt ∇  gevraagd in lton.(wat Long ton betekend en gelijk is aan 1 lton = 1016 kg). 

De waarde van rR

∇
 wordt gevonden uit onderstaande figuur. 

Rest weerstand als functie van snelheidsgraad
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Fig 5.9: bepaling restweerstand  

 
De lijnen worden gegeven als een upper en een under limiet voor de waarden van de 
restweerstand.  

De waarde van rR

∇
 ligt tussen de 1.8 en 2.5, voor een barge met een lengte van 40 m 

en een snelheid van 3 m/s. De restweerstand is gelijk aan de waarde 682.1 tot 947.35 
lb. De wrijvingsweerstand wordt bepaald met de volgende formule:  
 

1,825= f*S*vRF            (5.24) 

 
Waarin f de froude wrijvingscoëfficiënt is (8.7965*10^-3) en S het natoppervlak is in 
ft^2. Verder wordt de snelheid weer in knopen gevraagd. De wrijvingsweerstand is 
gelijk aan 860 lb, zodat de totale weerstand gelijk is aan 1542 tot 1807 lb wat weer 
overeenkomt met 6.86 – 8.04 kN. 
 
Als de weerstand die bepaald wordt door het model vergeleken wordt met de 
weerstand die berekend is met de methode van Latorre en Ashcroft, dan is in figuur 
5.9 te zien dat de weerstand die bepaald wordt door het model qua orde grote gelijk is 
aan de weerstand die bepaald is met de methode van Latorre en Ashcroft, maar dat 
naarmate de snelheid toeneemt de weerstand van het model veel groter wordt dan de 
weerstand van Latorre en Ashcroft bij kleinere breedtes van de bak. 
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Fig 5.10: vergelijking weerstand Latorre en Ashcroft met model (6 en 8 meter breed) 

 
Dat grote verschil komt door de invloed van de vormparameters van het barge model 
die niet gebruikt worden bij Latorre en Ashcroft, die uitgaan van “standaard” 
rompvormen. Het verschil wordt ook veroorzaakt doordat de golfmakende weerstand 
van het model voornamelijk afhangt van de breedte van de bak en dan in het bijzonder 
van het froude breedte getal (Fnb = Vs/ sqrt(g*B). Hoe kleiner de breedte ten opzichte 
van de diepgang hoe groter de golfmakende weerstand zal zijn. De weerstand die 
bepaald wordt met de methode van Latorre en Ashcroft is gebaseerd op grotere (en 
dus bredere) bakken waardoor dit verschil kan optreden. Dit is ook te zien als de 
weerstand van een bredere bak (3 containers breed(8 m) ipv 2(6 m)) vergeleken 
wordt met de methode van latorre en Ashcroft. Dan zijn de verschillen kleiner. Verder 
is het model van Latorre en Ashcroft alleen maar afhankelijk van de lengte en niet van 
de breedte. Wat dus weer het idee versterkt dat er gerekend is met standaard lengte 
breedte verhoudingen van duwbakken. Maar dit vergelijk geeft aan dat de berekende 
waarden van de weerstand met het model geen onrealistische waarden zijn.  
Er is voor gekozen om geen vergelijk te maken met de weerstandspredicite methode 
van Howe en Bronzini omdat bij die methode ook de weerstand van de duwboot 
meeneemt. Waardoor de berekende waarde van de weerstand van de duwbak 
overschat wordt. Deze methodes worden volledigheidshalve gegeven in appendix C.  
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5.5 Constructie 
 
De constructie die in de bak is gebruikt wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt. Verder 
worden de scantlings berekeningen getoond en wordt het berekende lightweight 
vergeleken met het lightweight van andere bakken. 
 
 
5.5.1 Ontwerp constructie 

 
Om het constructiegewicht van de bak te bepalen is gekozen om zelf een ontwerp te 
maken van de constructie en vervolgens dat ontwerp verder te dimensioneren met 
behulp van de rules van de Germanische LLoyd. Als alle scantlings van alle onderdelen 
bekend zijn is het gewicht te bepalen uit de som van alle gewichten van alle 
onderdelen, ook zijn dan de zwaartepunten in hoogte en lengte van de constructie te 
bepalen. Die berekende waarden zijn belangrijk voor de stabiliteitsberekeningen en 
trimberekeningen.  
 
Er is gekozen om een constructie te ontwerpen met een dubbele bodem en zijtanks 
zodat het schip (barge) dubbelwandig is. Het grote voordeel is dat deze constructie 
een groot gedeelte van de stijfheid haalt uit de dubbele bodem. Er is ook gekozen voor 
een dwarsverstijversysteem ipv een langsverstijverssysteem omdat bij een 
scheepslengte onder de 60 meter een dwarsverstijversteem de voorkeur verdient 
boven een langsverstijversysteem.[5.4] De te ontwerpen bakken zullen in de regel niet 
langer dan 60 meter worden (er moet immers op kleine vaarwegen gevaren worden) 
waardoor een dwarsverstijversysteem de meest logische optie is. Het ontwerp van de 
dubbele bodem is te zien in onderstaande figuur.  
 

 
Fig 5.11: Constructie dubbele bodem 

 
In de figuur is te zien dat er is gekozen om op ieder punt dat er een container begint 
een waterdichte vrang te plaatsten. Tussen twee waterdichte vrangen zitten twee niet 
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waterdichte vrangen. Tussen twee opeenvolgende, al dan niet, waterdichte vrangen 
zijn verstijvers geplaatst. De afstand van deze verstijvers kan gevarieerd worden. Dat 
kan gedaan worden door te kiezen hoeveel verstijvers er tussen twee opeenvolgende 
vrangen geplaatst moeten worden. In de regel zal bij 3 verstijvers tussen twee 
vrangen de spantafstand in de orde van grootte van 50 cm liggen. In de kim zijn de 
kimbordjes geplaatst op iedere spantafstand. Er is voor gekozen om de verstijvers niet 
te tekenen met Rhino, maar op de locatie waar de kimbordjes zitten lopen over de 
gehele breedte op de bodem en de tanktop verstijvers.         
 
Er is ook voor gekozen om in het midden van de dubbele bodem een middenzaathout 
te plaatsen zodat de containers op iedere hoekpunt ondersteund wordt. Ook draagt het 
MZH bij aan de langsscheepse sterkte.  
   
De zijtanks worden op dezelfde manier opgebouwd als de dubbele bodem. Op plekken 
waar in de dubbele bodem een vrang is geplaatst is ook een vrang in de zijtank 
geplaatst. In onderstaand figuur is het evenwijdigmiddenschip te zien waar de dubbele 
bodem, de zijtanks en de binnenhuid beplating te zien zijn.  
 

 
Fig 5.12: Constructie evenwijdigmiddenschip 

 
Het constructiegewicht van het voor en achterschip zijn bepaald aan de hand van de 
bepaalde constructiegewichten van het evenwijdige middenschip. Dat is als volgt 
gedaan: Alle constructieonderdelen van het middenschip zijn gesommeerd en gedeeld 
door Lmid waardoor het gewicht per eenheidslengte bepaald wordt. Door nu dit 
gewicht te vermenigvuldigen met de lengte van het voorschip en dat vervolgens te 
delen door 2 (voorpiek is als een driehoek te beschouwen) is het gewicht van de 
voorpiek bepaald exclusief van huidbeplating. Hetzelfde is gedaan voor de achterpiek. 
Een verdere detaillering van de constructie van de voor en achterpiek wordt niet nodig 
geacht voor dit ontwerpmodel.  
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Het schip met voor en achterpiek is te zien in het volgende figuur.  
 

 
Fig 5.13: Model met voor en achterpiek 

 
De dekken worden als laatste toegevoegd aan het model en worden op de voor en 
achterpiek geplaatst. Ook de gangborden worden voorzien van een dek. Om extra 
langscheepsesterkte en extra vrijboord toe te voegen zijn de wanden van de 
binnenhuid verhoogd tot boven het dek. Dit extra vrijboord kan gebruikt worden als de 
bak geladen wordt met bulk totdat de diepgang gelijk is aan de holte van de bak. Het 
totale model van de bak is te zien in onderstaande figuur. 
 

   
Fig 5.14: totaal model van de bak  
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5.5.2 Scantlings 
 
De scantlings van de bak zijn bepaald aan de hand van de regels van de Germanischer 
lloyd Inland vessels.  
De scantling rules zijn genomen uit het Part B, Hull Design and Construction, Chapter 
5, Hull Scantlings. Er is gekozen om de scantlings rules te gebruiken voor non-
propelled cargo ships.  
 
De materiaalkeuze is gevallen op staal en dan in het bijzonder mild steel. De keuze is 
daarop gevallen omdat dat de goedkoopste staalsoort is die te krijgen is en omdat de 
plaatdiktes al redelijk dun zijn kunnen ze bijna niet verder geminimaliseerd worden 
zodat high tensile steel niet nodig is.  
 
De plaatdikte van de bodemplaat wordt ook op deze wijze bepaald, evenals de diktes 
van de huidbeplating, vrangen, tanktop en de dekken. Ook is er met de rules bepaald 
wat het minimale weerstandsmoment moet zijn van de dwarsverstijvers in de zijtanks 
en de dubbele bodem. Uit het benodigde weerstandsmoment is te bepalen welke 
verstijver er gebruikt moet worden. Bij iedere keuze van verstijver is ook het gewicht 
per meter verstijver bepaald aan de hand van de verstijver gegevens. Die 
gewichtswaarden staan in Quaestor geprogrammeerd en worden uitgekozen door het 
programma.  
 
De diktes van de zaathouten en de kimbordjes werd niet direct gegeven. Daarom zijn 
voor die constructieonderdelen dezelfde waarden gebruikt als voor de vrangen. Voor 
de dekken is overal dezelfde dikte aangehouden. Ook is de dikte van de zijtank 
constant gehouden over de gehele holte. De dikte van de platen zijn afgerond op hele 
waarden volgens de, bij constructie gebruikelijke, methode door alle getallen onder de 
0.2 naar beneden af te ronden en alles daar boven naar boven af te ronden.  
 
Het gewicht van de niet waterdichte vrangen is geschat op 2/3 van het gewicht van de 
waterdichte vrangen. 
 
Het constructiegewicht van de bak is gelijk aan de som van alle verschillende 
onderdelen waaruit de bak is opgebouwd. Verder is daar het gewicht van de 
ankerlieren bij opgeteld (dit gewicht is geschat op 1 ton). Deze totale som van 
gewichten is vermeerderd met een toeslag van 5 % om dan het gewicht van verf, 
lassen en constructieafwijkingen mee te tellen.  

 
 

5.5.3 Validatie berekening 

 
Om te controleren of het berekende gewicht van de constructie een “normale” waarde 
heeft wordt het berekende gewicht vergeleken met enkele lightweights van bestaande 
bakken. Er is gekozen om het lightweight per displacement te vergelijken omdat de 
vorm van de bak die het model beschrijft afwijkt van de “gangbare” bakvormen die 
gebruikt worden bij de vergelijkingsbakken. Doordat de modelbak een andere vorm 
heeft is een vergelijk van lightweight op basis van bijvoorbeeld de lengte, breedte of 
diepgang niet eerlijk. Het vergelijk tussen de berekende waarden en de gegeven 
waarden zijn te zien in onderstaande figuur. 
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Fig 5.15: vergelijking berekend gewicht met bekende waarden 

 
Het is goed te zien in de figuur dat het constructiegewicht bij “kleine” 
waterverplaatsingen (tot 1000 – 1250 ton) de berekende waarden goed overeen 
komen met de bekende waarden. Naarmate de bak groter wordt, wordt het berekende 
gewicht kleiner dan de bekende waarden.  
 
Een reden voor deze afwijking zou kunnen komen doordat het gewicht van de 
uitrusting constant is gehouden terwijl de ankerlieren e.d. zwaarder zullen worden bij 
toenemende bakgrootte. Ook zal de constructie van een grotere bak anders zijn dan 
die van een kleinere bak. Een langere bak heeft een groter buigend moment waardoor 
er gebruik gemaakt zal gaan worden van een langsverstijfde constructie i.p.v. een 
dwarsverstijfde constructie zoals die bij kortere bakken gebruikelijker is.  
 
Omdat bij kleine waterverplaatsingen het model realistische waarden geeft voor het 
constructiegewicht, kan geconcludeerd worden dat het model geschikt is voor het 
ontwerp van kleine bakken die over kleine waterwegen kunnen varen. Voor het 
ontwerp van grotere schepen is het model minder geschikt en zou er een correctie 
toegepast moeten worden. 
 
Omdat de hierboven gegeven vergelijking een grote spreiding oplevert van de gegeven 
waarden is er ook gekeken hoe de berekende waarde van het lightweight zich 
verhouden met het equipment number die gebruikt wordt in de lloyds. Het equipment 
number is een oude schatter die gebruikt wordt om het staalgewicht van een bepaald 
type schip te schatten. De formule om het E.N. uit te rekenen is hieronder gegeven.  
 

1 1 2 2( ) 0.85 ( ) 0.85[( . ) 0.75( . )]E L B T L D T l h l h= + + − + +       (5.25) 

 
Waarbij L1,2 en h1,2 de lengte en hoogte zijn van de opstaande randen en de opbouw. 
Omdat die er niet zijn, zijn die waarden op 0 gesteld.  
 
Het light weight van de bak kan berekend worden met de volgende relatie: 
 



 54 

1.36.siW K E=             (5.26) 

 
Waarbij K een constante is die voor verschillenden type schepen geldt. In de literatuur 
wordt er geen waarde gegeven voor binnenschepen of bakken. De waarden van 
containerschepen geven een te hoog gewicht, ook als dat vergeleken wordt met de 
bestaande dataset van duwbakken. Daarom is er voor gekozen om te zoeken naar een 
bepaalde waarde van K zodat de berekende waarden met de bovenstaande formule 
goed overeenkomen met de berekende waarden die uit het model komen. Het 
resultaat van de berekening met de gewichtschatting met het E.N. t.o.v. van de 
berekende modelwaarden is in onderstaande figuur te zien.  
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Fig 5.16: Equipment number t.o.v. berekende model waarden 
 

De grafiek laat zien dat de modelwaarden een goede schatting zijn voor het light 
weight. Ook laat de grafiek zien dat bij grotere bakken de modelwaarden kleiner zijn 
dan de berekende waarden. 

 
 

5.6 Manoeuvreren 

  

Om de bak onafhankelijk te laten manoeuvreren en varen wordt de bak uitgerust met 
drie boegschroeven waarvan er twee in de langsrichting van de bak geplaatst wordt 
om het schip te laten bewegen in X-richting. In de boeg wordt de derde, kleinere, 
boegschroef geplaatst die ervoor moet zorgen dat de bak kan draaien.  
De locatie van de thrusters is te zien in figuur 5.17 waarin de gele cilinders de 
thrusters voorstellen.  
 
Er is gekozen om de boegschroeven hydraulische aan te drijven via een pomp die op 
zijn beurt weer door een elektromotor wordt aangedreven. Er is gekozen voor de 
hydraulische aandrijving omdat die systemen beter geschikt zijn voor intensief gebruik 
en lange runs in vergelijking met elektrische boegschroeven. 
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Fig 5.17: Locatie achterste thrusters 

 
De keuze voor de thrusters wordt gemaakt op basis van de weerstand die de barge 
heeft bij een op te geven manoeuvreersnelheid. Ook is hier de waterdiepte van invloed 
op de weerstand en dus op de benodigde thrust. De thrust die de thrusters kunnen 
leveren zijn gegeven in de productinformatie van www.Side-power.com.   
 

 R_ondiep_Manoeuvreer
 T_Thrusters =  

2
        (5.27) 

 
Bij iedere thruster hoort een eigen gewicht en afmetingen. Dus als een grotere thrust 
nodig is dan zullen ook de dimensies van de thruster toenemen. Omdat ook de hoogte 
van de thruster die in de bak geplaatst wordt toeneemt, is het dus ook zaak om de 
dubbele bodem hoogte te koppelen aan de dimensies van de thruster. Dat is gedaan 
door de dubbele bodemhoogte toe te laten nemen als de thruster er niet meer in past. 
 

HDubbod = H_thruster + 0.05      als H_Thruster > Hdubbod_scantlings 

HDubbod = Hdubbod_scantlings  als H_Thruster + 0.05 < Hdubbod_scantlins 
  (5.28) 
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Fig 5.18: afmetingen van de SP 550 HYD thruster  

 
De elektromotoren worden gedimensioneerd op basis van het benodigde hydraulische 
vermogen van de beide thrusters. Bij iedere thruster wordt een elektromotor geplaatst 
om de hydraulische pompen aan te drijven die net als de thrusters in de dubbele 
bodem worden geplaatst. De elektromotoren worden gedimensioneerd door uit te gaan 
van het feit dat een elektromotor de vorm van een cilinder heeft waarbij het gewicht 
en het volume per kW vermogen zijn overgenomen uit de product informatie van 
“Kolmer elektromotoren”. (bron: http://www.kolmer.nl/).  
 
Het gewicht is gelijk aan 7 kg per kW elektromotor en voor de bepaling van het volume 
is de volgende relatie gebruikt: 
 

6 2
3

P
 = -2*10  * P  + 0.0037*P + 0.736    

dm
       (5.29) 

 
In appendix F is de totale data van de elektromotoren te zien waaruit de bovenstaande 
relatie is afgeleid. 
 
Er is gekozen om de diameter van de elektromotor af te laten hangen van de hoogte 
van de dubbele bodem. Door te stellen dat er een speling van ongeveer 10 cm moet 
zijn tussen de motor en de tanktop.  
 

D_Electro = Hdubbod - 0.10           (5.30) 

   
De lengte wordt nu bepaald uit: 
 

2

 P_electro
L_electro =      

1
(  D_electro ) 
4

π
        (5.31) 

 
Omdat de beschikbare lengte voor de elektromotor afhangt van de verstijverafstand is 
er voor gekozen om de elektromotoren “dwars” te plaatsen omdat de dubbele bodem 
hoogte bijna de helft kleiner is dan de verstijverafstand. Daardoor zal de motor bij 
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toenemend vermogen langer zijn dan dat die breed is en waardoor hij wel dwars 
tussen de verstijvers geplaatst kan worden. Er moet dan wel een dwarsverbinding 
gemaakt worden tussen de motor en de hydraulische pomp. 
 
Er moet ook op gelet worden dat er genoeg koeling geïnstalleerd wordt om de 
elektromotoren te koelen. De dubbele bodem is erg laag en als er een langere tijd 
gevaren moet worden op de thrusters dan zouden de motoren erg warm kunnen 
worden.  
 
Het voordeel van het installeren van thrusters is dat deze in staat zijn om in twee 
richtingen thrust te leveren waardoor het bakje ook achteruit kan varen. Dit kan van 
belang zijn als er op kanalen gevaren wordt waar geen ruimte is om te wenden. Er 
moet dan wel een eenvoudige stuurinstallatie komen op het achterschip zodat de 
kapitein van de bak achter op de bak kan staan om die te besturen.  
 
De hoeveelheid batterijen dat geïnstalleerd moet worden is afhankelijk van de snelheid 
waarmee gevaren moet worden (V_man), en van de tijd dat er met die snelheid 
gevaren moet worden. (T_man). De waarde van T_man wordt bepaald door de afstand 
die afgelegd moet worden bij de snelheid van V_man als de bak zelfstandig door vaart. 
 

man

Afstand(SR)
T_man =        

V
         (5.32) 

 
Als er voor gekozen wordt om met de duwboot en de bakken op de kleine vaarweg te 
varen en de hele combinatie voor iedere sluis los te koppelen en na iedere sluis weer 
aan elkaar te koppelen dan zal T_man geschat worden op 2 uur. Zodat de bak genoeg 
energie heeft om zelfstandig door de sluizen te varen. 
 
De hoeveelheid energie die nodig is wordt dan door de volgende relatie bepaald. Er is 
gekozen om de hoeveelheid energie te verdubbelen zodat er genoeg energie is om ook 
weer zelfstandig terug te varen.  
 

E_man = T_man * P_electro *2  (kWh)           (5.33) 

 
De hoeveelheid energie die in een batterij zit wordt aangeduid met Ah (ampère uur). 
Door deze capaciteit te vermenigvuldigen met de spanning (12 V) is de hoeveelheid 
energie uitgedrukt in kWh per batterij te bepalen. 
 

12 v *  225 Ah
E_batt =   (kWh)   

1000
        (5.34) 

 
En daarmee zijn het aantal batterijen te bepalen: 
 

 E_man
#_batt =    (-)  

 E_batt 
          (5.35) 

 
Deze batterijen hebben een gewicht en afmetingen die worden overgenomen uit de 
productinformatie van een batterij producent. Deze informatie is te zien in appendix G. 
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Deze batterijen worden in de dubbele bodem van de bak geplaatst zodat het 
zwaartepunt van de bak lager komt te liggen.  
 
Voor de allocatie van de batterijen is het volgende aangenomen; de batterijen worden 
met de lange kant in de breedte geplaatst zodat de brede kant van de batterij in de 
lengte geplaatst kan worden. De batterijen worden dan tussen de dwarsverstijvers 
geplaatst. Het aantal batterijen dat in de breedte geplaatst kunnen worden is 
afhankelijk van de halve breedte van de dubbele bodem en van de lengte van de 
batterijen. De halve lengte is bepalend omdat het middenzaathout in het midden van 
het schip geplaatst wordt. De gebruikte relatie is hieronder te zien. 
  

1
 Bmid

2#_batt_Breed = 2*( )   (-)  
 Lbatt + 0.5 

          (5.36) 

 
Er is voor gekozen om een extra spacing in te voeren die gelijk is aan een halve meter 
per halve breedte zodat er genoeg ruimte is om de batterijen te installeren zodat ze 
niet direct tegen elkaar staan.  
 
Het aantal rijen batterijen wordt nu bepaald uit de volgende relatie: 
 

 #Batt
#_batt_lang =    (-)  

 #Batt_lang 
        (5.37) 

 
Er is voor gekozen om een spacing gelijk aan de verstijverafstand te gebruiken om de 
batterijen in de lengte van elkaar af te houden. Er is ook voor gekozen om de 
batterijen in het midden van de dubbele bodem te plaatsen zodat de duwbak weinig 
tot geen trim heeft. Het gewichtszwaartepunt ligt nagenoeg op Lcb en juist om die 
reden zijn de batterijen rond Lcb geplaatst.  
De allocatie van de batterijen is te zien in onderstaande figuur waar de batterijen in 
het lichtblauw zijn weergeven.  
 

 
Fig 5.19: Locatie van de batterijen in de dubbele bodem (Vman = 1.0 m/s ; T_Man = 5 h)  

 
De boegschroef die aan de voorkant van de bak wordt geplaatst wordt als volgt 
bepaald; de boegschroefdimensies zijn gelijk aan de gekozen boegschroeven die in het 
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achterschip van de bak geplaatst zijn. Doordat er twee boegschroeven zijn geplaatst in 
het achterschip is het mogelijk om deze tegen elkaar in te laten draaien waardoor er 
een moment ontstaat waardoor de bak al kan draaien, en samen met de geleverde 
dwarskracht van de voorste boegschroef, kan de bak gemanoeuvreerd worden. Omdat 
ook in het voorschip een middenzaathout geplaatst is zal de voorste boegschroef iets 
uit het middenvlak geplaatst worden. Er is gekozen om een spacing van 25 cm van uit 
het middenzaathout aan te houden.  
 
Voor op de duwbak wordt een klein stuurhuis geplaatst van waaruit de bak bestuurd 
kan worden als die onafhankelijk vaart. Die onafhankelijke vaart zorgt er dan voor dat 
de bak zelfstandig over kleine rivieren vaart op haar batterijen. Als er voor wordt 
gekozen om niet zelfstandig te varen wordt er geen stuurhuis op de bak geplaatst. 
 
De totale bak inclusief de containers en waterlijn en stuurhuis is in onderstaande 
figuren te zien.  
 

 
Fig 5.20: Top view van de barge (L= 40 meter, B = 6 meter, T = 1.59 meter) 
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Fig 5.21: bottom up view  
 

 
5.7 Nieuwbouwkosten 

 
De nieuwbouw kosten van de bak worden op de volgende manier berekend. 
 
Er is uitgegaan dat het aantal manuur dat nodig is om een ton duwbak te bouwen 
gelijk is aan 25. Typische waarden van het aantal manuur liggen tussen de 20 en 30, 
dus 25 is een gemiddelde waarde. Verder is er aangenomen dat 85% van het werk dat 
gedaan moet worden staalwerk is. De andere 15 % van de kosten zitten in de 
laskosten en dan in het bijzonder het lasmateriaal. De kosten van het lasmateriaal zijn 
geschat op 10 % van de totale kosten om een bak te bouwen. Verder moet er dan nog 
rekening gehouden worden met verfkosten. Die zijn geschat op 5% van de totale 
bouwkosten. Dus de totale kosten om een “kale” duwbak te bouwen is dan te bepalen 
met de volgende formule: 
 

Costs_Barge_construction = L.W. (ton) *( 25 * Cost_per_man + Costs_steel)*1.15    (5.38) 

 
Deze kosten zijn een schatting die gebaseerd zijn aan op een van uit een scheepswerf 
verkregen “typische waarde”. Hierbij moet nogmaals worden opgemerkt dat het hier 
om een schatting gaat. De kosten per manuur zijn bepaald op 55 EUR/h, inclusief 
overheadkosten wat een typische waarde is voor de Nederlandse scheepsbouw.  
De kosten voor 1 ton staal met een plaat dikte van 5 a 6 mm zijn gelijk aan 1200 
EURO per ton staal.(bron: http://www.staalprijzen.nl/files/1_Bruto_%20prijslijst_platen.pdf)  
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De installatiekosten per batterij zijn geschat op 2 manuren per Batterij. Daarbij wordt 
er aangenomen dat de batterij wordt geïnstalleerd en in werking wordt gesteld 
inclusief de installatie van alle elektrische verbindingen.  
 
Costs_Batt_Installation = Number_of_Batt * 2 * Costs_Man       (5.39) 

 
De aanschafkosten per batterij is gegeven in appendix G waardoor de kosten per 
batterij gelijk is aan: 
 

Costs_Batt = Number_of_Batt * Costs_Batt         (5.40) 

 
De bouwtijd voor de installatie van de boegschroeven is geschat op 25 manuur per 
boegschroef en de aanschafprijs van de boegschroeven is te zien in appendix H. 
 

Costs_BowThruster_Installation = Number_of_BT * 25 * Costs_Man     (5.41) 

 

Costs_BowThruster = Number_of_BT * Costs_BT       (5.42) 

 
Dezelfde relatie is gebruikt voor de berekening van de kosten voor de elektromotoren. 
 

Costs_EMotor_Installation = Number_of_EM * 25 * Costs_Man     (5.43) 

 
De kosten voor de aanschaf van een elektromotor is geschat op 100 EURO per kW 
vermogen van de elektromotor.  
 

Costs_EMotor = Number_of_EM * 100 * P_Emotor       (5.44) 

 
De kosten om een controle systeem te installeren zijn geschat op 10.000 EUR. Bij die 
prijs is een satellietverbinding inbegrepen net als een kleine computer waarop de 
controll software geïnstalleerd kan worden. Dit systeem wordt dan gebruikt om de bak 
door een sluis te manoeuvreren. Als er wordt gekozen om de bak zelfstanding door te 
laten varen dan worden deze kosten op 0 gesteld omdat de bak dan door een kapitein 
bestuurd wordt.  
   
De kosten van de hydraulische koppellieren zijn geschat op 9000 Euro. Die kosten zijn 
gegeven door Van der Velden Marine Systems en ze zijn een schatting voor de kosten 
van twee 40 tons koppellieren.  
 
De kosten van het stuurhuis inclusief de installatie en uitrusting zijn geschat op 80.000 
Euro. Een vergelijkbaar stuurhuis kost ongeveer 40.000 EURO volgens de firma 
ALUBOUW de Mooy. Dat is echter een los stuurhuis zonder uitrusting en installatie, 
daarom is de prijs verdubbeld en verondersteld dat dan alle kosten betreffende het 
stuurhuis gedekt zijn. Als er echter gekozen wordt om de bak niet zelfstandig door te 
laten varen dan worden de kosten van het stuurhuis gelijk gesteld aan 0. Omdat dan 
de bak kortstondig handmatig bestuurd kan worden door de sluis en er dus geen 
stuurhuis nodig is. 
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De totale kosten zijn dan de som van deze verschillende componenten vermeerderd 
met 7 % waarbij die 7 % de winstmarge van de scheepswerf voorstelt.  
 

(Costs_Construction + Costs_EM + costs_koppellieren 

Costs_total =  *1.07   + Costs_Wheelhouse_barge +   Costs_BowThrusters 

+ Costs_Batt + Costs_Controll)
∑  (5.45) 

 
De verschillende posten zijn een sommatie van de aanschaf en de installatiekosten, 
dus costs_EM is de prijs van de elektromotoren en de installatie er van. Hetzelfde geldt 
voor de andere kostenposten.  
 
De resultaten van de kostenberekening is hieronder te zien, waarbij de kosten zijn 
uitgesplitst in de constructiekosten van de bak en de uitrustingskosten in de vorm van 
de kosten voor de batterijen, thrusters, controll-kosten (eventueel stuurhut) en 
elektromotoren. Deze verdeling is gemaakt omdat de gevonden waarden van de 
constructiekosten vergeleken gaan worden met bestaande nieuwbouwprijzen van 
duwbakken. En die bestaande bakken zijn niet uitgerust met batterijen en dergelijke 
waardoor een vergelijk alleen mogelijk is als die extra kosten niet worden meegeteld.  
 

Displ  L B T LW Payload Prijs 

m^3 m m m ton Ton 1000 * EUR 
330,54 38,92 6 1,61 45,9 280  €       146,18  
394,08 45,07 6 1,63 53,5 336  €       170,18  
460,39 51,23 6 1,65 63,8 392  €       202,94  
524,25 57,36 6 1,66 71,6 448  €       227,96  
588,15 63,49 6 1,67 79,5 504  €       252,96  
654,88 69,62 6 1,68 90,2 560  €       287,14  
477,22 39,26 8 1,73 52,6 420  €       167,36  
569,68 45,43 8 1,76 61,1 504  €       194,38  
665,77 51,60 8 1,78 73,2 588  €       232,88  
758,74 57,74 8 1,80 82,1 672  €       261,39  
851,49 63,86 8 1,81 91,1 756  €       289,85  
947,54 70,00 8 1,82 103,1 840  €       328,25  

Tabel 5.3: Berekende cascoprijzen van verschillende bakken 
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Fig 5.22: Kosten per ton (duwbak) zonder uitrusting (boegschroeven, batterijen en 
elektromotoren) 
 
De kosten van het casco van de duwbak zijn gelijk aan 3180 EUR per ton duwbak.  
 
Promotie Binnenvaart Vlaanderen4 gaat bij de berekening van de nieuwbouwprijs uit 
van 1300 euro per ton lightweight. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat die 
berekening dateert uit 2003-2004. Omdat de staalprijs de laatste jaren vele male 
duurder is geworden moet de gegeven waarden dus gecorrigeerd worden. De staalprijs 
in 2004 was ongeveer 550 euro per ton, zodat de correctiefactor dan gelijk is aan 1200 
(tegenwoordige prijs) / 550 (oude prijs) = 2.19. De prijs per ton lightweight is dan 
gelijk aan 2850 euro.  
 
De berekende waarden van de nieuwbouwkosten zijn qua orde grootte gelijk aan de 
omgerekende waarden die gebruikt zijn bij Promotie binnenvaart Vlaanderen. Er zit 
een verschil van 12% in wat veroorzaakt wordt door de schattingen van de kosten per 
manuur of het aantal benodigde manuur per ton duwbak (als er vanuit gegaan wordt 
dat de omgerekende waarden van PBV correct zijn). Maar omdat er geen andere 
(betere) methodes zijn om de prijs te schatten en de berekende waarde niet veel 
afwijkt van de waarde die bij PBV wordt gebruikt wordt er aangenomen dat de hier 
berekende waarden geen onrealistische waarden zijn, en dus worden deze waarden als 
nieuwbouwprijzen gebruikt.  
 
De complete nieuwbouwkosten zijn in onderstaande figuur te zien. Bij deze kosten zijn 
ook de installatie en de aanschaf van de elektromotoren, boegschroeven, stuurhuis en 
batterijen meegenomen. Wat goed te zien is dat de kosten een grote start 
(investerings)waarde hebben van 153.000 EUR. Verder nemen de kosten per 
Lightweight met 165 EUR per ton meer toe dan in vergelijking met de kale duwbak. De 
extra toename van de kosten bij grotere duwbakken zit in het feit dat er zwaardere 
motoren en meer batterijen geplaatst moeten worden. De berekende waarden gelden 
voor een barge met een manoeuvreersnelheid van 2 m/s en met een onafhankelijke 

                                                 
4 de cijfers van deze berekening dateren uit het jaar 2003 
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vaartijd van 5 uur. Als de bak zelfstandig moet varen zullen de kosten nog meer 
oplopen doordat er dan nog meer batterijen en een stuurhut geplaatst moeten worden. 
 

Totale nieuwbouwprijs per LW
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Fig 5.23: totale nieuwbouwprijs per ton lightweight  
 
 
5.8 Variaties van het model 
 
Om inzicht te krijgen welke parameters er een grote invloed hebben op het ontwerp 
van de bak zijn er een aantal variaties doorgerekend met het model. 
De variaties die hier doorgerekend worden hebben alleen invloed op de 
nieuwbouwkosten van de bak. Vragen die dan gesteld kunnen worden zijn dan 
bijvoorbeeld: wat is de invloed van de afmetingen op de nieuwbouwkosten en wat is 
de invloed van de vaarsnelheid en vaartijd op de totale kosten?  
 
Die variatie van de snelheid vaartijd is hieronder te zien in figuren 5.24 en 5.26 
waarbij de variaties zijn uitgevoerd bij een bak van 20 containers (40 m lang, 6 m 
breed).  
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Fig 5.24: Invloed van de manoeuvreersnelheid op de nieuwbouwkosten 
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Fig 5.25: invloed manoeuvreertijd op nieuwbouwkosten 

 
In figuur 5.24 is te zien dat de kosten toenemen naarmate een grotere snelheid van de 
bak verwacht wordt. Dat gaat door tot dat een snelheid van 3.0 m/s gehaald wordt, 
daarna worden de kosten minder. Dat komt doordat de boegschroeven die 
geïnstalleerd worden maar een maximale snelheid kunnen halen. Dat is dus in dit 
geval 3.0 m/s. Dus iedere snelheid daarboven worden dan geen boegschroeven meer 
geïnstalleerd en zijn er dus ook geen kosten, hetzelfde geldt voor de kosten van de 
batterijen. Wat verder nog opvalt, is dat de meer kosten om 3.0 m/s te varen 
behoorlijk groot zijn ten opzichte van 2.5 m/s.  
 
De invloed van een langere manoeuvreertijd is dat, dit leidt tot meer batterijen en dus 
grotere kosten. Die kosten nemen lineair toe. 
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De variatie van de afmetingen en de invloed daarvan op de nieuwbouwkosten (zonder 
uitrusting zoals batterijen, boegschroeven en elektromotoren en stuurhuis) zijn in 
onderstaande figuur zien.  
 

Invloed afmetingen

0
1

2
3

4
5

6
7

8

0 2 4 6 8 10 12

aantal containers in lengte (-)

ni
eu

w
bo

uw
ko

st
en

 p
er

 
co

nt
ai

ne
r 

10
00

 E
U

R

2 Breed

3 Breed

 
Fig 5.26: invloed afmetingen op nieuwbouwprijs per container 

 
De kosten zijn uitgedrukt in nieuwbouwkosten per container. Het valt op dat een bak 
met drie containers breed goedkoper is per container dan een bak met 2 containers 
naast elkaar. Wat verder ook opvalt, is dat de lengte van bak nauwelijks invloed heeft 
op de kosten per container. Dus om de nieuwbouwkosten per container te verminderen 
is het dus zinvoller om de bak breder te maken dan langer. Bij deze berekening is er 
uitgegaan dat er twee volledige lagen containers in de bak staan. 
 
Een andere belangrijke vraag is wat de invloed is van de vorm van het achterschip van 
de bak op de weerstand. Het eerste wat onderzocht wordt is de invloed van de hoek 
alpha(st). Dat was de hoek tussen het vlak en het schuine achter vlak van de bak.  
 

alpha(st)  1 5 10 20 
snelheid     
     

1 100% 92% 80% 53% 
2 100% 92% 80% 54% 
3 100% 93% 82% 59% 
4 100% 95% 87% 70% 
5 100% 97% 92% 81% 

Tabel 5.4: invloed alhpa(st) op de weerstand 

 
Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de weerstand kleiner wordt als er een grote 
hoek tussen het vlak en de schuin oplopende achterkant van de bak is. Omdat dat dan 
resulteert in een kleinere Atr (transom oppervlak) en dus in een kleinere viskeuze 
drukweerstand. Hetzelfde is te zien als de Btr verminderd wordt, alleen is die invloed 
kleiner dan die van alpha(st). Ook is te zien dat het effect van het kleine 
transomoppervlak minder wordt naarmate de snelheid toeneemt. Maar een grote 
alpha(st) is dus gunstig voor een kleinere weerstand.  
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De volgende parameter die onderzocht wordt is de breedte van de bak. Het is de vraag 
wat de invloed is van breedte op de weerstand van de bak.  
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Fig 5.27: invloed van de breedte op de weerstand 

 
Snelheid B = 6 m B = 8 m Verschil 

m/s kN kN 8 tov 6 
0.5 0.128 0.184 144% 
1 0.495 0.713 144% 

1.5 1.109 1.593 144% 
2 2.033 2.880 142% 

2.5 3.439 4.736 138% 
3 5.680 7.499 132% 

3.5 9.435 11.783 125% 
4 15.751 18.594 118% 

4.5 26.276 29.475 112% 
5 43.402 46.665 108% 

Tabel 5.5: invloed van de breedte van de bak 

 
Wat opvalt is dat naarmate de snelheid van de bak toeneemt de weerstand in 
verhouding steeds kleiner wordt bij de bredere bak. Dat komt doordat een steeds 
groter deel van de weerstand bepaald wordt door de golfmakende weerstand. Die 
golfmakende weerstand wordt gedomineerd door het froude breedte getal  
(Vs/ sqrt(g*B)). Omdat de golfmakende weerstand toegeschreven wordt aan de 
breedte van het (voor)schip resulteert die bevinding (stelling) tot het feit dat een 
bredere barge in verhouding een lagere weerstand heeft dan een smaller barge bij 
hogere snelheden en gelijkblijvende diepgang. Bij lagere snelheden geldt het 
tegenovergestelde. Een smaller barge is gunstiger om met lagere snelheden te varen 
dan een bredere.  
 
De laatste variatie die bekeken wordt is de invloed van de breedte op de stabiliteit van 
de bak. Bij verschillende bakbreedtes en bij een payload van 20 containers wordt de 
GM waarden berekend. De resultaten zijn in onderstaande figuur te zien. 
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Fig 5.28: invloed van de breedte op de stabiliteit  
 
Wat goed te zien is dat de bak een negatieve GM-waarde krijgt naarmate de breedte 
afneemt tot onder de 5.6 m. Bij een lengte van 40 m en een steeds groter wordende 
diepgang bij afnemende breedte. 
 
Dus een bak met een breedte kleiner dan 5.8 meter is dus niet meer in staat om 20 
containers te vervoeren. Als die kleine breedte toch gewenst is, doordat de afmetingen 
van de sluis klein zijn, dan moet het aantal containers op de bovenste laag verminderd 
worden. Daardoor wordt KG kleiner en neemt ook de diepgang weer af. In 
onderstaande figuur zijn het maximale aantal containers dat vervoerd kan worden 
uitgezet tegen de breedte van de bak. Het maximum aan containers wordt bereikt 
totdat de GM groter is dan 0.15 meter. 
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Fig 5.29: invloed van de breedte op het aantal containers dat vervoerd kan worden 

 
Uit de bovenstaande grafiek kan afgelezen worden dat het aantal containers dat 
vervoerd kan worden afneemt met afnemende breedte. Een afname van de bak 
breedte van 6 meter naar 5.1 meter betekent een afname van 5 containers. Bij deze 
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berekening is er uitgegaan van een containergewicht van 14 ton, dus zouden 20 
containers vervoerd kunnen worden mits het totaalgewicht van die 20 containers lager 
of gelijk is aan 15 * 14 ton.  
 
De nieuwbouwkosten per container zijn dan ook afhankelijk van de breedte van de bak 
(=breedte van de sluis), dus daarom is er in onderstaande figuur de totale 
nieuwbouwkosten (inclusief batterijen, boegschroeven en elektromotoren) per 
container uitgezet tegen de breedte van de bak. 
 
Uit de grafiek valt op te maken dat een smallere bak per container een hogere 
nieuwbouwprijs heeft dan een bredere bak. Een belangrijke waarde is de breedte van 
5.1 meter omdat een van kleinste afmeting van sluizen is op de Belgische vaarwegen , 
de sluis bij Aalst op de Dender bijvoorbeeld. Dus voor die bak zijn de nieuwbouwkosten 
(= kapitaalkosten per container) 15 % groter dan voor een bak met een breedte van 6 
meter. Ook zal die kleine bak een zeer grote weerstand hebben als er op hoge snelheid 
gevaren wordt.(zie invloed breedte op weerstand)  
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Fig 5.30: invloed van de nieuwbouwkosten per container  
 
De kosten per container zijn in deze figuur groter dan in figuur 5.26 doordat er nu 
gerekend is met de totale kosten (inclusief uitrusting) en op een manoeuvreer diepte 
van 2.1 meter. Er is gekozen om met die specifieke diepte te werken omdat de diepte 
van de Dender is op de smalste stukken. Door de kleine diepte is er een grotere 
weerstand waardoor er grotere (= duurdere) elektromotoren en boegschroeven nodig 
zijn.  
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6.KOPPELVERBANDEN 
 

 
 
 

 
 

6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de weerstand van de koppelverbanden berekend. Daarnaast 
wordt er ook gekeken op welke manieren de bakken aan elkaar gemaakt kunnen 
worden tijdens het vervoer.  
 
 

6.2 Positie in het totale model 
 

In deze paragraaf wordt de positie van het stuk koppelverbanden in het totale model 
weergegeven. Dit is in onderstaand figuur te zien. 
 

 
Fig 6.1: positie van koppelverbanden in het totale model 

 

 
6.3 Barge train coëfficiënt  

 
Om te bepalen wat de weerstand is van een koppelverband is het volgende gedaan; 
met het model is de weerstand bepaald van een duwbak met een breedte van 6 meter 
en een lengte van 40 meter. Daarna is er de weerstand bepaald van een duwbak met 
een breedte van 12 meter en een lengte van 40 meter. Die bredere duwbak is zo 
aangepast zodat de waterverplaatsing 2 keer zo groot is als de waterverplaatsing van 
de enkele bak. Ook is er voor gezorgd dat de diepgang ongeveer gelijk is gebleven 
(1.6 meter). De nieuw berekende weerstand is kleiner dan de som van twee kleinere 
bakken.  

koppel

barge

R
barge train coëfficiënt  < 1    

R
=
∑

        (6.1) 
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Hetzelfde is gedaan met een duwbak met een dubbele lengte. Ook daarvan is de 
weerstand kleiner dan de som van twee kleine bakken. Hierbij is de barge train 
coëfficiënt vergroot met 10% (geschat) omdat de twee bakken niet naadloos tegen 
elkaar aan kunnen liggen wat veroorzaakt wordt door de vorm van het achterschip.  
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Fig 6.2: barge train coëfficiënten  
 

De resultaten zijn te zien in figuur 6.2 waarbij de samenstelling van 2 bakken naast 
elkaar en 2 bakken breed als het product van de twee andere samenstellingen wordt 
gezien. 
 
De weerstand van twee bakken naast elkaar is op grote snelheid (13 tot 18 km/h) veel 
kleiner dan de som van de weerstand van twee enkele bakken. Dit komt weer doordat 
de breedte verdubbeld is waardoor het Froude-breedte-getal afneemt en dus ook de 
meeste dominante weerstandscomponent op hoge snelheid (golfmakende weerstand). 
Wat ook opvalt, is dat de coëfficiënt in de lengte bijna niet afhangt van de snelheid.  
 
In figuur 6.3 zijn de barge train coëfficiënten van bakken met een breedte van 8 meter 
te zien. 
 



 73 

barge train coefficient (B= 8m)
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Fig 6.3: barge train coëfficiënten bij barge breedte van 8 meter 

 
Wat hier opvalt, is dat de afname van de barge train coëfficiënt minder is dan bij een 
bak met een breedte van 6 meter. Dat komt doordat de bak zelf wat breder is 
waardoor een extra verbreding minder invloed heeft op de golfmakende weerstand van 
een bak met een breedte van 6 meter.  
 
Als conclusie kan dus gelden dat als er op hoge snelheid wordt gevaren het bij smalle 
slanke bakken voordeliger is om ze naast elkaar te leggen in plaats van achter elkaar. 
Als er met twee kleine bakken gevaren wordt op diepwater (grote rivier) kan er op 
hoge snelheid gevaren worden waardoor de bakken naast elkaar komen te liggen. Als 
er op een gegeven moment op de ondiepe kleine waterwegen gevaren wordt kunnen 
de bakken achter elkaar gelegd worden omdat dan bij lage snelheden het voordeliger 
is de kleine bakken achterelkaar te leggen. Als er met 4 bakken wordt gevaren is het 
niet meer mogelijk om de samenstelling van de bakken te veranderen omdat het 
onmogelijk is om 4 bakken in lijn te leggen. De totale lengte zal dan bijna 160 meter 
lang zijn.  
 

 

6.4 Weerstand bakverbanden 
 
Om nu de weerstand van een bakverband te bepalen zijn de volgende zaken nodig: 
weerstand van de afzonderlijke bakken bij een bepaalde snelheid, de waterdiepte 
(ondiep water correctie), barge train coëfficiënt bij die bepaalde snelheid en de 
samenstelling van het bakverband (2 lang of 2 breed of 2 bij 2, enz.). 
 
De samenstelling wordt zelf gekozen, evenals de snelheid. De barge train coëfficiënt 
wordt door het model nu op de volgende manier berekend: 
De coëfficiënt bij bakken in lijn is vastgesteld op 0.75. Bij 2 bakken die naast elkaar 
liggen of bij samenstellen van 4 bakken is het volgende gedaan: De barge train 
coëfficiënt wordt dan beschreven als in de lijnen in de bovenstaande figuren. Omdat er 
twee verschillende barge train coëfficiënten zijn bepaald bij een breedte van 6 en 8 
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meter is er voor gekozen om voor tussenliggende breedtes van de bakken te kiezen 
voor de barge train coëfficiënt die het dichtste bij een van de twee relaties ligt. Dus 
een breedte van < 7 meter wordt er gerekend de relaties die horen bij een breedte van 
6 meter en bij breedtes groter dan 7 meter wordt er gerekend met de relaties die 
horen bij een breedte van 8 meter.  
 
De Barge_coeff, voor bakken met een breedte van 6 meter, is gelijk aan: 
 

2Barge_Coff = 0.001*V  - 0.0046*V + 0.936              ;2 Breed (6.2) 
2Barge_Coff =- 0.0007*V  - 0.0078*V + 0.7196     ;2 X 2   (6.3) 

 
Voor een bak met een breedte van 8 meter gelden de volgende relaties: 
 

2Barge_Coff = -0.0014*V  - 0.0115*V + 0.9118       ;2 Breed  (6.4) 
2Barge_Coff = - 0.001*V  + 0.004*V + 0.7031     ;2 X 2   (6.5) 

 
De snelheid in deze formules moet in km/h worden ingevuld.  
 
De weerstandskromme van verschillende formaties bij een waterdiepte van 6 meter 
zijn te zien in onderstaande figuur. De bakken die gebruikt zijn voor deze berekening 
zijn 6 meter breed en hebben een lengte van 38.93 meter. Verder zijn ze in staat om 5 
uur met een snelheid van 2 m/s zelfstandig te varen.  
Dezelfde berekening is uitgevoerd met een bakbreedte van 8 meter. 
Het is goed te zien in beide figuren dat op hoge snelheid de smalle bak van 6 meter bij 
een formatie van 2 achter elkaar geplaatste bakken een veel hogere weerstand heeft 
dan bij een formatie van 2 naast elkaar geplaatste bakken. Dat verschil wordt kleiner 
naar mate de bak breder wordt.  
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Fig 6.4: weerstand bij een bakbreedte van 6 meter 
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Fig 6.5: weerstand bij een bakbreedte van 8 meter 
 

In de onderstaande figuren zijn de verschillende bakformaties te zien. De eerste 
formatie is er een van 2 bakken lang en 2 bakken breed. Bij deze formatie worden er 
120 containers vervoerd. De totale breedte is dan gelijk aan 16 meter en de lengte is 
dan 80 meter. De volgende formatie is een formatie waarbij de bakken naast elkaar 
geplaatst zijn. De hier getekende formatie heeft een breedte van 6 meter en een 
lengte van 40 meter. De laatste formatie die getekend is, is een formatie waar de 
bakken achter elkaar geplaatst zijn. Waarbij de capaciteit gelijk is aan 40 TEU en de 
lengte gelijk is aan 80 meter en de breedte gelijk is aan 6 meter.  
 

 
Fig 6.6: 2x2 barge train (in totaal 4 x 30 TEU) 
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Fig 6.7: 2 breed formatie (in totaal 2 x 20 TEU) 
 

 
Fig 6.8: 2 lang formatie (in totaal 2 x 20 TEU) 

 

 

6.5 Koppelen  
 
Het koppelen van de bakken kan gedaan worden door de bakken met hydraulische 
koppellieren met elkaar te verbinden. Een voorbeeld van een hydraulische verbinding 
is de schanier verbinding waarbij de bakken een stukje onafhankelijk van elkaar 
kunnen bewegen zodat het totale verband makkelijker scherpere bochten kan nemen 
op kleinere rivieren. De schematische weergaven van die verbindingen zijn in 
onderstaande figuur te zien. Dit systeem is alleen toepasbaar als er bakken in lijn zijn 
geplaatst en werkt dus niet als er 2 bakken naast elkaar liggen.  
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Fig 6.9: schanier verbindingen tussen bakken [6.1] 

 
Een andere manier van verbinden kan gedaan worden met de hydraulische 
verbindingsarmen die ontwikkeld zijn door TNO (zie figuur 6.10). Er kan gedacht 
worden om deze verbindingen ook dwars neer te zetten zodat er ook bakken naast 
elkaar met elkaar verbonden kunnen worden.  
 

 
Fig 6.10: hydraulische koppelarm van TNO 
 

Een andere manier van verbinden kan gedaan worden door gebruik te maken van 
bestaande manier van verbinden met koppellieren die te zien zijn in figuur 6.11.  
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Fig 6.11: Normale hydraulische koppellieren  
 

Het voordeel van “gewone” hydraulische koppellieren is dat er een grotere mate van 
vrijheid en flexibiliteit is. De lieren kunnen dan koppelkabels op de gewenste spanning 
trekken. Het nadeel is echter dat het koppelen dan voor een groot gedeelte met de 
hand gedaan moet worden waarbij het koppelwerk redelijk zwaar werk is.  
Een automatisch koppelsysteem heeft daarom de voorkeur waarbij er dan gebruik 
gemaakt kan worden van het koppelsysteem dat door TNO ontwikkeld is. Doordat de 
bakken tegen elkaar aan gemanoeuvreerd kunnen worden en niet tegen elkaar aan 
getrokken hoeven te worden. Een nadeel bij een dergelijk systeem is dat bij een 
verschil in diepgang van de verschillende bakken er niet meer gekoppeld kan worden. 
Dat probleem kan opgelost worden door de koppelarmen aan de zijkant van de bak te 
plaatsen zodat de arm op verschillende hoogtes aan kan grijpen. Het nadeel daarvan is 
weer dat de bak een stukje breder wordt doordat de koppelarm naast de bak zit. 
Omdat de sluizen die gepasseerd moeten worden zeer smal zijn is het dus niet 
wenselijk om deze armen naast de bak te plaatsten.  
 
Er wordt daarom ook gekozen om de bakken te koppelen met de bestaande 
hydraulische koppellieren omdat die op het dek geplaatst kunnen worden en dat er ook 
gekoppeld kan worden bij diepgangsverschillen van de verschillende bakken. Ook is dit 
systeem al bewezen in de praktijk zodat het gebruikt kan worden. 
 
 
 
 
Bron: 
 
[6.1]: State of the art existing hull- and propulsor concepts Version: 1.3 6 December 2005 
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7.DUWBOOT MODEL 
 

 
 
 
 
 

7.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt het quaestormodel beschreven dat gebruikt is om de duwboot 
te ontwerpen. Bij het ontwerp zijn geometrie, weerstand, constructie en de 
voortstuwingsinstallatie van de duwboot van belang.  
 
Omdat alle hierboven genoemde onderdelen van elkaar afhangen is er voor gekozen 
om ook voor dit model gebruik te maken van het programma Quaestor om de 
onderlinge relaties tussen de onderdelen op te lossen. 
 
De afhankelijkheid van de verschillende onderdelen is in onderstaande figuur te zien. 
Dus een verandering in het aantal bakken (of afmetingen daarvan) heeft een invloed 
op de hele duwboot, doordat de machine-installatie een grote invloed heeft op het 
gewicht en de kosten van de duwboot.  
 

 
Fig 7.1: Schematisch overzicht van het ontwerpmodel van de duwboot 

 
De verschillende onderdelen worden afzonderlijk uitgewerkt en uitgelegd in de 
volgende paragrafen. Als eerste wordt de positie van dit ontwerpmodel gegven in het 
totale model. Daarna wordt de geometrie van de bak beschreven, daarna wordt de 
weerstandsberekening op diep en ondiep water uitgewerkt.  
Als derde wordt de constructie van de duwboot beschreven evenals de berekening van 
het constructiegewicht.  
Het belangrijkste onderdeel van de duwboot, de machine-installatie, wordt ook 
uitgewerkt in een aparte paragraaf. Deze paragraaf wordt vervolgd door de berekening 
van de stabiliteit van de duwboot. 
In de voorlaatste paragraaf worden de bouwkosten van de duwboot geschat. 
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In de laatste paragraaf worden verschillende variaties door gerekend en gekeken 
welke parameters de grootste invloed hebben op bijvoorbeeld de bouwkosten van de 
duwboot.  

 
 

7.2 Positie in het totale model 
 
In deze paragraaf wordt de positie van het duwboot ontwerpmodel gegeven in het 
totale model dat gemaakt is. Dit is te zien in onderstaande figuur. 
 

 
Fig 7.2: positie van het duwboot ontwerpmodel in het totale model 

 

 

7.3 Geometrie 
 
De geometrie van de duwboot is nagenoeg gelijk aan de geometrie van de duwbak, 
met uitzondering van het achterschip van de duwboot.  
De duwboot is opgedeeld in 3 verschillende stukken, het voorschip (Lenter), het 
middenschip (Lmid) en het achterschip(Lst, Laft1 en Laft2). De lengte van het 
voorschip wordt bepaald met behulp van de hoek AlphaI (hoek tussen de boeg en het 
vlak) en de diepgang van de duwboot.  
 

enter IT = L  * tan( ) α            (7.1) 

 

Het middenschip van de duwboot wordt bepaald door de gebruiker zelf. De lengte van 
het middenschip moet echter groot genoeg zijn om de totale machine installatie te 
kunnen herbergen.  
 
De lengte van het achterschip wordt bepaald door de hoek alpha(ST) en de diepgang 
van de boot.  
 

ST

 T
Lst =   

tan( )α
           (7.2) 
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De aanbevolen waarde van de hoek alphaST is tussen de 15 en 25 graden. [7.1] 
Er is voor gekozen om te werken met een vaste waarde van 20 graden. 
 
De rest van achterschip wordt bepaald door het tunnelontwerp voor de schroeven. Een 
ontwerp daarvoor kan gevonden worden in [7.1] en is hieronder te zien in figuur 7.2.  
 

 
Fig 7.3: zijaanzicht van de duwboot 

 
Het vlak waar de schroeven onder geplaatst worden is gelijkgesteld aan de diepgang 
van de duwboot. Die diepgang is ook maatgevend voor de grote van de 
schroefdiameter. (in dit geval voor de systeemdiameter van straalbuis en schroef). In 
het ontwerp van [7.1] is de lengte van Laft1 gelijk gesteld aan de schroefdiameter. De 
lengte van Laft2 wordt bepaald door de volgende relatie die bepaald is uit [7.1]. 
 

2 prop aft1Laft  = 1.5 *D  - L            (7.3) 

 
De diepte van transom wordt bepaald met de volgende relatie die ook weer gevonden 
is uit [7.1].  
 

aft propT  = T - tan(12) * 1.5 * D           (7.4) 

 
De hoek tussen het aflopende achterschip en het vlakke achterschip boven de 
schroeven (12 °) is overgenomen uit [7.1].  
 
De breedte van het schip wordt bepaald door de gebruiker zelf. De holte van het 
duwschip wordt bepaald door de hoogte van de dubbele bodem met daarop de 
hoofdmotoren plus een extra “margin” van 50 cm. Die margin is in gesteld om extra 
ruimte te geven voor afvoerkanalen en andere installaties die nodig zijn voor de 
motoren. De gebruikte relatie is hieronder gezien.  
 

dubbod engineD = H  + H  + 0.50            (7.5) 

 
De 3D weergave van de romp van de duwboot is in onderstaande figuur te zien.  
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Fig 7.4: 3D weergave van de romp van de duwboot  

 
 

7.4 Weerstandspredictie 
 

De weerstand van de duwboot wordt op dezelfde manier bepaald als de weerstand van 
de duwbak, omdat de vorm en de geometrie van de duwboot en duwbak nagenoeg 
gelijk aan elkaar zijn.  
 
Bij het weerstandsmodel wordt er echter alleen gerekend met de lengte gebaseerd op 
Lenter, Lmid en Lst. Dat is nu ook gedaan en daarom is de invloed van het achterschip 
op de weerstand verwaarloosd. Dit is geen grote verwaarlozing omdat het grootste 
gedeelte van het achterschip niet in het water ligt en daardoor dus geen invloed heeft 
op de weerstand. Er is echter wel rekening gehouden met het oppervlak van de 
transom van de duwboot omdat die van invloed is op de transom weerstand van het 
schip. Ook is er gerekend met het totale natoppervlak van het schip.  
 
Dus de weerstand wordt berekend voor het gedeelte van het schip dat voor de 
waterverplaatsing zorgt, samen met het “echte” nat oppervlak en de “echte” transom. 
 
Ook geldt bij de duwboot dat er een correctie is toegepast om het ondiep water effect 
mee te nemen net zoals dat gedaan is bij de duwbakken. 
  
Een andere aanpassing in de berekening van de weerstand van de duwboot ten 
opzichte van de duwbak is de invloed van de breedte van het bakverband. Als er twee 
bakken naast elkaar liggen dan is door de toegenomen breedte de golfmakende 
weerstand kleiner op hoge snelheden dan bij smallere bakken. Omdat de totale 
golfmakende weerstand van het bakverband bepaald wordt door de breedte van het 
bakverband wordt ook de totale breedte van het bakverband gebruikt bij het 
berekenen van de golfmakende weerstand van de duwboot.  
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7.5 Constructie 
 
De constructie van de duwboot is geheel analoog bepaald aan de duwbak. De dezelfde 
rules zijn toegepast en dezelfde spacings zijn gebruikt tussen de vrangen en 
verstijvers. De diktes en afmetingen van de verschillenden onderdelen zullen iets 
anders uitvallen omdat de duwboot kleiner is dan de duwbak.  
 

 
Fig 7.5: constructie van het duwschip 
 

Bij de berekening van het gewicht van de duwboot is een extra 25% toeslag 
toegevoegd aan de het constructiegewicht van de duwboot. Die extra 25 % moet het 
gewicht van de lassen, verf, bekabeling, enz voorstellen. Bij de duwbak is er uitgegaan 
van 5% toeslag. Deze verhoging komt doordat de duwboot meer uitrusting, 
bekabeling, enz heeft dan de bak.  
 

Verder heeft de constructie van de duwboot extra gewichtspost in de vorm van de 
motorfundaties. Er is aangenomen dat die in de dubbele bodem van de duwboot kan 
en het gewicht daarvan is geschat met de volgende formule: 
 

2Weight_fundation = 0,0052*Pb_installed+0,0000002*Pb_installed     (7.6) 
 
Deze relatie is overgenomen uit de gewichtsbrekingen volgens de methode van Weston 
(Pre_desgin sheet).  
 
 

7.6 Voortstuwing  
 

In deze paragraaf worden de berekeningen aan de voortstuwingsinstallatie 
beschreven. Er is gekozen om een diesel-elektrische voortstuwingsinstallatie te kiezen. 
De reden daarvoor is dat een dergelijk systeem in staat, is om de batterijen op te 
laden en het is in staat om verschillende vermogens te produceren om zodoende op 
verschillende snelheden te kunnen varen. Een diesel direct systeem zou bij meer dan 2 
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schroeven een zeer complexe tandwielkast opleveren, (als er twee diesels geplaatst 
zijn) wat het voordeel in lagere installatiekosten van de diesel-direct installatie te niet 
wordt gedaan door de dure complexe tandwielkast. Bij een diesel-elektrisch systeem 
heb je dat probleem niet en kan er zonder probleem meerdere schroeven aangestuurd 
worden doordat er aan iedere schroef een elektromotor wordt gekoppeld.  
Deze voorgaande redenering geldt op het moment dat er een grote flexibiliteit vereist 
is aan de voortstuwingsinstallatie. Omdat er de mogelijkheid moet zijn om met het 
duwschip op de kleine vaarwegen te varen of met een verschillend aantal bakken is er 
vanuit gegaan dat het diesel elektrisch systeem meer voordelen heeft dan het diesel 
direct systeem. Verder geldt er nog dat door uit te gaan van een diesel elektrisch 
systeem er een grote vrijheid is tussen het aantal schroeven dat geïnstalleerd kan 
worden enerzijds en het aantal, en de locatie van, de gen-sets anderzijds. Bij een 
diesel direct systeem moet erbij iedere verandering van het aantal schroeven ook de 
hele lay out van de machinekamer veranderd worden. Omdat het de bedoeling is dat 
het (totale) model in staat moet zijn om versschillende ontwerpvarianten door te 
rekenen, (waar er gevarieerd wordt in het aantal gen-sets en het aantal schroeven) is 
er voor gekozen om de diesel directe optie niet mee te nemen. Omdat er geen 
vergelijkingsberekening is gemaakt om te checken of de gekozen optie ook 
daadwerkelijk beter is dan een diesel direct systeem is het aanbevolen om het gekozen 
(conceptuele) voortstuwingsontwerp te vergelijken met een diesel direct systeem.  

 
De voortstuwingsberekening zal beginnen met de bepaling van de totale weerstand en 
daaruit volgend de thrust. De totale weerstand is gelijk aan de weerstand van de 
bakverbanden plus de weerstand van de duwboot. Er is voor gekozen om de duwboot 
niet als een onderdeel van het totale bakverband te zien zodat de weerstand eigenlijk 
iets overschat wordt. Deze toename moet dan de weerstand van de schroeven en 
roeren voorstellen.  
 

totaal bakverband duwbootR  = R  + R             (7.7) 

 
De thrust die nodig is om een bepaalde snelheid te varen is gelijk aan: 
 

totaal
totaal

R
T  =      

(1-t)
           (7.8) 

 
Waar t het zoggetal is dat benaderd kan worden met de volgende formule [7.1]:  
 
t = 0.8 * w * (w + 0.25)              (7.9) 

 
Waarin w het volgstroom getal is, die weer bepaald kan worden met [7.1]: 
 

1/3
x0.16

w =  0.11 +  * Cb      
x propD

∆
        (7.10) 

     
Waarin x het aantal schroeven is dat geplaatst is en er gekozen kan worden uit 1 en 2. 
Als er meerdere schroeven komen dan moet er gerekend worden alsof er 2 schroeven 
zijn geplaatst. 
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Als de thrust bekend is kan de berekening en de keuze van de schroeven gedaan 
worden. Bij de schroefberekening wordt de tweede ontwerpbeslissing genomen, 
namelijk dat er gekozen wordt om straalbuizen om de schroeven te plaatsen, zodat de 
schroefbelasting van de schroeven minder wordt doordat er een gedeelte van de thrust 
door de straalbuizen gegenereerd worden.  
 
De diameter van de straalbuizen is gelijk gesteld aan de diepgang van de duwboot 
[7.1]. Er wordt van uitgegaan dat er met de systeemdiameter (straalbuisdiameter) 
gerekend kan worden voor de schroefberekingen i.p.v. de echte schroefdiameter. Het 
aantal schroeven dat geïnstalleerd kan worden kan gevarieerd worden. Bij de plaatsing 
van de schroeven worden ze gelijkmatig verdeeld over de breedte van de duwboot. De 
thrust die per schroef geleverd is, is gelijk aan: 
 

totaal
schroef

T
T  =      

aantal schroeven 
         (7.11) 

 

Met de berekende thrust kan de schroef gekozen worden.  
Er is voor gekozen om met de B-serie schroeven van het Marin te werken.  
Vanuit de berekende thrust kan de waarden van AeA0 bepaald worden met de 
volgende functie: 
 

schroefE

20
prop

(1.3 + 0.3*Z ) * TA
 =     + 0.2     

TA ((100 + *g*  - 1.72 )*D )
2

ρ
      (7.12) 

 
Waarin 1.72 de dampdruk van water is en Z het aantal schroef bladen. Het aantal 
schroefbladen kan gevarieerd worden, maar wordt normaal op 4 gesteld.  
 
Met de berekende AEA0 waarde en het opgegeven aantal schroefbladen en een 
gekozen spoed diameter verhouding (PD) kunnen de Kt en Kq polynomen van die 
betreffende schroef berekend worden. De Kt en Kq lijnen kunnen beschreven worden 
met een 3de machtspolynoom. De parameters KT0, KT1, KT2, KT3 worden bepaald uit 
de sheet die in appendix I te zien is. Hetzelfde geldt voor de waarden voor de Kq 
kromme.  
 

2 3KT_Schroef = KT0 + KT1*J + KT2*J  + KT3 * J           (7.13) 

 
2 3KQ_Schroef = KQ0 + KQ1*J + KQ2*J  + KQ3 * J         (7.14) 

 
Als Kt en Kq bekend zijn kan ook het rendement bepaald worden uit: 
 

t
0

q

J * K
 =     

K  * 2 *
η

π
          (7.15) 

 
Een schroefdiagram dat op deze manier bepaald is, is te zien in onderstaande figuur.  
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Open Water Schroef Diagram
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Fig 7.6: Open water schroef diagram 
 

Een beperking die opgelegd is in het programma is dat Ae/AO niet kleiner wordt dan 
0.3 en niet groter wordt dan 1.2. Deze waarden zijn overgenomen uit het dictaat van 
Weerstand en voortstuwing 1.  
 
Om het werkpunt van de schroef te bepalen moet allereerst Kt_schip worden bepaald. 
Die wordt als volgt berekend: 
 

2schroef
t 2 2

a prop

T
K (schip) =   * J     

 * V  * D  ρ
        (7.16) 

 

Waarin a sV  = V  * (1-w)              (7.17) 

 
Het snijpunt van Kt_schip en Kt_schroef bepaald dus de waarden van J en als J bekend 
is kan Kq en Kt bepaald worden en daaruit dus ook Etha0.  
Ook kan er dan het schroeftoerental berekend worden uit: 
 

a

prop

V
J =       

n*D
           (7.18) 

 
De bepaling van het werkpunt wordt voor de twee verschillende snelheden gedaan. 
Dus de Kt_schip lijn voor de situatie als het schip met een lagere snelheid op ondiep 
water vaart is anders dan die van de nominale conditie wat terug te zien is in figuur 
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7.6. Dit resulteert dus in twee verschillende schroeftoerentallen en open water 
schroefrendementen.  
 
Uit het bepaalde openwater schroefrendement is het totale voortstuwingsrendement te 
bepalen uit: 
 

d 0 R H shaft  =  *  *  *       η η η η η          (7.19) 

 

Waarin R  = 1     η en  H

1-t
 =       

1-w
η en  shaft = 0.97      η      (7.20) 

 
Het benodigde vermogen is dan te bepalen uit de volgende relatie: 
 

s s

d

R(V ) * V
Pb =       

η
          (7.21) 

 
Dus voor de twee verschillende situaties worden dus twee afzonderlijke vermogens 
berekend. Er kan ook voor gekozen worden om de waterdiepte constant te houden en 
bijvoorbeeld het aantal bakken te variëren. Dus er komen dan twee werkpunten, een 
voor het duwen van 2 bakken, en voor het duwen van 4 bakken. Er kan ook gevarieerd 
worden in de snelheid bij gelijkblijvend aantal bakken en afnemende waterdiepte.  
 
Omdat de batterijen ook opgeladen moeten worden moet daar ook extra vermogen 
voor geïnstalleerd worden. De hoeveelheid vermogen dat nodig is om alle batterijen op 
te laden is afhankelijk van de tijd waarin dat moet gebeuren. Er is gekozen omdat te 
doen in de tijd dat het duwkonvooi op de grote rivier vaart. Dus het extra vermogen 
dat nodig is om de batterijen op te laden is dan gelijk aan: 
 

man 
batt

E
P  = aantal bakken *      

T_LR
        (7.22) 

 
Dit vermogen wordt dus opgeteld bij het benodigde vermogen om een bepaalde 
snelheid te varen. Er is voor gekozen om deze extra toevoeging te doen bij het 
vermogen om de laagste snelheid te halen, zodat er altijd bakken opgeladen kunnen 
worden.  
 
Het elektrische verbruik van de duwboot is bepaald op 150 kW. Die waarde is geschat 
uit vergelijkbare binnenvaartschepen zoals de NeoKemp. De hier gebruikte waarde is 
een schatting en is niet verder onderbouwd met een power balance.  
 
Verder is er gekozen om een motor marge van 25 % in te voeren zodat de motor niet 
overbelast wordt en om de extra wrijving die ontstaat door aangroei van de 
scheepshuid te overkomen. Verder kan er door windvang van de containers extra 
weerstand ontstaan waarvoor de extra sea margin ook gebruikt kan worden. Dus de 
totale hoeveelheid vermogen dat geïnstalleerd wordt is gelijk aan: 
 

b_installled b B att elecP  =  P  *1 .25 +  P  +  P            (7.23) 
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b_installed_SR b_SR batt elec P  =P  *1.25 + P  + P             (7.24) 

 
Er is voor gekozen om het vermogen dat nodig is om te varen te vergroten met 25% 
en niet het vermogen dat nodig is om de batterijen op te laden of om de duwboot van 
elektrisch vermogen te voorzien. De reden hiervoor is dat het elektrische verbruik van 
de duwboot en het opladen van de batterijen in de duwbakken niet afhangen van de 
snelheid en dus ook niet van extra weerstand door stroming en aangroei aan de 
scheepshuid.  
  
Dus het benodigde vermogen is gelijk aan Pb_installed_SR voor op de kleine rivier 
waarna er nog 2 gen-sets bij worden geplaatst die samen een vermogen van 
Pb_installed-Pb_installed_SR hebben.  
 
Er is voor gekozen om het aantal gen-sets dat geïnstalleerd wordt om op de kleine 
rivier te varen variabel te houden, hetzelfde geldt voor de keuze van het aantal gen-
sets dat gebruikt wordt voor het varen op de grote rivier. 
De afmetingen en gewichten worden op dezelfde manier bepaald als in de duwbak. De 
diameter van de elektromotor is vastgesteld met behulp van de productinformatie die 
gevonden is bij Kolmer. Er is een stapfunctie ingebouwd die bij verschillende volumes 
de diameter bepaald. Er zit niet veel variatie in de diameter van de elektromotoren dus 
daarom kan volstaan worden met deze eenvoudige bepaling van de diameter. 
 

B_ total BAtt B_ total BAtt
electro_PS

Prop Prop

(P -P ) (P -P )
D  = if (  < 355, then, 0.71 if  < 710,then, 0.90)   

A A
(7.25) 

 
Er is voor gekozen om de elektromotoren boven de schroefassen te plaatsen en de 
schroeven aan te drijven via een aandrijfband/ ketting. Hier is voor gekozen om zo de 
ruimte die beschikbaar is in de duwboot beter te benutten. Waardoor de kosten van de 
romp van het duwschip minder worden doordat de lengte van het duwschip beperkt 
wordt. 
 
De elektromotoren moeten nu voorzien worden van elektrisch vermogen. Die wordt 
opgewekt met behulp van verschillende gen-sets die in de duwboot worden 
geïnstalleerd.De Gen-sets worden gedimensioneerd op basis van de verschillende 
berekende vermogens en de technische data van de motoren komen van de website 
van Wartsila.com en van een Chinese producent van gen-sets (Taizhou kaihua). De 
Chinese producent levert ook kleinere gen-sets die gebruikt kunnen worden als er 
minder hard gevaren hoeft te worden. De data kan gevonden worden in appendix J. 
 
Het gewicht van de schroef is geschat op de volgende manier: 
 

2
Prop prop Prop CuNiAL

2
W eight  =  * ¼ * * (D -0.2)  *t  *   

3
π ρ     (7.26) 

 
Rho_CuNiAl is de dichtheid van het materiaal waarvan de schroef is gemaakt. CuNiAl is 
een door Wartsila (Lips) ontwikkelt materiaal dat iets lichter is dan staal en goede 
corrosieweerstand heeft. De dichtheid is gelijk aan 7650 kg/m^3. De dikte van de 
schroef is geschat op 15 cm, terwijl er ook geschat is dat het gewicht van een schroef 
gelijk is aan 2/3 van de cilinder die om de schroef getrokken kan worden. De schroef 
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diameter is iets kleiner dan Dprop omdat Dprop de afstand tussen de boven en 
onderkant van de straalbuis. De dikte van de straalbuis is geschat op 8 cm. Er is ook 
geschat dat de afstand tussen de schroef en straalbuis 2 cm is. Dus de 
schroefdiameter is dan 20 cm kleiner dan de systeemdiameter.  
 
De lengte van de straalbuis is overgenomen uit de productinformatie van wartsila en is 
te zien in appendix K. Er is bepaald dat de dikte van de straalbuizen ongeveer 8 cm is. 
Dit kan geschat/bepaald worden uit de informatie van appendix K. De gemiddelde 
dikte is ongeveer 10 cm maar de dikte neemt af en daaruit is geschat dat de 
gemiddelde dikte gelijk is aan 8 cm. Verder is er aangenomen dat de straalbuizen van 
staal gemaakt zijn.  
 
Het gewicht van de schroefas is bepaald uit de lengte en de dikte van de schroefas. De 
lengte wordt bepaald door de eindlocatie van de elektromotoren en de dikte is geschat 
op 20 cm. Ook hier is aangenomen dat de schroefas gemaakt wordt uit staal.  
 
Er zijn bij het berekenen van de gewichten van de schroeven, straalbuizen en 
schroefassen veel zaken aangenomen. Dit is gedaan omdat het ontwikkelde 
ontwerpmodel inzicht moet geven in de kostenstructuur van het duwschip en de 
duwbakken en dus geen detail ontwerpmodel is, waardoor het niet noodzakelijk geacht 
wordt om die gewichtsberekening verder uit te diepen. 
 
De totale voortstuwingsinstallatie kan nu gemaakt worden op basis van de duwbakken 
(weerstand en afmetingen) en op basis van de vorm van de duwboot zelf en op basis 
van de gewenste te varen snelheid.  
 
Een schematisch overzicht van de totale voortstuwingsinstallatie (plus 
elektriciteitsopwekking voor elektrisch verbruik en opladen van de batterijen) is in 
onderstaand figuur te zien. 
 

 
Fig 7.7: Schematisch overzicht van de machine-installatie  

 
De totale voortstuwingsinstallatie is in onderstaande figuur te zien waarbij is gerekend 
met een snelheid van 5 m/s op diepwater en 4 m/s op de kleine rivier met een 
waterdiepte van 4 m. Verder zijn er 2 bakken van ieder 20 containers (5 lang, 2 breed, 
2 hoog) voor geplaatst. Er is ook gekozen om 2 gen-sets te plaatsen om 4 m/s te 
varen op de kleine rivier. Ook is er bij deze configuratie voor gekozen om 3 schroeven 
te instaleren. 
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Fig 7.8: voortstuwingsinstallatie  

 

De hoeveelheid brandstof dat in de duwboot geplaatst wordt is afhankelijk van de 
ruimte die daarvoor beschikbaar is. De daarvoor aangewezen ruimte is de holte van de 
dubbele bodem en de zijtanks. 
 
De hoeveelheid brandstof die verbruikt wordt per trip is dan als volgt te berekenen: 
 

B B(T_SR * P _SR + T_LR * P _LR)*SFC
Verbruik_Trip =     

1000
   (7.27) 

 
Waar SFC het brandstof verbruik is in g / kWh en T_SR en T_LR de vaartijden zijn in 
uren op de kleine en grote rivier. T_SR en T_LR worden bepaald uit de gevaren 
snelheid en de af te leggen afstand op de grote en kleine rivier.  
Het brandstofverbruik is bepaald aan de hand van de productinformatie van gen-sets 
en heeft een waarde van 190 g/kWh. 
 
Het volume van de brandstof is dan te bepalen met behulp van de dichtheid van de 
brandstof. Er is voor gekozen om dieselolie te gebruiken. De dichtheid van dieselolie is 
gelijk aan 991 kg/m³.  
 
De beschikbare ruimte voor de brandstof wordt bepaald aan de hand van de 
afmetingen van de dubbele bodem en de ruimte in de zijtanks van het schip. Er is 
geschat dat 10% van de ruimte in de dubbele bodem en zijtanks niet gebruikt kan 
worden omdat er constructieonderdelen en dergelijke die ruimte innemen. 
 
Omdat de brandstoftanks na verloop van de tijd leeg raken zal de diepgang van het 
schip afnemen waardoor de schroef niet meer volledig onder water zit waardoor het 
schroefrendement afneemt. Omdat te voorkomen moet er ballastwater door het schip 
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opgenomen worden zodat de diepgang gelijk blijft. Een optie is om, net als bij de 
onderzeeërs, ballastwater in de brandstoftank te pompen. Dit mag echter niet op 
binnenwateren omdat als ballastwater geloosd wordt, er ook brandstof geloosd wordt 
in de rivieren en kanalen. Een betere optie is om tweemaal zoveel ruimte vrij te maken 
voor zowel de brandstof als het ballastwater. Als er brandstof uitgaat, kan er dan in de 
ballasttanks water gepompt worden om de diepgang gelijk te houden.  
 
Daarom wordt de hoeveelheid brandstof die meegenomen wordt bepaald op de helft 
van de beschikbare hoeveelheid ruimte.  
 
De totaal beschikbare ruimte is in onderstaande figuur te zien als de gele blokken in de 
romp. 
 

 
Fig 7.9: Brandstof en ballast tanks  

  
De dagtank van het duwschip wordt samengenomen met de hierboven getekende tank 
in de dubbele bodem. De hier getekende tanks zijn de totale tanks (dus inclusief 
ballasttanks, drinkwatertanks, smeerolietanks, enz) waar geen onderscheid is gemaakt 
tussen de brandstoftanks en ballasttanks.  
 
Er is gekozen om achter iedere schroef een dubbel roer te plaatsen zodat er enerzijds 
een groot roeroppervlak op een kleinere diepgang geplaatst kan worden en anderzijds 
kan er een stuk van de “draaiing van het water” dat door de schroef veroorzaakt wordt 
verminderd worden waardoor het voortstuwingsrendement iets groter wordt.  
Het roeroppervlak wordt geschat aan de hand van de volgende formule die gebruikt 
wordt voor het bepalen van het roeroppervlak van containerschepen. 
Er is voor de volgende formule gekozen:  
 

2 -2

r

L
(1+50*Cb *( ) )*L*T

BA  =     
100

        (7.28) 

 
Voor de lengte in de deze formule wordt de totale lengte van het koppelverband 
gebruikt. De blokcoëfficiënten van het duwschip en de duwbakken verschillen niet veel 
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van elkaar waardoor het niet veel uitmaakt welke blokcoëfficiënt er gekozen wordt. Er 
is gekozen om uit te gaan van de waarde van het duwschip. Hetzelfde geldt voor de 
diepgang.  
 
De hoogte van het roer is gelijk aan de diameter van de schroef.  
Voor de bepaling van het gewicht van de roeren is uitgegaan van het feit dat de roeren 
gemaakt worden van staal. De dikte van de roeren is geschat op 5 cm.  Dan is het 
gewicht gelijk aan: 
 

rudders rud rud rud steelW eight   =  aantal_rudders * L *H *t  *    ρ     (7.29) 

 
In onderstaande figuur zijn de roeren te zien voor het geval als er drie schroeven zijn 
geplaatst. 
 

  
Fig 7.10: Roeren achter de straalbuizen 

 

 
7.7 Accommodatie 
 
De opbouw die op het duwschip geplaatst wordt, wordt de volgende manier 
gedimensioneerd. Als eerste worden de afmetingen van de hutten bepaald, er is 
gekozen om de hutten een breedte te geven van 2.15 meter en een lengte van 4 
meter. Er worden twee kapiteinshutten geïnstalleerd omdat er volcontinue gevaren 
wordt en er dus twee kapiteins aanwezig zijn. De hutten van de andere opvarende zijn 
net zo groot, alleen slapen er dan twee personen in een hut. Er kan dan een stapelbed 
in de hut geplaatst worden.  
 
Er is in eerste instantie gekozen om twee tweepersoonshutten te plaatsen zodat er 
ruimte is voor 6 (2 kapiteins en 4 opvarenden) personen. De totale breedte van de 
opbouw is vastgesteld op de dubbele waarde van de breedte van de hutten (dus twee 
hutten naast elkaar) + 0.70 m. die halve meter is gekozen als de breedte van de gang 
tussen de hutten. 
  
Ook is er ruimte toegevoegd waar de kombuis geplaatst wordt en waar ruimte is om te 
ontspannen/ werken. De breedte is gelijk aan de totale breedte van de opbouw en de 
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lengte is gelijk aan 3 meter. Er is dus 15 m² voor de kombuis en ontspanningsruimte 
gereserveerd. Een schematisch overzicht is te zien in onderstaande figuur. 
  
 

 
Fig 7.11: overzicht van de indeling van de opbouw 
 

Het gewicht van de opbouw is bepaald / geschat aan de hand van de methode van 
wetson* en kan in onderstaande figuur gezien worden. 
 

2

B_SS
Weight_SuperStructure = if (L_SS < 0.15*Lpp, then, 0.36+0.09* , 

H_SS

T Lpp
else,0.36+0.12*B_SS/H_SS) * 0.5 * L_SS * H_SS*(0.68 + (0.068 +0.3* )*( ) ) * 1000   

D 100

(7.30) 

 
L_SS, B_SS en H_SS stellen de afmetingen voor van de opbouw.  
 
Er is vanuit gegaan dat de hoogte van de opbouw gelijk is aan 2.30 en dat de opbouw 
gemaakt wordt van aluminium. Verder wordt er aangenomen dat het berekende 
gewicht van de opbouw ook het totale gewicht is inclusief kombuis, bedden, tafels, 
enz, enz.  
      
 

7.8 Stuurhuis 
 
Het stuurhuis dat geplaatsts wordt op het schip wordt een beweegbaar stuurhuis. Het 
grote voordeel hiervan is dat als er geen obstakels zijn het stuurhuis boven de 
containers kan uitsteken zodat de kapitein een vrij zicht heeft over de rivier en zijn 
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schip, terwijl als er een lage brug het stuurhuis ingeklapt kan worden zodat het schip 
de brug kan passeren. Een dergelijk systeem bestaat al en wordt al toegepast bij 
verschillende binnenvaartschepen. Een voorbeeld daarvan is in onderstaande figuur te 
zien. 
 

 
Fig 7.12: Beweegbaar stuurhuis op een binnenvaartschip. 
 

De afmetingen van het stuurhuis zijn geschat aan de hand van een ontwerp van het 
binnenvaartschip de CompocaNord dat ontwikkeld is als een lichtgewicht (composiet) 
binnenvaartschip. De afmetingen van het stuurhuis zijn bepaald op 3 meter in de 
lengte, 3 meter in de breedte en een hoogte van 2.3 meter.  
 
Het stuurhuis wordt zover naar boven geschoven tot dat de onderkant van het 
stuurhuis op de zelfde hoogte is als het hoogste punt van de containers, zodat de 
stuurganger over het schip heen kan kijken. Het stuurhuis en de accommodatie zijn in 
onderstaande figuur te zien. 
  

 
Fig 7.13: overzicht van de hele duwboot inclusief stuurhuis en accommodatie 
 

Het gewicht van het stuurhuis is op dezelfde manier berekend als het gewicht van de 
accommodatie. Er is aangenomen dat het berekende gewicht het totale gewicht is, dus 
inclusief uitrusting van de stuurhut.  
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7.9 Stabiliteit  
 
De stabiliteit van de duwboot wordt bepaald door de GM waarde te berekenen. Als 
eerste is het drukkingspunt van de romp in de hoogte bepaald met de volgende 
relatie: 
 

mid fore aft

Tot

T 2 2
(Displ  *  + Displ * *T  + Displ * *T)

2 3 3KB =       
D ispl  

    (7.31) 

 
Dit is zo berekend omdat het voor en achterschip de vorm van een driehoek hebben.  
Het traagheidsmoment van de waterlijn is bepaald met de volgende formule: 
 

3

t

L * B  
I  =      

12
          (7.32) 

 
Dat kan omdat de waterlijn van de duwboot een rechthoek is. 
De grootte van KB kan nu met behulp van It en het totale deplacement uitgerekend 
worden met: 
 

tI
KB =  

Displ
           (7.33) 

 
De grootte van KG van het duwschip is bepaald aan de hand van de 
gewichtszwaartepunten van alle onderdelen die in het schip geplaatst zijn.  
De waarde van GM wordt nu gevonden met: 
 
GM = KB + BM – KG           (7.34) 
 
In de rules van de IMO wordt voorgeschreven dat de waarde van GM groter moet zijn  
dan 15 cm.  
 
De waarde van GZ wordt geschat tot hellingshoeken van 20 graden met behulp van de 
formule van scrabanti: 
 

2GZ = (GM  + ½ *BM *tan( ) )* sin( )φ φ         (7.35) 

 
Bij ieder ontwerp wordt de stabiliteit gechecked om te zien of het schip of de duwbak 
stabiel zijn.  
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7.10 Nieuwbouwkosten 
 
De nieuwbouwkosten van de duwboot worden op de volgende manier berekend. 
 
De nieuwbouwkosten van de kale romp zijn op dezelfde manier bepaald als bij de 
nieuwbouwkosten van de kale bak. Er is hiervoor gekozen omdat er weinig verschil zit 
in de vorm en dimensies van de bak en de duwboot. 
 
Echter er zijn ook andere kosten zoals de kosten van de accommodatie, de kosten van 
de straalbuizen, pompen, roeren, stuurinstallaties, enz. Daarom wordt er de volgende 
relatie gebruikt voor de constructiekosten van het casco van de duwboot:  
 
Costs_PS_Construction = LW(ton) * (25*Costs_Per_Man + Costs_Steel) * 1.25 (7.36) 
 
Het gewicht LW dat gebruikt wordt in bovenstaande formule is het gewicht van de 
duwboot zonder het gewicht van de gen-sets, schroeven en elektromotoren. 
 
De kosten van de gen-sets zijn gerelateerd aan het vermogen van de gen-sets en zijn 
gelijk aan 330 EURO / kW5. (bron: Marine Prop. Systems, Wartsila data). Die waarde geldt 
per gen-set en is een indicatie van de kosten voor de gen-sets die gevonden is in 
informatie die door wartsila gegeven is. Deze kosten zijn geïnterpreteerd als zijnde 
totaal kosten dus inclusief alle leidingen, pompen, enz. die bij de motoren horen. De 
totale kosten voor de gen-sets zijn dan gelijk aan:  
 
Costs_GEN_SETS = Pb_installed_per_engine* 330 * A_Engines    (7.37) 
 
De kosten voor de elektromotoren zijn gelijk aan de kosten per kW die gebruikt zijn 
voor de bepaling van de kosten van de elektromotoren van de duwbak. 
 

Costs_EMotor = Number_of_EM * 100 * P_Emotor       (7.38) 

 
De kosten voor het installeren van de motoren en de schroeven is geschat op de 
volgende manier. Er is het aantal uren geschat dat nodig is om die onderdelen te 
installeren. De berekening kan hieronder gevonden worden:  
 
Costs_Installation = A_Engines * 100 * Costs_man_hour + A_Prop*50 * 
Costs_man_Hour           (7.39) 
 
Er is dus geschat dat de installatiekosten van de motoren (inclusief pompen, leidingen 
aansluiten, ed.) 100 manuur bedraagt. Voor de schroeven is er geschat dat de 
installatietijd gelijk is aan 50 manuur per schroef.  
De aanschafprijs van de schroeven is gelijk aan 20 EURO/ kW6. (voor vaste schroeven) 
 
De prijs van het geïnstalleerde stuurhuis is geschat op 40.000 EURO7. Deze kosten zijn 
gegeven door de firma ALUBOUW de Mooy. De kosten zijn een schatting en zijn 
gebaseerd op de gebruikte afmetingen van het stuurhuis.  

                                                 
5 Deze schatting is gegeven in 2005 
6 Deze schatting is gegeven in 2005  
7 Deze schatting is gegeven in 2007  
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De kosten voor het aanschaffen en installeren van alle apparatuur in het stuurhuis is 
geschat op 100.000 euro8. Verder zijn de kosten van de afwerking van het stuurhuis 
en het dekhuis geschat op 225.000 euro9. Deze kosten zijn overgenomen uit het 
programma ecotrans dat is ontwikkeld door de Dr. van Hees10. 
  
De kosten van het hydraulische liftsysteem van het stuurhuis zijn gelijk aan 40.000 
Euro11. Deze schatting is gegeven door Van der Velde marine systems. Deze prijs is 
afhankelijk van de hoogte die het stuurhuis gelift moet worden, maat de hierboven 
gegeven waarden is een grove schatting voor een hefhoogte tussen de 5 en 9 meter. 
Omdat de hydraulische systemen van op de duwboot gecombineerd kunnen worden 
voor de koppellieren en voor de hefinstallatie wordt er daarvoor een systeem 
geïnstalleerd. Dat systeem kost in totaal 100.000 Euro12.  
 
De kosten van het stuursysteem zijn geschat op 65.000 Euro13. Het gaat dan om een 
dubbel stuursysteem voor twee schroeven dat in onderstaand figuur gezien kan 
worden. 
 

       
Fig 7.14: dubbelroers systeem van Van der Velde  

 
De totale installatiekosten van de roeren, hefinstallatie en de koppellieren is geschat 
op 40.000 euro14. Deze schatting is ook afkomstig van Van Der Velde.  
 
De totale nieuwbouwkosten van het duwschip is dan gelijk aan de som van alle 
verschillende kostenposten die hierboven benoemd zijn vermeerderd met 7% waarbij 
die 7% de winstmarge van de scheepswerf voorstelt.  
 
Een overzicht van de hele duwvaartcombinatie is in onderstaande figuur te zien. 
 

                                                 
8 deze schatting is gegeven in 2007 
9 deze schatting is gegeven in 2002 
10 Dr. Ir. Van Hees is de ontwikkelaar / bedenker van het programma Quaestor en het 
Quaestormodel Eco-Trans 
11 deze schatting is gegeven in 2007 
12 deze schatting is gegeven in 2007 
13 deze schatting is gegeven in 2007 
14 deze schatting is gegeven in 2007 
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Fig 7.15: totaal duwvaartkonvooi  
 
Het hierboven getekende konvooi is in staat om 2 x 20 TEU aan containers te 
vervoeren met een snelheid van 18 km/h op diepe rivieren en met 12 km/h op de 
kleine rivieren (met een diepte van 4 meter). Verder is het schip instaat om 1000 km 
af te leggen. Er is ruimte voor 2 kapiteins en 4 andere opvarenden.  
De hierboven getekende variant is nog geen definitieve optie, maar wordt getoond om 
te laten zien waartoe het model instaat is. 
 
 
7.11 Variaties  
 
In deze laatste paragraaf worden een aantal variaties doorgerekend die van invloed 
zijn op de nieuwbouwkosten van het duwschip en op de totale nieuwbouwkosten van 
een compleet systeem (duwboot + bakken).  
 
De parameters die onderzocht worden om de invloed daarvan op de nieuwbouwprijs en 
brandstofverbruik te onderzoeken zijn: de snelheid van het bakverband, de 
samenstelling van het bakverband. Ook is er gekeken naar de invloed van het aantal 
schroeven op het voortstuwingsrendement van het duwschip. 
 
Bij de variaties van de snelheid van de duwboot zijn er twee snelheden die veranderd 
kunnen worden, namelijk de snelheid op diep water (grote rivier) en de snelheid op 
ondieper water (kleine rivier).  
 
Er wordt dus gevarieerd bij verschillende snelheden van 3 tot 5 m/s (=18 km/h). Deze 
variaties worden berekend bij verschillende formaties (1 bak (formatie 0),2 bakken 
achterelkaar (formatie 1), 2 bakken naast elkaar (formatie 2) en 4 bakken (formatie 
3)). Bij deze berekening is er gerekend met een bak lengte van 40 meter en een 
bakbreedte van 6 meter (20 TEU bakje). De diepte van de ‘grote’ rivier is gesteld op 6 
meter, terwijl de waterdiepte van de ‘kleine’ rivier is gesteld op 4 meter. Verder is er 
bij ieder schip vanuit gegaan dat er 30 uur gevaren kan worden op de kleine rivier en 
30 uur op de grote rivier. Het aantal motoren is vast gesteld op 2 motoren voor de 
kleine rivier situatie en nog eens 2 motoren voor de grote rivier situatie. Er wordt bij 
deze dus vanuit gegaan dat het duwschip meevaart op de kleine rivier. Al deze 
variabele zijn constant gehouden om, zo goed als mogelijk, alleen de invloed van de 
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snelheidsverandering te onderzoeken. Dit is echter lastig omdat de duwboot veel 
verandert bij iedere snelheidsverandering. Dit komt doordat het gewicht van de 
duwboot veel beïnvloed wordt door het gewicht van de motoren, dus een vermindering 
(of vermeerdering) van het vermogen leidt tot andere afmetingen van de duwboot. De 
resultaten van de snelheidsvariatie op de ‘grote’ rivier zijn in onderstaande figuur te 
zien. Bij deze berekening is uitgegaan van een snelheid op de ‘kleine’ rivier van 3 m/s. 
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Fig 7.15: invloed van de snelheid op de nieuwbouwkosten van de duwboot 
 

De nieuwbouwprijs van het duwschip wordt groter naarmate er harder gevaren wordt. 
Dit komt doordat de weerstand toeneemt en er dus grotere, zwaardere, motoren 
geïnstalleerd moeten worden. Door de toename van gewicht van de motoren worden 
ook de afmetingen van de duwboot groter waardoor ook die kosten toenemen.  
Bij lagere snelheden(tot 13 a 14 km/h) zijn de kosten het grootst voor het duwschip 
dat de meeste bakken moet duwen. Dit verandert echter wanneer de snelheid 
toeneemt omdat dan de golfmakende weerstand een steeds grotere rol gaat spelen. 
Daardoor wordt de weerstand van de smalle bak combinaties (formatie 0 en 1) groter 
wordt dan de weerstand van de bredere combinaties. (Dit is al geconstateerd in 
hoofdstuk 6). Ook is in figuur 7.15 te zien dat er weinig verschil is in nieuwbouwkosten 
als er twee bakken naast elkaar gelegd worden i.p.v. achter elkaar. Dit verschil wordt 
pas zichtbaar bij de hoge snelheid (> 14 km/h).  
 
Om te bepalen of de hierboven berekende waarden enige relevantie hebben is er 
contact gezocht (via het Steunpunt15) met een binnenvaart ondernemer. De 
correspondentie is te vinden in appendix L. Daarin wordt gesteld dat een duwschip dat 
een vermogen heeft van ongeveer 1600 kW een nieuwbouwprijs heeft van 2.150.000 
EUR. Een kleiner schip zou dan, volgens de correspondentie, 20% goedkoper kunnen 
zijn. (+/- 880 kW voor 1.720.000 EUR). Een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 900 
kW komt in de meeste gevallen overeen met een snelheid tussen de 16 en 18 km/h. 
De nieuwbouwkosten hebben dus dezelfde orde grootte als de `gegeven´waarde. Er 
zijn echter nog verschillen, dat komt doordat nu alleen de nieuwbouwprijs vergeleken 
is op basis van het geïnstalleerde vermogen en niet andere parameters. De hier 

                                                 
15 steunpunt is het Steunpunt Goederenstromen  
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ontworpen duwboten zouden fors duurder moeten zijn omdat er gevaren wordt met 
een diesel elektrische voortstuwingsinstallatie.  
 
De gegeven waarden van de nieuwbouwkosten van de duwboot gelden voor een 
duwboot die groter is dan de hier ontworpen duwboten. Dit kan ook een reden zijn dat 
de nieuwbouwprijs van de ontworpen duwboten lager is. Een andere reden kan zijn dat 
de nieuwbouwprijs die gegeven is nu gelden en dus de huidige marktwaarde is voor 
een dergelijk schip, terwijl de berekende waarden uitgaan van 7% marge voor de 
scheepswerf en bepaalde vaste waarden voor bijvoorbeeld de dieselmotoren die ook 
kunnen variëren. De`gegeven´waarden geven een goede indicatie dat de berekende 
nieuwbouwkosten behoorlijke goede schattingen zijn die in ieder geval dezelfde orde 
grootte hebben als bestaande duwschepen.  
 
De invloed van de snelheid op de totale nieuwbouwkosten is te zien in onderstaande 
figuur 7.16. De totale nieuwbouwkosten zijn berekend als de som van de kosten voor 
de duwboot plus de kosten van 3 * aantal te vervoeren bakken. Er is gerekend met 
drie maal het aantal bakken omdat bij het concept uit is gegaan van het feit dat er bij 
ieder eindpunt(haven) de bakken achterblijven. 
 
Wat goed te zien is, is dat de totale nieuwbouwkosten toenemen naarmate er harder 
gevaren wordt. Dit komt door de toename van de kosten van de duwboot die 
hierboven zijn beschreven. 
 
Om te zien wat de invloed is van het aantal bakken op de kosten per container bij 
verschillende snelheden zijn de berekende totale nieuwbouwkosten gedeeld door het 
dubbele aantal containers dat vervoerd kan worden. Het totaal aantal bakken dat 
gekocht moet worden is drie maal het aantal het aantal bakken die vervoerd moeten 
worden. Omdat er bakken bij ieder eindpunt achterblijven.Daardoor is een compleet 
systeem in staat om containers van A naar B te vervoeren en ook weer van B naar A. 
De resultaten zijn in figuur 7.17 te zien. 
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Fig 7.16: invloed snelheid op totale nieuwbouwkosten  
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invloed snelheid op Nieuwbouwkosten per TEU
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Fig 7.17: nieuwbouwkosten per TEU 

 
Wat opvalt, is dat de nieuwbouwkosten per container kleiner zijn naarmate het bak-
verband groter wordt. Dus hoe groter het bakverband hoe gunstiger. 
Een andere trend die opvalt, is dat de kosten per container minder beïnvloed worden 
door de snelheid op de ‘grote’ rivier naarmate het bakverband groter is. De kosten per 
container voor het enkele bakje met duwboot stijgen veel sneller als er harder gevaren 
wordt. Die stijging zet zich vooral in na een snelheid boven de 14 km/h.  
 
Een andere parameter die onderzocht is zijn de brandstofkosten per container. 
Die kosten zijn de brandstofkosten per uur per container als het bakverband op de 
‘grote’ rivier vaart. De resultaten zijn in onderstaande figuur te zien. 
De brandstofkosten stijgen naarmate de snelheid toeneemt. Die stijging is het hardst 
bij het kleinste bakverband (enkele bak). Dit komt weer door te toegenomen 
weerstand. Een andere opvallende trend is dat bij lage snelheden het voor de kosten 
per uur per container niet veel uitmaakt hoe groot het bakverband is. Het verschil in 
kosten per uur per TEU is ongeveer 4 cent tussen de enkele bak en de 4 baks optie. 
(bij een snelheid van 11 km/h). Bij deze berekening is uitgegaan van een 
brandstofprijs van 400 euro per ton dieselolie.  
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invloed snelheid op brandstofkosten
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Fig 7.18: invloed van de snelheid op de brandstofkosten  
 
De volgende parameter die onderzocht wordt is, is de invloed van het aantal 
schroeven. Als er meerdere schroeven geïnstalleerd worden, wordt dezelfde 
hoeveelheid thrust over meerdere schroeven verdeeld waardoor de schroefbelasting 
afneemt en het rendement toeneemt. De snelheid waarmee gevaren wordt is gelijk 
aan 14.5 km/h en er wordt gevaren met 2 en een 4 baks formatie. Er is gevarieerd van 
1 tot 3 schroeven en de resultaten zijn in onderstaande figuur te zien. 
 

Voortstuw ingsrendement

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0 1 2 3 4

Aantal schroeven

E
th

a0
 (
%

)

Aantal bakken 4

Aantal bakken 2

 
Fig 7.19: Invloed van het aantal schroeven op het voortstuwingsrendement  
 

Het rendement neemt toe naarmate er meer schroeven geïnstalleerd worden doordat 
de schroefbelasting per schroef afneemt. Het rendement neemt zelfs met 10% toe als 
er 3 schroeven geïnstalleerd worden i.p.v. 1. Ook is het rendement iets groter als er 
met minder bakken gevaren wordt. Dat komt doordat er minder thrust nodig is om 
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met 2 bakken te varen i.p.v 4. Die lagere thrust leidt tot een lagere schroefbelasting 
en dus tot een hoger rendement. 
 
 
Bronnen: 
 
[7.1]  Weerstand en voortstuwing van bakken, een literatuurstudie Projectnummer: 88 B 
3.23.1, van Terwisga 
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8.SLUIS PASSEREN 
 

 
 
 

 
8.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt er beschreven hoe de duwbakcombinatie de verschillende 
sluizen op het traject kan gaan passeren. Als eerste zal er gekeken worden naar het 
ontkoppelen van de bakken. Daarna wordt er beschreven hoe de bakken afzonderlijk in 
en uit de sluis gemanoeuvreerd worden en dan eventueel zelfstandig door varen op de 
kleine vaarweg. Deze twee verschillende opties (wel of niet zelfstandig varende bakjes) 
worden verder onderzocht in hoofdstuk 10. 
 
8.2 Ontkoppelen 

 
Op het moment dat de duwbakcombinatie bij een sluis aankomt worden de bakken van 
elkaar losgemaakt zodat er verschillende (zelfvoortstuwende of zelfmanoeuvrerende) 
eenheden ontstaan die dan afzonderlijk verder kunnen varen of geschut kunnen 
worden. Een vereiste is wel dat het ontkoppelen relatief snel moet gebeuren als de 
bakken na de schutting weer aan elkaar gekoppeld moeten worden. Een te grote 
ontkoppeltijd leidt dan tot tijdverlies en dus ook tot een toename in de kosten. Een 
toename in reistijd leidt tot een toename in de bemanningskosten. Er wordt gewerkt 
met hydraulische koppellieren zodat de koppeling en ontkoppeling handmatig gedaan 
moet worden. Zoals dat bepaald is in hoofdstuk 6: koppelverbanden. Verder is er 
aangenomen dat het ontkoppelen en het koppelen van de bakken een half uur per bak 
bedraagt. Omdat de bakken zelfstandig kunnen bewegen kunnen ze tegen elkaar 
gemanoeuvreerd worden waardoor het koppelen relatief snel kan gaan.  
 

 

8.3 Manoeuvreren 
 
Op het moment dat de bakken los van elkaar gemaakt zijn, kunnen ze afzonderlijk 
geschut worden. Dat kan op twee manieren gebeuren: de eerste methode is een 
volautomatische methode waarbij de bakken aangestuurd worden vanaf de duwboot. 
De bakken kunnen dan door een bemanningslid bestuurd worden. De andere methode 
van manoeuvreren is een methode waarbij de bak handmatig bestuurd wordt door een 
bemanningslid. 
 
Voor de eerste methode is een satellietverbinding per bak nodig die de positie van de 
bak moet weergeven zodat het controlesysteem de bak de sluis in kan laten 
manoeuvreren. Het nadeel van deze methode is dat bij kleine sluizen er heel weinig 
speling is tussen de bak en sluis waardoor de positiebepaling van de bak tot op de 
centimeter precies moet zijn. Daardoor kan het controlesysteem behoorlijk duur 
worden.  
 
Het principe van het automatisch manoeuvreren is geen groot probleem omdat de 
thrusters in X-richting als in Y-richting thrust kunnen leveren. Een controle algoritme 
moet dan beide thrusters aansturen zodat in de gewenste richting gemanoeuvreerd 
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kan worden. Er zullen ook weinig tot geen inschakelverschijnselen zijn omdat de 
thrusters direct aangedreven worden door de batterijen.  
Een handmatige optie echter is minder duur, en heeft het voordeel dat de bak ook over 
langere afstanden handmatig en afzonderlijk van de duwboot verplaatst kan worden.  
 
Een ander aspect dat meegenomen moet worden is dat bij het invaren van de sluis de 
bakken vastgemaakt moeten worden aan de wal. Als het druk is in de sluis kan het 
moeilijk worden als er maar een bemanningslid aan boord is. Dit kan opgelost worden 
door de sluiswachter de duwbak aan te laten leggen of, als de sluiswachter niet kan of 
wil meewerken, moet er een extra man bij de sluis komen die meehelpt met het 
schutten van de bak. Die extra man kan dan met de auto van en naar de sluizen rijden 
om daar dan te assisteren. Dit zorgt er wel voor dat er extra kosten gemaakt moeten 
worden. Een andere optie is om de bak de kolk van de sluis in te laten varen en dat in 
de kolk de bak door middel van een D.P. systeem op zijn plek kan blijven liggen zodat 
de kapitein van de bak zijn handen vrij heeft om de bak vast te leggen. Verder 
onderzoek is nodig om te bepalen of het veilig genoeg is om op deze manier de bak te 
laten besturen door een persoon. Technisch gezien zou het mogelijk moeten zijn (Het 
is immers ook mogelijk om met een Path finder op Mars te rijden, wat dus veel 
moeilijker is dan de hier voorgestelde optie) maar het is de vraag wat de kosten zullen 
zijn en wat de wetgever van deze optie vindt.  
 
De totale tijd die nodig is voor het passeren van een sluis is afhankelijk van de 
ontkoppeltijd en van de afmetingen van de sluis. Als de kolk van de sluis groter is dan 
de afmetingen van de “ingang” dan zouden er meerdere duwbakken in dezelfde 
schutting geschut kunnen worden. Dit kan alleen maar als de ruimte in de sluis dit toe 
laat.  
 
Als er meerdere sluizen achter elkaar liggen op een kleine afstand, 2 a 3 km, dan kan 
het voordeliger zijn om de bakken zelf door te laten varen zodat ze niet hoeven te 
wachten totdat de andere bakken en de duwboot ook geschut zijn en dat alles weer 
aan elkaar gekoppeld is. Deze situatie is geschetst in figuur 8.1. Als er doorgevaren 
wordt met de bakken dan moeten de bakken handmatig bestuurd worden omdat als de 
bak nog, stel, 2 km achter ligt op de bak, het moeilijk te controleren is of de bak nog 
op koers ligt. Het is dan beter om de bak te besturen vanuit een stuurhut die op de 
bak geplaatst is. Het probleem daarvan is dat de regelgeving vereist dat de bak 
(vaartuig) bestuurd moet worden door een volwaardige kapitein en niet door een 
“gewoon” bemanningslid. Een kapitein is duurder per uur dan een ‘’deck hand’’, of 
matroos waardoor de bemanningskosten toenemen. Verder schrijven de regels voor 
dat er per vaartuig minimaal twee bemanningsleden aan boord moeten zijn. 
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Fig 8.1: Zelfstandig schutten en verder varen van de bakken 
 
Als er met twee bakken gevaren wordt kan dat probleem opgelost worden door de 
duwboot “achter te laten” en dat de twee kapiteins die aanwezig zijn de bakken verder 
varen. Als er echter met meerdere bakken gevaren wordt zal dat niet meer gaan 
omdat er dan meer bakken dan kapiteins zijn en daarom moeten er dan aan de 
monding van de kleine vaarweg kapiteins klaar staan om de bakken verder te laten 
varen.  
 
Een ander aspect van het zelfstandig doorlaten varen van de bakken is dat er meer 
batterijen geplaatst moeten worden. Daardoor zal de bak een grotere diepgang hebben 
en zullen de kosten toenemen. Nu is het dus de vraag of die toename van kosten van 
de bakken opwegen tegen het voordeel van het niet te hoeven wachten op de andere 
bak(ken) en duwboot. Dat wordt voor iedere afzonderlijke case uitgezocht omdat 
bijvoorbeeld de reisduur, de afstand tussen de sluizen, de schuttijd, enz een rol spelen 
waardoor het voor iedere case een aparte afweging wordt.  
 
In hoofdstuk 5: barge model is te zien in figuur 5.2 dat de nieuwbouwkosten bijna 
lineair toenemen met toenemende vaartijd. De toename in kosten is bijna 5% per 
extra uur manoeuvreertijd. Omdat er met een snelheid van 2 m/s wordt gevaren zal 
de afgelegde weg gelijk zijn aan 2*3.6* T_Man. Een manoeuvreertijd van 10 uur leidt 
dan tot een vaarbare afstand van 72 km. Het is dus de vraag of die extra investering 
zich terugbetaald doordat er niet gewacht hoeft te worden op de andere bakken als er 
sluizen gepasseerd hoeven te worden op de kleine vaarweg? De afweging of de bakken 
zelf verder moet varen of dat de bakken na iedere sluis weer aan elkaar gekoppeld 
moeten worden is te zien in hoofdstuk 10: Operationele kosten.  
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8.4 Schuttijden 
 
De tijd die nodig is om een schip in een sluis te schutten is bepaald aan de hand van 
bestaande schuttijden van grote sluizen. Een voorbeeld van een grote sluis is de 
Kreekraksluis in Zeeland die een passeertijd (=schuttijd + wachttijd) heeft 40 
minuten. De passeertijd van de sluis bij Hansweert is ook gelijk aan 40 minuten. 
Omdat de afmetingen van die sluizen vele malen groter zijn dan de sluizen op de 
kleine rivieren en kanalen zal de schuttijd daar kleiner zijn. Er is daarom gekozen om 
een passeertijd van 30 minuten te schatten. Die passeertijd is voor alle sluizen gelijk 
gesteld. Verder onderzoek naar de invloed van eventuele vertragingen die opgelopen 
worden bij het passeren van de sluizen is noodzakelijk en kan worden onderzocht 
doormiddel van een simulatie.  

 
Deze schuttijden zijn van belang omdat deze schuttijden invloed hebben op de totale 
tijd die nodig is (=triptijd). Die totale triptijd bepaald de bemanningskosten, immers 
hoe langer de reis duurt hoe langer de bemanning betaald moet worden.  
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9.PARTIJEN IN DE KETEN 
 

 
 
 

 
 
9.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk worden de verschillende partijen in de vervoersketen van het 
binnenvaartvervoer besproken. De rollen en de belangen van de verschillende partijen 
worden beschreven en er wordt gekeken naar de positie van de kleine 
binnenvaartschepen als een onderdeel van de totale keten. 
 
 
9.2 Partijen  
 
De verschillende partijen die een rol spelen in het vervoer over binnenvaartwegen zijn 
te zien in onderstaande figuur 9.1 op de volgende bladzijde. 

 

De belangrijkste partij is de verlader. Dat is de partij die de eigenaar is van de vracht 
en de opdracht geeft voor het vervoer van die vracht via binnenvaartwegen. De 
binnenvaartoperator, de inland terminal, de stuwadoor in de zeehaven en de zeerederij 
richten zich op het organiseren en uitvoeren van het vervoer. Overheidspartijen zorgen 
voor de controle van de goederen en het handhaven van de veiligheid in de haven en 
de vaarwegen. Sommige partijen kunnen meerdere functies van het vervoer op zich 
nemen zodat zij zich beter kunnen positioneren in de markt. Een belangrijk kenmerk 
van de hierboven getekende keten is dat: “In de keten prevaleren de individuele 
belangen van de verschillende partijen boven het gezamenlijke belang, mede vanwege 
het ontbreken van zicht op het totale ketenproces van het door-to-door vervoer van 
een container. “ [9.1] Daardoor zullen de kleine binnenvaartschepen, die 9 van de 10 
keer door een klein familiebedrijf geëxploiteerd worden, alleen maar kunnen 
concurreren op basis van de prijs voor het vervoer en niet op de andere punten van 
het logistieke proces. Dat komt doordat de kleine schepen gecharterd worden door een 
expediteur die het hele logistieke proces regelt voor de verlader.  
 
Een andere belangrijke partij is de stuwadoor als schakel tussen binnenvaartvervoer 
en zeevervoer. Daardoor is een nauwe afstemming met partijen in de keten in het 
belang van het behandelingsproces. Het minimaliseren van de doorlooptijd en 
verblijftijd van de container op de zeehaventerminal en een efficiënte koppeling tussen 
zee- en achterlandvervoer moet onnodige containerhandelingen en daarmee interne 
kosten voorkomen. 
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Fig 9.1: overzicht van alle partijen [9.1] 

 

 
9.3 Belangen van de partijen 
 
De eerste partij die beschreven wordt is de verlader. De core business voor de verlader 
is het productieproces, en niet het vervoer van die goederen. Voor de verlader is er 
dus een keuze om het vervoer zelf te doen of het uit te besteden. Maar het 
belangrijkste voor de verlader is dat er controle gehouden kan worden op de levering 
van goederen aan klanten en dat er grote mate van betrouwbaarheid is.  
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De expediteur heeft als core business het regelen van het hele vervoer in opdracht van 
de verlader. Daarbij is de expediteur continu op zoek naar de beste vervoeroptie die op 
maat voor de klant wordt gemaakt. Dus de vervoersoplossing die het beste past 
bij de verlader wordt door de expediteur gekozen en dat hoeft dus niet altijd 

de goedkoopste oplossing te zijn. 
 

Voor de stuwadoor in de zeehaven geldt dat zij belang hebben bij goed afstemmen van 
het zeevervoer op achterland vervoer . Ook hebben ze belang bij het minimaliseren van 
het aantal interne moves op de zeehaven terminal en het op tijd krijgen van informatie 
wanneer er exportcontainers vervoerd moeten worden. 
 
De laatste partij die van belang is bij het vervoer over binnenvaartwegen is de 
binnenvaartondernemer zelf. Waarbij de binnenvaartoperator een logistiek 
dienstverlener is die gericht is op een brede dienstverlening met vervoer tussen 
zeehaven en inland bestemmingen per binnenvaartschip als kernactiviteit. De 
schippers hebben belang bij een snelle behandeling van schepen en een goede 
afstemming van het laden en lossen bij de zeehaventerminals en inland terminals. 
Lange wachttijden daar zorgen voor hoge kosten.  
 
 
9.4 Voordelen van het concept  

 
In de voorgaande paragraaf is geconstateerd dat de kleine binnenvaartschepen alleen 
kunnen concurreren op basis van de vervoersprijs. Daardoor wordt er veel met oude 
schepen gevaren en wordt er weinig tot geen geld gereserveerd voor investeringen in 
nieuwe kleine schepen. Ook wordt er veel bezuinigd op de personeelskosten door de 
kosten die het tweede bemanningslid maakt niet door te berekenen.  
 
Het ontwikkelde concept heeft als grote voordeel dat, naast het feit dat er met grote 
combinaties gevaren kan worden over grote vaarwegen, het laden en lossen van de 
schepen losgekoppeld wordt van het daadwerkelijke varen. Daardoor zullen de kosten 
voor het wachten tot dat het schip gelost en weer geladen kan worden minder worden. 
Een ander belangrijk voordeel is dat er een laad en loswindow is waarin de bak 
behandeld kan worden door de terminal in de zeehaven. Waardoor de bakken 
afgehandeld kunnen worden in daluren van de terminal, of dat de bak behandeld kan 
worden op een moment dat het het gunstigst is voor de terminal. Op deze manier 
kunnen er dus betere afspraken gemaakt worden bij het laden en lossen in de 
zeehaven door de grotere flexibiliteit van het laden en lossen van het ontwikkelde 
concept. Dus het ontwikkelde concept heeft dan voordelen bij zowel het vervoer als 
het laden en lossen.  
 

 
Bron: [9.1] :Basisdocument Containerbinnenvaart Rotterdam juni 2003 
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10.VERVOERSKOSTEN   
 

 
 
 
 
 

10.1 Inleiding  
 

In dit hoofdstuk worden de vervoerskosten van het concept bepaalt.  
Als eerste worden de brandstofkosten bepaalt, daarna volgen de bemanningskosten en 
de kosten voor reparaties en onderhoud van het duwschip en de duwbakken. Daarna 
worden de kapitaalkosten bepaalt alsmede de afschrijving en de verzekeringskosten 
die doorberekend moeten worden. Als laatste wordt er een analyse uitgevoerd door 
verschillende variaties door te rekenen om te zien wat de invloed is van de betreffende 
parameter op de vervoerskosten.  
  
 
10.2 Positie in het totale model 

 
In deze paragraaf wordt de positie van het kostenmodel in het totale model 
weergegeven. Dit is in onderstaand figuur te zien. 

 
Fig 10.1: positie van het kostenmodel in het totale model 

 
 

10.3 Brandstofkosten 
 
De brandstofkosten worden bepaalt aan de hand van het verbruik van de motor en het 
gevraagde vermogen van die motor. Deze kosten zijn in hoofdstuk 8, Duwboot model, 
al uitgerekend. Het brandstofverbruik is bepaalt aan de hand van de productinformatie 
van gen-sets en heeft een waarde van 190 g/kWh. De kosten voor een ton dieselolie is 
geschat op 400 Euro.(bron :http://www.vaart.nl/vracht/vrachtindicator.htm) Het 
gevraagde vermogen is afhankelijk van de snelheid en de grote van het bakverband en 
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de waterdiepte van de vaarweg. De brandstofkosten per container per vaaruur kunnen 
dan op de volgende manier uitgerekend worden: 
 

6

 S.F.C * PB
  * Brandstof_kosten (per ton)

10Cost_Fuel_LR =
Aantal Containers

      (10.1) 

 
Waarin Pb het gevraagde vermogen is om een bepaalde snelheid te varen bij een 
bepaald bakverband (ook het elektrische verbruik en het opladen van de batterijen is 
hierbij opgeteld) en SFC het specifieke brandstofverbruik is in g/ kWh. 
 
Als er ook met de duwboot (inclusief de bakken) over een kleinere (ondiepere) 
vaarweg wordt gevaren wordt er gevaren met een kleinere snelheid waardoor ook het 
gevraagde vermogen afneemt. Daardoor nemen dus ook de brandstofkosten af. De 
berekening van de brandstofkosten op de kleine rivier is hieronder te zien. 
 

6

S.F.C * PB_SR
 * Brandstof_kosten (per ton)

10Cost_Fuel_SR =   
Aantal Containers

    (10.2) 

 
Bij deze berekening is er vanuit gegaan dat het schip met een constante snelheid vaart 
en is de invloed van de stroming niet meegenomen. 

 
 

10.4 Bemanningskosten 
 

De bemanningskosten van de verschillende samenstellen worden berekend aan de 
hand van tabel 10.1 waarin het verplichte aantal bemanningsleden per samenstel en 
per exploitatie wijze wordt gegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de grote van 
een duwbak, ook meerdere kleinere duwbakken kan worden gezien zolang de totale 
breedte kleiner is dan 15 meter en dat de lengte kleiner is dan 76.5 meter. Dus twee 
bakken met een lengte van 38.25 meter tellen in deze tabel als 1 duwbak. 
Een duwbakcombinatie kan een semi continue wijze geëxploiteerd worden als de 
combinatie minder dan 16 uur per dag vaart. 
 
De kosten per uur worden dan bepaald door het aantal bemanningsleden en het 
bepaalde uurloon van de bepaalde bemanningsleden. De kosten per uur per container 
worden dan bepaald door de totale kosten gedeeld door het aantal containers dat er 
vervoerd wordt. De kosten voor het varen over de kleinere rivieren en kanalen kan iets 
anders worden doordat er voor gekozen kan worden om met de bakken zelfstandig 
door te varen. Daardoor komen er 2 bemanningsleden op de bak te varen (Kapitein + 
matroos) waardoor de kosten per uur per container anders worden.  
 

(Bemanning_LR*Kosten_bemanning)
Bemannigskosten_LR =    

Aantal Containers_LR 
    (10.3) 

 
(Bemanning_SR*Kosten_bemanning)

Bemannigskosten_SR =    
Aantal Containers_SR 

    (10.4) 
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          Vol continue S1 Semi Continue S1 
Afmetingen van het samenstel Schipper   2 1 
L < 37 m    Stuurman   - - 
B < 15 m    Matroos   1 1 

     Lichtmatroos 1 - 
      Machinist   - - 

          
Afmetingen van het samenstel Schipper   2 1 
37 m < L < 86 m   Stuurman   - - 
B < 15 m    Matroos   2 1 

     Lichtmatroos - - 
      Machinist   - - 

          
Afmetingen van het samenstel Schipper   2 1 
86 < L < 116.5 m   Stuurman   1 1 
B < 15 m    Matroos   2 1 

     Lichtmatroos - - 
      Machinist   - - 

          
  Schipper   2 1 

Duwboot + 2 duwbakken Stuurman   1 1 
     Matroos   2 1 
     Lichtmatroos - - 
      Machinist   1 1 

          
  Schipper   2 1 

Duwboot + 3 of 4 duwbakken Stuurman   1 1 
     Matroos   2 2 
     Lichtmatroos 1 - 
      Machinist   1 1 
          
  Schipper   2 1 

Duwboot + meer dan 4 duwbakken Stuurman   1 1 
     Matroos   3 3 
     Lichtmatroos 1 - 
      Machinist   1 1 

Tabel 10.1: Aantal bemanningsleden per samenstel bron NEA.  

 
Maar er kan ook gekozen worden om de duwbakken afzonderlijk te schutten en na 
iedere sluis weer aan te koppelen aan de duwboot waardoor de kosten per uur op de 
kleine rivier hetzelfde zijn als op de grote rivier.  
 
De loonkosten per functie aan boord zijn in onderstaande tabel te vinden [10.2]16. De 
loonkosten zijn gegeven in kosten per maand uitgaande van een werkweek van 40 
uur. Daaruit zijn de kosten per uur per functie berekend. Uitgaande van een 
maand/week verhouding van 52/12. 
  

                                                 
16 CAO-lonen van 2005 en nu nog geldig  
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LOONTABEL   
    
SLEEPBOTEN EN DUW- Maandloon Uurloon 
BOTEN   
    
DATUM VAN INGANG:   
1 juli 2005 EUR EUR 
   
KAPITEIN   
motorverm. meer dan 1200 
EPK 2,080.13 11.96 
motorverm. 900-1200 EPK 2,005.12 11.53 
motorverm. 600-900 EPK 1,929.82 11.10 
motorverm. minder dan 600 
EPK 1,855.03 10.67 
    
MACHINIST   
motorverm. meer dan 1200 
EPK 1,955.95 11.25 
motorverm. 900-1200 EPK 1,880.64 10.81 
motorverm. minder dan 900 
EPK 1,806.29 10.39 
    
SCHIPPER 1,747.16 10.05 
    
STUURMAN 1,588.11 9.13 
    
VOLMATROOS/   
MATROOS-
MOTORDRIJVER   
leeftijd 23 jr. of ouder 1,529.19 8.79 
leeftijd onder 23 jr.:   
3 functiejaren 1,468.28 8.44 
2 functiejaren 1,333.53 7.67 
1 functiejaar 1,198.74 6.89 
geen functiejaren 1,064.17 6.12 
    
MATROOS   
leeftijd 23 jr. of ouder 1,513.54 8.70 
leeftijd onder 23 jr.:   
3 functiejaren 1,319.27 7.59 
2 functiejaren 1,184.05 6.81 
1 functiejaar 1,049.35 6.03 
geen functiejaren 914.73 5.26 
    
LICHTMATROOS   
leeftijd 23 jr. of ouder 1,264.80 7.30 
leeftijd 22 jr. 1,075.10 6.20 
leeftijd 21 jr. 917.00 5.29 
leeftijd 20 jr. 777.85 4.49 
leeftijd 19 jr. 664.00 3.83 
leeftijd 18 jr. 575.50 3.32 
leeftijd 17 jr. 499.60 2.88 
leeftijd 16 jr. 436.35 2.52 
      

Tabel 10.2: loonkosten volgens de CAO van de binnenvaart 
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Bij de berekeningen van de loonkosten per container per uur is er uitgegaan van de 
middelste loonkosten voor lichtmatrozen (20 jaar). De reden daarvoor is dat de 
meeste lichtmatrozen bijna allemaal voor hun 20ste  gepromoveerd zijn naar minimaal 
volmatroos. De loonkosten van de machinist en de kapitein hangen af van het 
geïnstalleerde vermogen. Om de totale loonkosten te bepalen is er uitgegaan dat de 
extra kosten die gemaakt moeten worden door de werkgever gelijk is aan 50% van het 
CAO-loon. Die extra 50% dekken de kosten voor, vakantiegeld, werkgeversdeel, enz.  
 
 

10.5 Reparatie en onderhoudskosten 
 
De reparatie en onderhoudskosten die berekend worden, worden geschat aan de hand 
van de R en O kosten die de NEA heeft berekend. (zie appendix B) 
Deze R en O kosten zijn de kosten voor bestaande binnenvaartschepen bij 
verschillende scheepsgrootte. Zo zijn de reparatie en onderhoudskosten van een 18 
TEU,s binnenvaartschip gelijk aan 2.91 EUR/h17. Omdat de schepen die gebruikt 
worden bij dit vervoersconcept bestaan uit duwbakken en een duwschip moeten de 
reparatie en onderhoudskosten aangepast worden. Er is gekozen om de R en O kosten 
per duwbak te schatten op 6 Euro/h. Dit is het dubbele van de normale kosten,waarbij 
de verdubbeling wordt veroorzaakt doordat de bak uitgerust is met batterijen, 
elektromotoren, hydraulische thrusters, en een stuurhuis. Hetzelfde geldt voor de R en 
O kosten van de duwboot. De duwboot heeft een diesel elektrische 
voortstuwingsinstallatie waardoor ook die kosten groter zijn dan de kosten voor een 
normaal klein binnenvaartschip. De totale R en O kosten kunnen dan als volgt 
berekend worden: 
 

(6 * Aantal_bakken + 6)
R en O_costs =      

aantal containers
       (10.5) 

  
 

10.6 Verzekeringskosten 
 
De verzekeringskosten per jaar zijn geschat op 2% van de totale nieuwbouwprijs van 
de duwboot plus haar duwbakken. Dus de kosten per trip per container zijn dan gelijk 
aan: 

Triptijd
[ ]* 0.02 * Totale nieuwbouwprijs
365 *24Verzekeringskosten =      

Aantal containers 
    (10.6) 

 
De totale vaartijd tussen het begin en eindpunt is dan gelijk aan de vaartijd op de 
grote en kleine rivier (T_SR plus T_LR). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat er 
ook rekening gehouden moet worden met de koppel en ontkoppeltijd, de tijd die nodig 
is voor het passeren van sluizen en de tijd die nodig is om te bunkeren. De som van 
alle tijden wordt de totale triptijd genoemd.  
 
 

                                                 
17 NEA rapport uit 2003 
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10.7 Afschrijving 
 
Uit de berekende nieuwbouwprijs voor het complete systeem van duwbakken plus de 
duwboot kan de afschrijving per trip worden bepaalt. Daarvoor wordt er eerst 
aangenomen dat het schip en duwbakken voor 85% afgeschreven worden in 15 jaar. 
Daarnaast wordt er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door die periode met 5 jaar te 
vergroten en te verkleinen. Er wordt van uitgegaan dat de duwbakken en duwboot 
nadat die zijn afgeschreven een restwaarde hebben van 15% van de nieuwbouwprijs. 
Door hiervan uit te gaan moet er dus behoorlijk worden afgeschreven. Omdat de 
kosten per maand worden uitgerekend worden ze daarna omgerekend naar kosten per 
vaaruur. Dat wordt gedaan door uit te gaan van 365 dagen per jaar en 24 uur per dag.  
De afschrijvingswaarde per uur per container is dan gelijk aan: 
 

 Totale nieuwbouwprijs 
Afschrijving =     

[365*24*15 * Aantal Cont]
       (10.7) 

 
Dus de afschrijvingskosten per container per trip zijn dan gelijk aan: 
  

Totale nieuwbousprijs * [Totale_triptijd]
Afschrijving =     

[365*24*15 * Aantal Cont] 
     (10.8) 

 
Er is bij deze uitgegaan dat het duwschip altijd in beweging is. Dat betekend dus dat er 
voldoende vracht aanwezig moet zijn om het duwschip altijd te kunnen laten varen. De 
kosten die hier uitgerekend worden zijn daarom theoretische kosten.  
 

 

10.8 Kapitaalkosten 
 
Bij de berekening van de interestkosten is er van uitgegaan dat 20 % van de 
nieuwbouwkosten door eigen vermogen moet worden ingelegd. De andere 80 % wordt 
bij de bank geleend tegen een (gemiddeld aangenomen) rentepercentage van 5.5 %. 
De looptijd is vastgesteld op 20 jaar. Deze waarden worden gegeven door promotie 
binnenvaart Vlaanderen als zijnde normale waarden.  
De rente kosten zijn dan te berekenen uit: 

start Eind[(Lening *[5.5%]+ Lening *[5.5%])
 ]*Totale triptijd 

2Rente kosten = 
[365*24*ACont]

    

   (10.9) 

De interestkosten worden steeds minder na verloop van tijd doordat er steeds afgelost 
wordt. Omdat de interestkosten dus veranderen (niet constant zijn) in de loop van de 
tijd, is er voor gekozen om uit te rekenen wat de rentekosten zijn in de beginsituatie 
en in de eindsituatie. Uit die twee uiterste waarden wordt het gemiddelde berekend en 



 117 

die waarde wordt als gemiddelde rentekosten per jaar meegenomen in de 
kostenberekening18. 
  
 
10.9 Variaties 

 
Als de totale kosten voor het vervoeren van containers van A naar B worden berekend 
via de hierboven genoemde methode, kan er door middel van variaties uitgerekend 
worden wat de invloed is van bijvoorbeeld de snelheid op de totale kosten. Er is 
gerekend aan de vervoerskosten voor het geval dat er containers vervoerd moeten 
worden tussen de haven van Antwerpen en een willekeurige andere plaatst. De te 
bevaren afstand op de Schelde is ongeveer gelijk aan 100 km, terwijl de afstand van 
de Schelde tot aan de willekeurige plaatst is geschat op 50 km. Verder zijn de 
afmetingen van de bakken bepaald op 6 meter breed en 40 meter lang zodat er 20 
TEU per bakje vervoerd kan worden. Verder is er bij de kostenberekeningen van 
uitgegaan dat er “oneindig” veel vracht is zodat dat het duwschip altijd in beweging is. 
Het betreft hier dus een theoretische case.  

 
Behalve dat er onderzocht wordt wat de meest optimale snelheid van het konvooi is op 
de grote vaarweg, is het ook van belang om te onderzoeken wat de invloed van de 
afmetingen van de bakjes zijn op de kosten. Verder wordt er onderzocht wat de 
invloed is van het al dan niet meevaren van het duwschip op de kleine vaarweg. Ten 
slotte worden de invloeden van de brandstofprijs, afschrijftijd en aantal 
bemanningsleden op de kleine vaarweg onderzocht.  

 
In onderstaande figuur is de invloed van de snelheid van het duwkonvooi op 
bijvoorbeeld de Schelde te zien op de vervoersprijs. De snelheid van de vaartuigen op 
de kleine rivier ligt vast op 6 km/h.(maximale snelheid)  
 

                                                 
18 Het is gebruikelijker om met annuïteit te rekenen maar omdat de rentekosten en de 
terugbetaling principaal apart gebruikt moeten worden in een latere cash flow berekening is voor 
gekozen om niet met annuïteit te rekenen.  
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Invloed snelheid op totale kosten 
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Fig 10.2: invloed snelheid op de totale kosten 
 
Deze variatie laat enkele zaken zien. Als eerste valt op dat de kosten minimaal zijn bij 
een snelheid van 4 m/s (≈ 15 km/h). Een hogere snelheid leidt tot hogere 
brandstofkosten en hogere investeringskosten, maar leidt ook tot lagere 
bemanningskosten (dezelfde reis wordt immers sneller afgelegd). Het omgekeerde 
gebeurt bij een lagere snelheid. Wat verder opvalt, is dat er weinig verschil is tussen 
varen met 2 of 4 bakken. Dit kan komen doordat er gerekend is met een te 
overbruggen afstand van 100 km op de grote rivier en 50 km op de kleine rivier. De 
schaalvergroting werkt dan alleen op het stuk dat er gecombineerd wordt gevaren. De 
schaalvergroting heeft een grote invloed op de brandstofkosten. Het grote verschil in 
vervoersprijs bij de enkele bak komt doordat een groter gedeelte van de vervoersprijs 
bepaald wordt door de brandstofprijs. Doordat er met meerdere bakken gevaren wordt 
worden de brandstofkosten per container minder.  
 
Op de kleine rivier worden de bakken losgekoppeld en varen ze zelfstandig verder over 
de kleine vaarweg. De reden om de bakjes zelfstandig door te laten varen komt door 
het volgende: De kosten zijn dan een stuk kleiner dan dat de duwboot meevaart en 
dat er bij iedere sluis bakjes losgekoppeld worden en dan zelfstandig geschut worden. 
Dit is in figuur 10.3 te zien. 
 
Bij deze berekening is weer uitgegaan van een 2 baks samenstel die 100 km moet 
afleggen op de grote rivier met een snelheid van 4 m/s en 50 km op de kleine rivier. 
Op die kleine rivier zijn 5 sluizen geplaatst die een geschatte schuttijd hebben van 30 
min. Verder is er aangenomen dat het koppelen van een bak 30 min tijd in beslag 
neemt.  
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Fig 10.3: wel of niet zelfstandig varen  
 
Doordat de bakken niet zelfstandig varen moet ieder bakje en het duwschip bij iedere 
sluis losgekoppeld worden om vervolgens afzonderlijk geschut te worden. Daardoor 
nemen de reistijd en dus ook de bemanningskosten toe. Als er zelfstandig gevaren 
wordt is dat probleem er niet. Daar dient zich een ander probleem aan, namelijk dat er 
extra bemanning moet komen om de bakjes verder te varen naar de eindbestemming. 
De kapitein en de matroos (minimum eis) moeten dan “klaar staan” op het punt dat de 
bakjes losgekoppeld worden. Een ander voordeel van het zelfstandig varen van de 
bakjes is dat de duwboot blijft varen en dus ook andere bestemmingen aan kan doen. 
Een andere optie is dat de bemanning van de duwboot overstapt van de duwboot naar 
de duwbak en dan de duwboot achterlaat op het punt waar de bakjes worden 
losgekoppeld.  
 

De invloed van het rentepercentage is in onderstaande figuur te zien.  
Er is gerekend met een looptijd van 20 jaar voor de lening bij de verdere berekeningen 
van de kosten. 
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Fig 10.4: invloed van het rentepercentage 

 
De invloed van het rentepercentage op de vervoersprijs is niet erg groot. Een groter 
rentepercentage leidt tot een grotere kostenpost voor de terugbetaling en dus ook tot 
een grotere vervoersprijs.  
 
De volgende parameter die gevarieerd wordt is de afschrijvingstijd. De invloed is erg 
groot op de vervoersprijs. Een korte afschrijftijd leidt tot een grote afschrijving per jaar 
en dus tot hogere kosten die doorberekend moeten worden.  
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Fig 10.5: Invloed van de afschrijftijd 
 

Naarmate de afschrijftijd korter wordt, wordt het risico dat de investeerder loopt 
kleiner. De keerzijde hiervan is dat dan de vervoersprijs omhoog gaat. De kostprijs is 
zeer gevoelig voor veranderingen in de afschrijftijd zoals te zien is in figuur 10.5. Een 
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grote afschrijving kan echter ook voordelig zijn omdat de kosten die gemaakt worden 
door afschrijving geen echte kosten zijn. Deze kosten worden niet “betaald” aan 
derden maar worden in het bedrijf gereserveerd. Een hoge afschrijving leidt tot lagere 
winsten en dus ook tot lagere winstbelasting terwijl het geld dat afgeschreven wordt 
het bedrijf niet verlaat.  
 
Een ander punt wat opvalt, is dat de kapitaalkosten (rente) en afschrijving samen de 
tweede grote post is van de totale vervoerskosten. Dus de nieuwbouwprijs heeft ook 
een grote impact op de totale kosten. Omdat bij de berekening van de 
nieuwbouwprijzen is uitgegaan van Nederlandse (West Europese) werven zijn de 
personeelskosten veel groter dan die van landen in Oost Europa of Azië. Een groot 
gedeelte van de nieuwbouwprijs van de duwbakken wordt bepaald door het staalwerk 
(handwerk). Dus de bakken laten bouwen in het buitenland zal een besparing 
opleveren op de totale nieuwbouwprijs en daardoor zullen de kosten per TEU ook lager 
worden als de bakken goedkoper worden. Als er vanuit gegaan wordt dat de 
loonkosten in het Oostblok of in Azië een vierde zijn van de loonkosten in Nederland 
(12.5 EUR/h) en dat de arbeidsproductiviteit de helft is dan die in Nederland zullen de 
loonkosten per saldo de helft zijn dan de loonkosten in Nederland. De invloed van het 
laten bouwen van de bakken in de lage loonlanden is berekend voor een 42 TEU bakjes 
en is te zien in onderstaande tabel. 
 

Prijs 42 TEU bakje  
Lage Loonland Nederland 
€    460.738,53 €    561.188,12 
Tabel 10.3: nieuwbouwprijzen op verschillende locaties  
 
De totale nieuwbouwprijzen nemen met ongeveer 20% af als de bakken in lage 
loonlanden gebouwd worden. Die grote afname is toe te schrijven aan het feit dat een 
groot deel van de kosten bestaan uit personeelskosten.  
 
De invloed van de brandstofprijs op de vervoersprijs per TEU is in onderstaande figuur 
te zien. Wat uit de grafiek valt op te maken is dat een verdubbeling van de 
brandstofprijs maar een kleine invloed heeft op de totale kosten. De kosten worden 
veel meer bepaald door de bemanningskosten en de afschrijf- en rentekosten en veel 
minder door de brandstofkosten. Bij grotere schepen zal de invloed van de 
brandstofkosten groter zijn waardoor die schepen dus ook gevoeliger zijn voor 
schommelingen in de brandstofprijs.  
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Fig 10.6: invloed van de brandstofprijs op de vervoerskosten 

 
Omdat de kosten voor een groot gedeelte bestaan uit bemanningskosten wordt er ook 
gekeken wat de kosten zullen zijn als de losvarende bakjes bevaren mogen worden 
door enkel een kapitein. De totale vervoerskosten voor het geval dat er een of twee 
bemanningsleden aan boord zijn, is te zien in figuur 10.7. 
 
De vervoerskosten nemen met 14% af als de bakjes door enkel een kapitein bevaren 
mogen worden. De waarde van 14 % geldt voor dit specifieke geval van een 
duwkonvooi van 2 bakjes die vaart met een snelheid van 14.5 km/h en een afstand 
van 150 km aflegt (100 km grote rivier en 50 km kleine rivier) en de bakken 
onafhankelijk doorvaren. 
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Fig 10.7: Invloed bemanningsaantal op de kleine rivier bij de 2 baks optie  
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Als er gekozen wordt om met 4 bakjes te varen dan is de invloed van het 
minimaliseren van de bemanning op de bakjes in onderstaande figuur te zien. 
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Fig 10.8: Invloed minimalisering van de bemanningskosten bij de vier baks optie 

     
De besparing is nu ongeveer 18%, wat dus betekent dat voor grotere konvooien de 
besparingen groter zijn dan voor kleinere konvooien.  
 
De laatste invloed die doorgerekend wordt is de invloed van de breedte van de bak.  
Op sommige kleinere rivieren kan de bak 7.55 meter breed zijn waardoor er 3 
containers naast elkaar geplaatst kunnen worden. De volgende berekening geldt voor 
een 2 baks optie en de 4 baks optie waarvan de grote bak een breedte heeft van 7.55 
meter en een lengte van 51.26 meter en een laadcapaciteit heeft van 42 TEU (wat dus 
een verdubbeling is t.o.v. van de 20 TEU bak L= 40 m; B= 6 m). 
 
Bij deze berekening is uitgegaan van een enkele bezetting van de bak als die 
zelfstandig verder vaart op de kleine rivier.  
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Fig 10.9: Invloed afmetingen van de bak bij de 2 baks optie 
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Fig 10.10: Invloed afmetingen van de bak bij de 4 baks optie  

 
Wat opvalt in de figuren 10.9 en 10.10 is dat de kosten per container met meer dan 45 
% afnemen,als de capaciteit van de bakjes verdubbeld wordt.  
 
In hoofdstuk 5: Barge model is al geconstateerd dat door de verbreding van de bak, 
van 2 naar 3 containers breed, de nieuwbouwkosten per container afnemen. Daardoor 
worden ook de rente en afschrijfkosten per container minder. De afname van de 
brandstofkosten wordt ook veroorzaakt doordat het benodigde extra vermogen (van de 
grotere bakken) minder hard groeit dan dat het aantal te vervoeren containers 
toeneemt waardoor er per container minder kosten worden gemaakt. De laatste post 
(en tevens de post waar het meest vanaf gaat) die afneemt zijn de bemanningskosten. 
Dit komt volledig doordat er met grotere bakken en dus meer containers gevaren 
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wordt. Volgens de voorschriften komen er weinig extra bemanningsleden bij terwijl de 
bakken wel groter worden. Daardoor nemen de bemanningskosten per container dus 
af. De afname van de kosten is het grootst bij de 4 baks optie. (Er komt maar 1 
stuurman bij terwijl het aantal te vervoeren containers verdubbeld)  
 
De meest optimale situatie die voorkomt in deze situatie (100 km grote rivier; 50 km 
kleine rivier en 5 sluizen) is:  
 
- Een vaarsnelheid van 14.5 km/h op de grote rivier 
- Nieuwbouw laten plaatsvinden in lage loonlanden  
- Afschrijftijd > 15 jaar (zonder te kijken naar belastingvoordelen) 
- Konvooi van 4 bakjes die zelfstandig varen 
- Enkele bezetting van een kapitein op de bakjes  
- De grootst mogelijk bak (ivm schaalvergroting) (42 TEU) 
 
De vervoerskosten per container zouden nog lager kunnen worden als het duwschip 
meer ingezet kan worden. Daarmee wordt het volgende bedoeld. 
Als er met 4 bakjes gevaren wordt kunnen er 80 containers in een beweging 
weggevaren worden. Omdat het aantal te vervoeren containers van en naar de Dender 
ongeveer 2700 TEU[10.1] per jaar is betekend dat, dat het konvooi in 34 keer op en 
neer varen alle containers heeft weg gebracht. Een round trip duurt ongeveer 17 uur, 
dus in minder dan anderhalve maand tijd is de volledige hoeveelheid van de containers 
vervoerd. Omdat niet alle vier de bakjes naar een en dezelfde eindbestemming 
hoeven, kunnen er met hetzelfde duwschip meerdere bakjes vervoerd worden die naar 
verschillende plaatsen gebracht worden. Het voordeel daarvan is dat er maar een 
duwschip gekocht hoeft te worden. De kapitaalkosten en de afschrijvingskosten die 
gerelateerd zijn aan het duwschip kunnen dus over meerdere reizen (dus containers) 
verdeeld worden. Dit zal onderzocht worden in hoofdstuk 14: case. 
 

 
 

 
Bronnen: 
 
[10.1] project Waterslag, www.waterslag.org 

 
[10.2] www.kantoorbinnenvaart.org 
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11.LADEN EN LOSSEN 
 

 
 
 

 
11.1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk worden de laad- en lostechnieken van binnenvaartschepen 
onderzocht. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de kosten van het laden en lossen. 
Verder wordt er nog aandacht geschonken aan het laden en lossen van 
binnenvaartschepen op het water door middel van het kraanschip van Mercurius19.  
 
 

11.2 Laad en los faciliteiten 
 
De meeste kleine binnenvaartschepen varen met een bulklading naar de 
eindbestemming op de kleine vaarweg. Daar worden de schepen gelost door de laad- 
en losinstallaties die bij de bedrijven geplaatst zijn. Een betoncentrale bijvoorbeeld 
heeft een eigen losinstallatie op het terrein geplaatst of er kan gewerkt worden met 
een mobiele kraan om de schepen te lossen. Twee voorbeelden van losinstallaties zijn 
te zien in onderstaande figuren.  
 
 

 
Fig 11.1: “stofzuiger” en een laad en los grijper 

 
Een andere mogelijkheid om de schepen te lossen is door gebruik te maken van een 
eigen kraan aan boord van het schip. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het port 
hopper concept waarbij een mobiele kraan door het schip zelf meegenomen kan 
worden en uitgeklapt kan worden op het moment dat het schip gelost moet worden. 
Maar omdat veel bedrijven aan vaarwegen een eigen losinstallatie hebben zal een 

                                                 
19 Mercurius is een binnenvaartonderneming die dit concept ontwikkeld heeft. Verder heeft 
Mercurius al een binnenvaartschip met een eigen laad- en losinstallatie 
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eigen losinrichting aan boord van het schip niet nuttig zijn eens te meer omdat bij het 
laden er ook al een laadinstallatie aanwezig is in de zeehaven. Daar wordt het zand en 
grind in de schepen gespoten/ gestort.  
 
Voor het laden van containers in de zeehaven wordt er gebruik gemaakt van de 
terminal faciliteiten die aanwezig zijn. Het lossen en het weer laden van de schepen in 
het achterland kan op verschillende manieren gedaan worden. De eerste manier is om 
gebruik te maken van de inland terminals. Als dat geen optie is omdat de vracht 
rechtstreeks naar de klant gebracht moet worden kan er gebruik gemaakt worden van 
laad en losinstallaties die aanwezig zijn bij de betreffende bedrijven. Die kunnen dan 
bestaan uit een containerkraan of uit een reach stacker. Een voorbeeld van zo´n reach 
stacker is in onderstaande figuur te zien. Met dit type materiaal is het mogelijk de 
schepen te lossen en de containers meteen weg te zetten. Een nadeel is wel dat de 
schepen niet te breed mogen zijn omdat anders de reach stacker er niet meer bij kan. 
Maar tot een breedte van 3 containers is het mogelijk om ze te kunnen lossen.  
 

 
Fig 11.2: reach stackers 

 
Bij een bak waarbij er 3 containers naast elkaar staan is het mogelijk de containers te 
laden en te lossen zolang ze lichter zijn dan 12 ton. Dit is te zien in figuur 11.3.  
 
Omdat er vanuit gegaan is dat de containers een gewicht hebben van 14 ton waardoor 
die containers niet zonder meer gelost kunnen worden met de in figuur 11.3 gegeven 
reach stacker. De reach stacker van de Hyster is wel instaat om tot drie containers 
breed containers te behandelen van 26 – 30 ton. 
 
Het voordeel van het gebruik van reach stackers is dat die ook gebruikt kunnen 
worden voor het vervoer van de containers op kade zelf. Omdat de bakken 
achterblijven, is het niet van belang om de bakken heel snel te lossen vanuit het 
oogpunt van de binnenvaartondernemer en kan de terminaloperator zelf bepalen wat 
de beste manier van verwerken van de containers is. Of eerst de bakken lossen met 
een speciale kraan en daarna de containers verwerken met een reach stacker of de 
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containers direct van de bak lossen om ze daarna te verwerken met dezelfde reach 
stacker.  
 

   
Fig 11.3: hefcapaciteit van de reach stacker [11.1] 

 
Omdat de bakken geschikt zijn om zowel bulkgoederen als containers te vervoeren is 
het gebruik van een eigen laad en losinstallatie aan boord van de bak niet nuttig 
omdat de losinstallatie dan zowel bulk als containers moet kunnen lossen.  
 
Dus het is niet nuttig om een eigen losinstallatie te installeren aan boord van de 
bakken om de volgende redenen: 

 
- In de zeehaven zijn voldoende laadinstallaties 
- Door de twee verschillenden types van ladingen zijn er zowel een gewone grijper als 
een container grijper nodig  
- Door de beperkte breedte is het moeilijk om de bak uit te rusten met een eigen laad- 
en losinstallatie ivm de stabiliteit van de bak.  
- De eindbestemmingen hebben voldoende laad- en losinstallaties (als het gaat om 
bulk) of er kan met een reach stacker gelost worden (als het om containers gaat) 
 
 
11.3 Kosten laden en lossen  
 
De kosten om een container te laden in de haven Antwerpen of Rotterdam lag in 2004 
op 110 dollar per container move, dat was gelijk aan ongeveer 100 euro (in 2004). De 
kosten voor het lossen van een container in een inland terminal is ongeveer gelijk aan 
20 euro per move. De kosten van het laden en lossen van bulk materiaal is ongeveer 
gelijk 1 euro per ton. In onderstaande tabel staan de prijzen voor het laden en lossen 
gegeven voor de verschillende types vracht.  
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  inland terminal  zee haven 
     

containers  € 20.00 € 100.00 
    

bulk € 1.00 € 1.00 
Tabel 11.1: kosten overslag 
 
De prijzen van de overslag bij de inland terminal zijn een schatting20. 
 
De kosten van het laden en lossen van een container zijn van een grotere orde dan de 
kosten voor het vervoer. Als er grotere afstanden worden afgelegd met een groter 
schip zullen de totale kosten per container voor het vervoer kleiner zijn dan de kosten 
voor een kleiner schip. Dit is toe te schrijven aan de schaalvergroting van de schepen. 
De grote afstand zorgt er ook voor dat de laad- en loskosten een minder groot deel 
van de totale kosten gaat uitmaken, waardoor het vervoer over grotere afstanden met 
een binnenvaartschip aantrekkelijker is dan het vervoer met kleine 
binnenvaartschepen op kleine afstanden. De laad- en loskosten worden als het ware 
uitgesmeerd over een langere reis.  
 
De kosten van het laden en lossen van bulk zijn van een kleinere orde dan het vervoer. 
Daardoor zullen de totale vervoerskosten minder worden beïnvloed door het laden en 
het lossen dan bij het vervoer van containers. Dit is ook een van de redenen dat op 
korte afstanden een binnenvaartschip dat bulkgoederen vervoerd kan concurreren met 
wegtransport. De kosten worden dan vooral bepaald door het daadwerkelijk vervoer 
zelf.  
        
 

11.4 Laden en lossen op het water  
 
Doordat de wachttijden in terminals erg hoog kunnen zijn voor binnenvaartschepen 
(zelfs tot 24 uur) is er een nieuw concept ontwikkeld door o.a. Mercurius waarbij de 
binnenvaartschepen geladen en gelost kunnen worden op het water. Dit kraanschip 
wordt door kleine duwbakken bevoorraad die tussen het kraanschip en de kade 
pendelen. Een artist impression van dit concept is in onderstaande figuur te zien.  
 

                                                 
20  schatting gegeven door een externe transportdeskundige  
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Fig 11.4: Laden en lossen op het water met het kraanschip 
 

Het voordeel van het laden en lossen van binnenvaartschepen op deze manier is dat er 
minder lang gewacht hoeft te worden waardoor de kosten die de het binnenvaartschip 
daardoor moet maken minder zullen zijn. Het nadeel van deze optie is echter dat er 
een extra kraanhandeling gemaakt moet worden. Omdat de totale vervoerskosten van 
het vervoer via binnenwateren, zeker op de kortere afstanden, gedomineerd worden 
door de laad en loskosten is het de vraag of deze extra handeling (en dus kosten) 
opweegt tegen de besparing van het korter wachten.  
 
Het in dit rapport ontwikkelde concept heeft als voordeel dat de lange wachttijden in 
de zeehaven niet leiden tot grote kosten omdat de bakken achtergelaten worden. Het 
is dus niet nodig om extra kosten te maken om de bakken te laten lossen door het 
kraanschip.  
 
 
 
Bronnen: 
 
[11.1] http://www.brandsma.com/Fantuzzi%20heftrucks/cs_45_kc.htm  
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12.DISTRIVAART  
 

 
 
 
 
 

12.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken of het distrivaartconcept gebruikt kan worden 
binnen het ontwikkelde concept. Als eerste wordt er gekeken wat het 
distrivaartconcept is en wat de grootste problemen waren met de invoering van dat 
concept.  
 
 
12.2 Distrivaart concept  
 
Het distrivaartconcept richt zich op het vervoer van pallets die vooral bestemt zijn voor 
supermarkten in speciaal daarvoor gebouwde binnenvaartschepen om zodoende een 
modal shift te bewerkstelligen van wegvervoer naar binnenwatervervoer. Daardoor 
wordt de weg ontzien en zal de milieuschade per pallet verminderd worden. Het 
gebruikte schip is in onderstaande figuur te zien.  
 
 

 
Fig 12.1: Distrivaart schip  
 

De pallets worden met de vrachtwagen naar bestaande inland terminals gereden waar 
de pallets overgeladen worden op het schip, waarna het schip verschillende andere, 
strategisch gekozen, terminals aandoet. Er wordt dan een totaal vervoersnetwerk 
opgezet om zoveel mogelijk pallets te vervoeren. Om dit project te laten slagen is een 
voldoende groot volume nodig om te vervoeren. Door het synchroniseren van de 
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verschillende ladingen van verschillende bedrijven zoals Bavaria, Grolsch, Coca Cola, 
enz zouden de benodigde volumes bereikt kunnen worden.  
 
Het concept is na goede onderzoeksresultaten opgezet maar is echter (voorlopig) 
stilgezet. Het bovengetoonde schip is ontdaan van het palletgedeelte en vaart nu als 
gewoon binnenvaartschip. Om te zien of het distrivaart concept toch gebruikt kan 
worden is het goed te weten waarom het project mislukt is en wat er veranderd kan 
worden om het eventueel wel te laten slagen. De reden waarom het project niet 
geslaagd is te vinden in [12.1]. Als een van de redenen wordt er genoemd dat, door 
omstandigheden, minder vracht beschikbaar was dan aanvankelijk was ingeschat. 
Partners haakten af en andere partners willen niet hun hele vervoersstroom omzetten 
naar het distrivaart concept omdat dat een te groot risico werd gevonden. 
 
Een ander belangrijke oorzaak voor het mislukken van het concept is de toegenomen 
complexiteit van het vervoer. Het bleek een lastige opgave te zijn voor de logistieke 
dienstverlener om het wegvervoer en het scheepsvervoer voor alle betrokken partijen 
goed te synchroniseren. Verder worden er nog problemen genoemd zoals het 
onderlinge wantrouwen van de partners, mensen zonder beslissingsbevoegdheid die 
betrokken waren bij het project en het gebrek aan geld om het project te financieren 
(terughoudend partners en weinig overheidssteun) 
 
Dus als de grootste problemen kunnen dan als volgt beschreven worden 
 
- Veel partijen nodig doordat grote volumes nodig zijn 
- Synchronisatie problemen bij de organisatie van het vervoer (complexiteit) 
- Schip alleen voordeliger als het vaart � korte haventijd vereist, dus het laden en 
lossen moet snel gebeuren 

 
 
12.3 DistriBAK 

    
Als naar de voorgaande problemen gekeken wordt zouden een aantal van die 
problemen opgelost kunnen worden als er gebruik gemaakt zou worden van het in dit 
rapport ontwikkelde concept.  
 
Het in dit rapport ontwikkelde concept heeft als voordeel dat het vervoer over grote 
vaarwegen er meerdere, met verschillende soorten ladingen, bakken gekoppeld 
kunnen worden om zo het schaalvoordeel te benutten. Het voordeel hiervan is dat er 
om het vervoer aantrekkelijker te maken voor pallets er minder grote volumes nodig 
zijn omdat bulk of containervervoer als ruggengraat kan dienen voor het palletvervoer.  
 
Een ander voordeel is dat een distribakje achter kan blijven waardoor het afstemmen 
van het laden en lossen beter te regelen is. Er is een window waarin de bakken gelost 
kunnen worden, zodat de trucks ruimer de tijd hebben om naar de laad en losplek van 
de distribakken te rijden. 
 
Het derde voordeel zou kunnen zijn dat het vervoer over de weg gewoon geregeld 
wordt door de wegvervoerder en dat de wegvervoerder het vervoer over water 
uitbesteed aan een reder. Op die manier blijven de verschillende verladers buiten het 
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proces en is het vervoer een zaak tussen de wegvervoerder en de 
binnenvaartondernemer.  
 
Het is belangrijk om te weten waar en welke producenten van FMCG ( fast moving 
consumer goods) er aan vaarwegen gelegen zijn. En waar de distributiecentra gelegen 
zijn. Op die manier kan hetzelfde concept gebruikt worden dat is gebruikt bij het 
originele distrivaartconcept.  
 
Er zou ook gekeken kunnen worden of de pallets die nu in trucks van een producent 
naar een distributiecentrum worden gereden in containers vervoerd kunnen worden (of 
SWAP bodies) die overgezet kunnen worden op een bak. De bak vaart de containers 
met pallets naar de eindbestemming op de vaarweg, waar ze naar de eindbestemming 
gereden worden door weer een truck. Het schematische overzicht is in onderstaande 
figuur te zien. 
 

  
Fig 12.2: vervoer pallets via binnenwater 

 
Het voordeel van dit concept is dat de er alleen maar containers van de truck naar het 
schip overgezet moet worden zonder dat alle pallets uit de vrachtwagen gehaald 
moeten worden en in het schip geladen moeten worden. Ook is er op deze manier 
geen bezwaar tegen het vervoeren van cola en bier en bouwmaterialen in hetzelfde 
schip omdat de verschillende producten in verschillende containers zitten waardoor ze 
dus gescheiden blijven.  
 
 
 
Bronnen: 
 
[12.1] MT 313 rapport B. Jansen & G.J. Verver    
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13.MILIEU 
 

 
 
 

 
13.1 Inleiding  

 
In dit hoofdstuk wordt de milieubelasting van het ontwikkelde concept berekend en 
worden de berekende waarden tevens vergeleken met de waarden voor vrachtwagens 
en bestaande binnenvaartschepen. 
 
 
13.2 Positie in het totale model 

 
In deze paragraaf wordt de positie van het emissiemodel in het totale model 
weergegeven. Dit is in onderstaand figuur te zien. 

 
Fig 13.1: positie in het totale model 

 
 

13.3 Emissies 
 
De luchtverontreiniging van het binnenvaartschip wordt berekend aan de hand van de 

uitstootgegevens van 2CO , xNo , xSO  en PM10 deeltjes. In onderstaande tabel worden 

de uitstootgegevens van HFO gegeven. 
 
 CO2 NOx SOx PM10 
t/t 3.17 0.09 0.06 0.01 

Tabel 13.1: Uitstoot gegevens HFO 

 

Omdat er in de binnenvaart gevaren wordt op gasolie waarvan de uitstoot van xSO  

gelimiteerd wordt tot 0.1 % in plaats van de 4.5 % die toegestaan is bij HFO, zijn de 
gegevens van HFO omgerekend naar waarden die bij gasolie horen. (4.5 % is de 
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maximale hoeveelheid zwavel in realiteit zal de concentratie lager zijn) Dit is gedaan 

door de uitstoot van xSO  door de brandstof te verminderen met de factor  

0.1% / 4.5%. Omdat de uitstoot van PM10 deeltjes direct gerelateerd is aan het 
zwavelgehalte van de brandstof neemt ook de PM10 concentratie af. Die afname is in 
onderstaande grafiek te zien waarin opvalt dat de PM10 deeltjes een minimum waarde 
hebben. Dus een gedeelte van de PM10 uitstoot wordt dus niet door zwavel 
veroorzaakt maar door de andere stoffen die in de brandstof zit. De waarde van de 
PM10 uitstoot is daarom gelijk gesteld aan 1.8 g/kg voor het geval dat er hooguit 
0.1% zwavel in de brandstof zit.  
 

  
Fig 13.2: relatie zwavelconcentratie en PM10 uitstoot [1] 

 

Er wordt vanuit gegaan dat de andere gegevens 2CO  en xNo  niet verschillen van HFO. 

De gegevens van gasolie zijn te zien in de volgende tabel. 
 

 CO2 NOx SOx PM10 
t/t 3.17 0.09 0.0013 0.0018 

Tabel 13.2: uitstoot gegevens gasolie 
 

De waarde van de 1.8 g/kg voor PM10 is aan de lage kant maar kan gehaald worden 
als er nieuwe motoren gebruikt worden in het duwschip. 
 
Om te zien of het nieuwe binnenvaartconcept een lagere milieubelasting heeft dan 
vrachtwagens wordt er een berekening gemaakt van de uitstoot van de duwboot en 
duwbakken bij een bepaalde situatie. 
 
De uitstoot wordt per TEU*km en t*km uitgerekend door de totale hoeveelheid 
uitgestoten stoffen te delen door de afgelegde afstand en de hoeveelheid vracht, dat 
vervoerd wordt. Er is gerekend met verschillende grote van de bakken en verschillende 
bakverbanden om te zien wat de invloed is van de schaalvergroting op de 
milieubelasting.  
 
De hier gebruikte case is het volgende: De vaarafstand over de grote rivier is 100 km 
de vaarafstand op de kleine rivier is 30 km. De snelheid op de grote rivier is gelijk aan 
14.5 km/h en op de kleine rivier is die gelijk aan 6 km/h. Er zijn 3 sluizen geplaatst op 
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de kleine rivier. De bakken varen onafhankelijk verder op de kleine rivier zodat het 
duwschip niet meegaat op de kleine vaarweg en daardoor zijn er geen emissies op de 
kleine vaarweg want de bak vaart immers op zijn batterijen. Alle emissies worden 
veroorzaakt door het duwschip. 
 
De uitstootgegevens van vrachtwagens per tonkilometer is uit onderstaande tabel 
gehaald. 
 
Emissie parameters wegtransport in g/ton-kilometer     
Bulktransport      
truck (10 ton) NOx CO2 PM10 SO2 

2000 niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar 
2010 niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar 
2020 niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar 

          
Truck (27,3 ton)         

2000 0,79 67,7 0,026 niet beschikbaar 
2010 0,38 67,7 0,009 niet beschikbaar 
2020 0,25 67,7 0,009 niet beschikbaar 

Non-Bulk Transport         
truck (10 ton)         

2000 1,33 123,0 0,050 niet beschikbaar 
2010 0,64 123,0 0,018 niet beschikbaar 
2020 0,42 123,0 0,018 niet beschikbaar 

          
Truck (27,3 ton)         

2000 0,80 69,2 0,026 niet beschikbaar 
2010 0,39 69,2 0,010 niet beschikbaar 
2020 0,25 69,2 0,010 niet beschikbaar 

Tabel 13.3: Emissiegegevens van vrachtwagens (28 tons) [13.2]  
 

De emissie gegevens van bestaande kleine binnenvaartschepen is in onderstaande 
tabel te zien waarbij er is uitgegaan van de normen die gesteld worden in 2010.  
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Tabel 13.4: uitstoot gegevens van bestaande spitsen [13.2] 

 
Bij de gegevens van de bovenstaande tabel moet er worden van uitgegaan dat de 
uitstoot gegevens in de 2010 situatie geschat zijn aan de hand van verwachte 
vernieuwingen aan bestaande motoren. Omdat er weinig nieuwe kleine schepen 
gebouwd worden zullen er ook weinig nieuwe motoren komen waardoor ook de 
voorspelde afname van de emissies minder zal worden. De motoren in bestaande 
Spitsen zijn oud en worden in feite alleen opgeknapt totdat de motor zonder 
problemen blijft functioneren. Ook is de afname van SOx toe te schrijven aan 
verscherpte regelgeving van de EU betreffende de brandstof. (deze regelgeving 
verplaatst in feite de zwavel van gasolie naar HFO waardoor het per saldo geen 
oplossing is) Dit is niet meegenomen in de berekening van de emissies van het 
concept waar is uitgegaan van tegenwoordige waarden.  
 
Een van de resultaten van de berekeningen is in onderstaande figuur te zien waarin de 
uitstoot van CO2 per tonkilometer is berekend voor de verschillende bakafmetingen en 
bakverbanden en vergeleken wordt met de uitstoot gegevens van vrachtwagens en 
bestaande spitsen. 
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Fig 13.3: Uitstoot CO2 voor het concept en vrachtwagens. [For 3 = formatie 3 = 4 bakken, For 
2 = formatie 2 = 2 bakken] 

 
Uit figuur 13.3 valt op te maken dat de uitstoot van CO2 met het binnenvaartconcept 
tot wel 3 X zo laag is in vergelijking met vrachtwagens. Verder valt op dat de grootste 
bakcombinatie met de grootste bakken tot de laagste uitstoot per tonkilometer leidt 
maar zelfs de combinatie die het meest ongunstigst is (2 bakken van 20 TEU), heeft 
altijd nog maar de helft van de uitstoot van CO2 i.v.m. wegvervoer. Ook is de uitstoot 
van CO2 lager dan die van Spitsen waarbij het grootste verschil is te vinden bij de 
grootste bakken en het grootste konvooi. 
 
Voor PM10 geldt hetzelfde als voor de uitstoot van CO2. In onderstaande figuur is de 
uitstoot van PM10 te zien i.v.m. wegvervoer. Alleen voor de kleinste bakken en het 
kleinste konvooi is er een kleine toename van PM10. Deze toename zal er in 
werkelijkheid niet zijn doordat de voorspelde motorverbeteringen waarschijnlijk niet 
gelden voor de Spitsen en Kempenaars. 
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Fig 13.4: Uitstoot PM10 voor het concept en vrachtwagens 
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De volgende stof die uitgestoten wordt die onderzocht is, is NOx. De resultaten zijn in 
onderstaande figuur te zien. 
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Fig 13.5: Uitstoot NOx voor het concept en vrachtwagens 
 

De uitstoot van NOx is voor het binnenvaartconcept kleiner dan die voor het 
wegvervoer. Alleen is de afname minder groot dan bij CO2 en PM10. De uitstoot van 
NOx zou nog kleiner kunnen worden als er gebruikt gemaakt gaat worden van 
waterinjecties in de motoren. Door het inspuiten van water worden de 
piektemperaturen in de motor lager waardoor er minder NOx ontstaat. Deze techniek 
bestaat al en zou toegepast kunnen worden. In vergelijking met Spitsen is de uitstoot 
van het concept groter, wat ook weer toe te schrijven is aan de veronderstelde betere 
motoren die gebruikt kunnen worden bij Spitsen.  
 
De laatste parameter die berekend is, is SOx en die is in onderstaande figuur te zien. 
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Fig 13.6: Uitstoot SOx voor het concept  
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Omdat er geen gegevens bekend zijn over de uitstoot van SOx per tonkilometer van 
vrachtwagens is er geen vergelijking mogelijk met vrachtwagens. In vergelijking met 
bestaande Spitsen geldt hetzelfde als bij de andere onderzochte parameters. 
 
Een andere belangrijke conclusie is dat de grootste uitstoot van gassen voor rekening 
komt van CO2. Op die parameter scoort het nieuwe concept beduidend beter dan 
vrachtwagens. CO2 is ook de meest populaire parameter van de laatste tijd als het 
gaat om milieuproblematiek en “klimaatveranderingen” (Al Gore ; An inconvenient 
truth).  
 
Op de kleine rivieren hebben de zelfstandig varende duwbakken geen emissies, in feite 
is het dus een emissieloos schip. De emissies worden volledig veroorzaakt door het 
duwschip. Omdat het duwschip de batterijen oplaadt en zorgt voor de voortstuwing op 
de grote rivier wordt er dus gebruikt gemaakt van het schaalvoordeel tijdens de 
energie opwekking. Op de kleine rivieren en kanalen geldt een maximum snelheid van 
ongeveer 6 à 7 km/h waardoor kleine bestaande schepen niet op vol vermogen kunnen 
varen zodat er op een lager toerental van de motor gevaren moet worden, waardoor 
de motor niet meer in het ontwerppunt werkt. In die off design conditie is de 
verbranding in de motor niet meer optimaal en zal er door de onvolledige verbranding 
een grotere uitstoot van PM10 deeltjes plaatsvinden. De relatie tussen het 
motorvermogen en de uitstoot van PM10 deeltjes is in onderstaande figuur te zien. 
 

 
Fig 13.7: Vergroting van PM10 uitstoot bij lagere vermogens [13.1] 

 
Het principe van het opladen van de batterijen op de grote rivier (=snelweg) is gelijk 
aan het principe van de hybride auto van Toyota en Honda. Daar wordt de auto 
aangedreven door een elektromotor in de stad om daar de uitstoot te verminderen.  
 
Maar er is een keerzijde aan het gebruik van accu´s voor de voortstuwing. Dat is 
namelijk dat de productie van accu´s zorgen voor milieuschade. Als er gekeken wordt 
naar het hele proces van bouw, gebruik en sloop dan is het gebruik maken van accu´s 
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niet veel beter dan het gebruikmaken van een normaal klein binnenvaartschip. Het 
voordeel is iets in het voordeel van het nieuwe concept omdat de schepen en dus ook 
de motoren nieuwer zijn, waardoor de emissies minder zullen zijn dan die van de 
oudere motoren.  
 
 
 
 
Bronnen: 
 
 
[13.1] Emissiefactoren fijn stof van de scheepvaart Rapport Delft, februari 2001 Opgesteld 
door: ir. W.J. Dijkstra 
 
[13.2] “Binnenvaart voortdurend duurzaam” 27th January 2004 Final Report 9P1060 Drs. H.A. 
Schilperoord (Royal Haskoning) 
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14.CASESTUDIE I 
 

 
 
 

 
 

14.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de goederenstromen beschreven die als markt kunnen dienen 
voor het ontwikkelde binnenvaartconcept. Er is uitgegaan van de marktbevindingen die 
gemaakt zijn door Buck Consultants International in opdracht van het Waterslag 
project. De totale in en outband van de geïdentificeerde vracht wordt verdeeld over 
drie verschillende kleine rivieren en kanalen. Als eerste worden de Kempense kanalen 
onderzocht waarna de Leuven/Dijle en de Dender volgen. Verder wordt het logistieke 
concept verder uitgewerkt die bij deze case hoort, waarna de vervoerskosten bepaald 
worden. De berekende vervoerskosten worden vergeleken met de kosten van 
wegvervoer en die van Kempenaren en Spitsen. Als laatste wordt er gekeken naar de 
investeringsbeslissing en naar de milieuschade die het concept i.v.m. het wegvervoer 
heeft.  
 
 
14.2 Kempense kanalen  
 

Van de totale stromen die van en naar locaties op de Kempense kanalen wordt 
vervoerd zijn alle stromen geïdentificeerd die van en naar de Zeehaven van Antwerpen 
leiden. De reden om juist die stromen te selecteren komt doordat dan al de te 
vervoeren vracht over de verschillende kanalen gecombineerd kan worden van en naar 
Antwerpen. In tabel 14.1 staan de vervoersvolumes van de verschillende plaatsten die 
aan het kanaal grenzen. De volumes zijn uitgedrukt in TEU voor containers en in 
tonnen voor bulkproducten.  
 
Wat opvalt in tabel 14.1, is dat een grote stroom van containers van Antwerpen naar 
Mol en Beerse is. Verder is er een grote uitstroom van containers naar Zeebrugge. Er 
is uitgegaan dat die containers via Antwerpen naar Zeebrugge vervoerd kunnen 
worden. 
 
De maximale afmetingen van de vaartuigen op dit kanaal zijn gelijk aan 51.50 meter 
lengte en een breedte van 6.70 meter wat dus leidt tot een bakcapaciteit van 28 TEU. 
De diepgang van de vaarweg is gelijk aan 2.30 meter. De maximale snelheid is 7.2 
km/h.  



 143 

 
Kempense kanalen Inbound     

      
locatie Bedrijf Soort Volume 

      

Mol 
Gheys Belgian Logistic 
Center Containers 

Containers 3500 TEU 
Antwerpen  

Beerse 
Metallo-Chimique Schroot 
(bulk) Containers 

Containers 2430 TEU 
Antwerpen 

      
    5930 TEU  

Kempense kanalen Outbound    
      

locatie Bedrijf Soort volume 
      

Rijkevorsel Colimetals 
Containers gerecycleerde 
metalen 30.000 t Antwerpen / Rotterdam 

Schoten Antwerp Metals 
IJzersoorten,roestvrij 
staal 54.000 t Antwerpen / Rotterdam 

Beerse Wienerberger-Terca Containers 4000 à 5000 TEU Zeebrugge 
  Metallo-Chimique Containers 270 TEU Antwerpen 
      
      5000 TEU + 84.000 t 

Tabel 14.1: Overzicht van de goederenstromen van en naar de zeehavens 
 

 
14.3 Leuven-Dijle 

 
De vervoersstromen over de Leuven-Dijle vaarwegen zijn in onderstaande figuur te 
zien.  
 
Leuven-Dijle Inbound     

      
locatie Bedrijf Soort volume 

      
Boortmeerbeek Verhaeren Beton & Asfalt Zeezand 25.000 t Antwerpen 

   Porfierzand 20.000 t Antwerpen 
Hever Betomix Zeezand 78.000 t Antwerpen 
Leuven-Wijgmaal Remy Industries Rijst 30.000 t Antwerpen 

      
    150.000 t 
        

Leuven Dijle Outbound    
      

locatie Bedrijf Soort volume 
      

Herent Cargill Malt Containers mout 6205 TEU Antwerpen 
        

Tabel 14.2: Overzicht van de goederenstromen van en naar de zeehavens 
 

Op de Leuven-Dijle vaarweg valt op dat er alleen bulk ingevoerd wordt (150.000 Ton) 
en dat er alleen containers uitgevoerd worden (6200 TEU).  
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De maximale afmetingen van de vaartuigen op dit kanaal zijn 51.75 meter lengte en 
hebben een breedte van 7.75 meter. De diepgang van de vaarweg is 2.30 meter. De 
maximale snelheid is 6 km/h. De lengte van het Leuven Dijle kanaal is 30 km en er 
zijn 5 sluizen geplaatst die gepasseerd moet worden.  
 
 
14.4 Dender  
 

De laatste rivier die onderzocht is, is de Dender. Op deze rivier is er een grote invoer 
van bulkgoederen (zand,grind). De out bound bestaat uit containers die naar 
Antwerpen vervoerd worden.  
 
Dender Inbound     

      
locatie Bedrijf Soort volume 

      

Ninove 
Bouwcentrale De 
Doncker Zand 13.500 t Antwerpen 

Herdersem De Witte Zand 120.000 t Antwerpen/Vlissingen 
   Grind 100.000 t Antwerpen 

Hofstade Kasseistenen Hofman Kasseien en natuurstenen 1500 à 2500 TEU Antwepen 
Aalst Intergarden Ingelegde groenten en fruit 750 à 1000 TEU Antwerpen 

      
    220.000 t + 2300 TEU  
        

Dender Outbound    
      

locatie Bedrijf Soort volume 
      

Ninove Berry Yarns 
Containers bobijnen 
synthetische garens 720 à 960 TEU Antwerpen 

Aalst Intergarden Lege bokalen 2000 TEU Antwerpen 
      
    2800 TEU  
        

Tabel 14.3: Overzicht van de goederenstromen van en naar de zeehavens 

 
De maximale afmetingen van de vaartuigen op deze rivier zijn gelijk aan 54.70 meter 
lengte en hebben een breedte van 7.55 meter. De diepgang van de vaarweg is 1.90 tot 
2.30. De maximale snelheid is 6 km/h. Deze afmetingen gelden tot de sluis bij Aalst. 
Dus als Ninove bereikt moet worden gelden er andere afmetingen. Deze zijn: Lengte = 
41.25 meter en breedte = 5.10 meter. Deze kleinere afmetingen worden veroorzaakt 
door de sluis bij Aalst die de maximale afmetingen beperkt.  
 
Om goederen op te halen uit Ninove moet er dus gebruik gemaakt gaan worden van 
een smaller en kleiner duwbakje.  
 
Wat opvalt bij deze vrachtpotentie is dat er een groot verschil is tussen de hoeveelheid 
vracht die in- en uitgevoerd kan worden. Er wordt namelijk meer ingevoerd dan 
uitgevoerd.  
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Omdat er op de Dender net geen 3 containers naast elkaar kunnen staan wordt de 
breedte van de bak bepaald op 2 containers breed terwijl er een groter schip tot aan 
Aalst kan varen. Daarom wordt de breedte van de bak bepaald door de maximale 
hoeveelheid bulk dat er in het laadruim geladen kan worden geladen zodat de bak net 
door de sluizen kan. De containers passen er nog steeds in maar er is meer ruimte 
over. Omdat de maximale breedte van het schip 7.30 meter kan zijn en de lengte niet 
groter dan 54.71 meter mag zijn heeft de bak dan een laadvermogen van 550 ton aan 
bulkgoederen of 28 TEU in containers. Daardoor kan er meer bulk vervoerd worden en 
kan er geconcurreerd worden met de Kempenaren die op de Dender varen tot aan 
Aalst. 
 
 

14.5 Logistiek  
 
Het schematische overzicht van de verschillende vaarwegen staat hieronder. 
 

 
Fig 14.1: schematisch overzicht onderzochte vaarwegen 
 

Omdat alle goederenstromen terug gaan naar Antwerpen, zal het duwkonvooi steeds 
weer Antwerpen aandoen om daar nieuwe geladen bakken mee te nemen en 
retourbakken te laten lossen. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld eerst met een 
konvooi naar Dendermonde te varen om daar de bakken voor Aalst achter te laten en 
de geretourneerde bakken weer aan te koppelen en die weer terug te varen naar 
Antwerpen. Weer in Antwerpen aangekomen kunnen de bakken uit de regio Aalst 
worden losgekoppeld en achter gelaten worden terwijl de bakken voor de regio Leuven 
aangekoppeld kunnen worden.  

 
Zoals in hoofdstuk 10 te zien is worden de vervoerskosten minder naarmate de bak 
groter wordt. Daarom is er voor gekozen om uit te gaan van de 42 TEU bakjes voor 
het vervoeren van containers en bulk op het Leuven Dijle traject. Voor de Kempense 
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kanalen en de Dender wordt er gebruikt gemaakt van 28 TEU bakjes. De laadcapaciteit 
van de bakjes is gelijk aan 600 ton en 550 / 400 ton respectievelijk als er bulk 
vervoerd moet worden. Het aantal afvaarten per rivier/kanaal per jaar is dan te 
berekenen uit de vrachtpotentie en is onderstaande figuren te zien. 

 
Leuven Dijle Inbound     

     
vrachtpotentie 150000 ton 
bak grote 600 ton 

    
# bakken 250 [-] 
Leuven Dijle Outbound   

    
vrachtpotentie 6205 TEU 
bak grote 42 TEU 

    
# bakken 148 [-] 

Tabel 14.4: Aantal afvaarten per jaar 
 

Het aantal bakken dat in bovenstaande tabel is berekend zijn het aantal bakken dat 
per jaar moet vertrekken. Het aantal afvaarten is dan te berekenen uit de grootte van 
het konvooi. Dus als er met vier bakken gevaren wordt zal het aantal afvaarten minder 
worden dan dat er met twee bakken gevaren wordt.  
 
De resultaten zijn in onderstaande tabel te zien als er uitgegaan wordt van 148 
jaarlijkse bakbewegingen.  
 

aantal bakken aantal afvaarten 
1 148 
2 74 
4 37 

Tabel 14.5: aantal afvaarten per duwkonvooi 
 

Als er met een snelheid van 14.5 km/h wordt gevaren dan duurt een enkele afvaart 
over de Schelde van Antwerpen naar de mond van het Leuven_Dijle kanaal ongeveer 7 
uur. Die tijd is inclusief het koppelen en ontkoppelen van de bakken. Dus in 14 h tijd 
kan het konvooi op en neer varen met de bakken van Antwerpen naar Rumst. Als er 
dan vanuit gegaan wordt dat het schip dan niet meer ingezet wordt tot de volgende 
dag dan duurt het dus 1 hele dag om op en neer te varen. Dus de vier baks optie heeft 
dan per jaar 37 afvaarten, dat is dus om, ongeveer, de 8 dagen een afvaart.(als er 
zondag niet gevaren wordt)  
De twee baks optie heeft dan om de 4 dagen een afvaart, wat dus betekent dat een 
bakje (4 dagen – 2*[T_SR + T_Lock] =) 3 dagen de tijd heeft om gelost en geladen te 
worden. De vervoerstijden zijn in onderstaande figuur te zien.  
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Fig 14.2: vervoerstijden van Antwerpen naar Leuven 
 

Dus als er om de vier dagen een afvaart is dan is het duwschip 74 dagen per jaar bezig 
met het op en neer varen naar Leuven.  
 
Voor het varen naar de Dender zijn de volgende berekeningen gemaakt. 
 

Dender Inbound   
   

vrachtpotentie 220.000 t + 2300 TEU ton/TEU 
bak grootte 550 / 28 TEU ton/TEU 

   
bak afvaarten 483 [-] 

Dender Outbound   
   

vrachtpotentie 2000 TEU 
bak grootte 28 TEU 

   
bak afvaarten 72 [-] 

Tabel 14.6: aantal bakbewegingen op de Dender 
 

Bij een enkele bak zijn er 72 afvaarten met een dubbel bezette bak terwijl er voor de 
twee baks optie 36 afvaarten per jaar nodig zijn om een geladen bak te vervoeren op 
de heen en terugreis. Er is echter nog veel meer vraag naar vrachtvervoer alleen is dit 
een enkele stroom naar de Dender toe. Daardoor moeten veel bakken leeg terug 
gevaren worden naar Antwerpen zodat er extra kosten gemaakt worden. Er wordt 
aangenomen dat de operationele kosten (Brandstofkosten,bemanning en Reparatie en 
Onderhoud) per container dan verdubbeld worden als er maar vracht wordt vervoerd in 
een richting. Er wordt immers de dubbele afstand afgelegd voor dezelfde hoeveelheid 
vracht. 
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Een reis over de Schelde naar de Dender duurt 3.8 uur + 4 uur koppel en ontkoppeltijd 
≈ 8 uur. Dus een rondtrip van het duwschip duurt dan 16 uur wat dus ook weer 1 dag 
is. Dus om alle vracht naar de Dender te vervoeren moeten er bij de vier baks optie 
121 afvaarten zijn (=483/4). Dus om ongeveer twee dagen is er een afvaart naar de 
Dender vanuit de haven van Antwerpen.  
 
Voor de Kempense kanalen is de volgende berekening gemaakt.  
 
Kempense kanalen Inbound   

     
vrachtpotentie 5930 TEU 

bak grootte 28 TEU 
   

bak afvaarten 212 [-] 
Kempense kanalen Outbound 

     
vrachtpotentie 5000 TEU + 84.000 t ton/TEU 

bak grootte 400 / 28 ton/TEU 
   

bak afvaarten 389 [-] 
Tabel 14.7: aantal bakbewegingen op de Kempense kanalen  
 

Met de kleinere bak (28 TEU) zijn er heel wat bakbewegingen nodig om alle vracht via 
het water te vervoeren. De afstand tussen Antwerpen en Schoten is niet groot 
waardoor de bakken snel van de haven naar de mond van de rivier gevaren kunnen 
worden. (Vaartijd ongeveer 1 h) Op de Kempense kanalen zijn redelijk veel sluizen 
geplaatst waardoor de vaartijd op de kleine rivier groot wordt. De te gebruiken bak is 
in staat om 90 km zelfstandig te varen wat de afstand is van het hele kanaal van 
Schoten naar Herentals. De bakken kunnen dan naar de dichtstbijzijnde monding met 
de grote rivier varen. De tijd die nodig is om vanuit Schoten naar Herentals te varen 
over het Albertkanaal is bij een snelheid van 14.5 km/h gelijk aan 2 uur. Er zijn bij een 
vier baks optie 98 afvaarten per jaar nodig om de te vervoeren vracht te vervoeren. 
Dat komt overeen met eens in de 2 a 3 dagen een afvaart waardoor de bakjes 1 à 2 
dagen tijd hebben om te lossen en weer te laden. De totale vaartijd tussen de monding 
van de kempense kanalen en de haven van Antwerpen is ongeveer 10 à 12 uur 
(T_koppel = 4 h + T_LR = 1 h en weer terug of T_LR = 3 h + T_koppel = 4) voor een 
rondtrip (inclusief koppelen en ontkoppelen). Dus in een dag kan er een rondtrip 
gedaan worden.  
 
In onderstaande tabel staan het aantal afvaarten per kleine vaarweg gegeven. 
 

Leuven Dijle  Dender  Kempense kanalen  
aantal bakken aantal afvaarten aantal bakken aantal afvaarten aantal bakken aantal afvaarten 

1 148 1 484 1 389 
2 74 2 242 2 195 
4 37 4 121 4 98 

Tabel 14.8: Aantal afvaarten per vaarweg per jaar 

   
De dik gemaakte waarden zijn het aantal afvaarten per jaar per rivier bij de gekozen 
konvooi grootte. Omdat een afvaart maar een dag duurt, zijn het aantal dagen dat het 
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duwschip in beweging is gelijk aan 74 + 121 + 98 = 293 dagen. Als er niet in het 
weekend wordt gevaren dan zijn er per jaar 261 dagen beschikbaar. Dus als er 32 
zaterdagen wordt doorgewerkt zijn alle afvaarten te realiseren in een jaar tijd.  
In onderstaand figuur is het totale vervoersconcept uitgetekend waarbij het vervoer 
van de haven van Antwerpen naar de drie kleine vaarwegen zijn gekoppeld.  
 

 
Fig 14.3: Overzicht van het logistieke concept met het aantal afvaarten  

 
De bakken worden bij de monding van de Dender losgekoppeld en de retourbakken 
worden weer aangekoppeld. De bakken voor de regio van de Dender worden dan 
individueel verder gevaren naar de eindbestemming. De duwboot gaat terug naar de 
haven van Antwerpen waar de bakken weer geladen worden (of eerst nog gelost). 
Omdat de duwboot dan de bakken voor de regio van de Kempense kanalen meeneemt 
(en daar dezelfde handelingen uitvoert) hebben de bakken voor de regio van de 
Dender ongeveer twee dagen de tijd om geladen of gelost te worden. De duwboot 
moet namelijk eerst een dag naar de Kempense kanalen varen en daarna is die nog 
een dag bezig met een retourtje naar de regio Leuven. Het grote voordeel van concept 
is dat de bakken geladen kunnen worden in een grote periode zonder dat dan de 
kosten hoog oplopen, zoals dat het geval is bij de bestaande binnenvaartschepen. De 
bakken kunnen dan gelost worden in de daluren van een terminal zodat er ook winst is 
te behalen voor de terminal. Die kan immers het aantal te laden en te lossen schepen 
beter spreiden. Omdat de wachttijd in de havens steeds groter worden heeft die 
wachttijd de grootste impact op de schepen die de kleinste afstanden afleggen. Een 
dag wachten op een totale vaartijd van 6 dagen is minder erg dan een dag wachten bij 
een vaartijd van 12 uur. Dat is een van de redenen dat er weinig binnenvaartschepen 
naar bestemmingen varen die geen grote vaartijd hebben. De vervoerskosten zijn 
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lager dan de kosten voor het wegvervoer, zolang het schip kan blijven varen en niet te 
lang hoeft te wachten in de haven van Antwerpen.  

 

 
14.6 Bakken en duwboot 
 
De bakken die gebruikt kunnen worden op de verschillende kleine rivieren staan 
hieronder gegeven. Van de verschillende bakken worden de belangrijkste parameters  
gegeven evenals de schetsen van de bakken. 

 

  Leuven-Dijle  Kempense Kanalen  Dender 
L [m] 52,04 51,35 52,07 
B [m] 7,55 6,00 7,30 
T [m] 1,94 1,69 1,95 
D [m] 2,72 2,37 2,73 

Displ [m^3] 685,84 472,09 667,16 
     

LW [t] 87,99 68,07 86,37 
Laadvermogen [TEU] 42 28 28 
Laadvermogen [t] 600 400 550 

GM [m] 1,05 0,24 0,87 
     

AIR_GAP [m] 3,68 3,91 3,67 
     

#batt [-] 138 172 144 
Pb_barge [kW] 37,40 37,40 46,00 

Range [km] 60,00 90,00 60,00 
V_SR [km/h] 6,00 7,20 6,00 

     
Nieuwbouwkosten  [EUR] € 400.000 € 360.00 € 400.000 
 Tabel 14.9: bakgegevens voor de verschillende rivieren.  
 
Bij de hierboven gegeven waardes voor de nieuwbouwprijzen is uit gegaan van 
personeelskosten die gelden bij lage loonlanden.21  
De 3-D schetsen van de bakken staan hieronder gegeven en de algemeen plannen van 
bakken staan in bijlage N.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
21 De prijzen van de bakken zijn bepaald aan de hand van het model zoals dat beschreven is in 
hoofdstuk 5: Barge model 
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De 3D schets van het kempense kananelen bak 

 
 
De 3D schets van de Leuven-Dijle bak 
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De 3D schets van de Dender bak 

 
 
De Dender-bak wijkt maar 25 cm af in de breedte t.o.v de bak die vaart op het Leuven 
Dijle kanaal. Maar die kleine afname van de breedte leidt er wel toe dat in de Dender-
bak geen 3 containers naast elkaar kunnen staan. Omdat de beperking in de breedte 
bepaald wordt door maar een sluis zou het ook tot een van de mogelijkheden behoren 
om de sluis aan te passen. Omdat de kosten van het aanpassen van de sluis groot 
kunnen zijn is het aanpassen van de sluis niet verder meegenomen. 
 
De bakken wijken af van de bestaande klasse van bakken (zie appendix M voor de 
klasse van de bakken). Dat is gedaan omdat de grootst mogelijke bak tot de laagste 
kosten leidt. Dus de bakken worden gedimensioneerd door de infrastructuur die op de 
betreffende vaarweg gevonden worden. De klasse II vaarwegen zijn vaarwegen 
waarop de breedte beperkt is tot 6.60 meter terwijl de sluizen op de Dender en het 
Leuven Dijle kanaal grotere breedtes toe laten. Die grotere breedte heeft ook tot 
voordeel dat de diepgang verminderd kan worden. 
 
Een nadeel is dat de bakken die varen op de betreffende vaarweg speciaal ontworpen 
zijn voor die vaarweg. Daardoor kunnen ze niet eenvoudig uitgewisseld worden met 
andere vaarwegen. Maar omdat er gevaren wordt met een systeem waarbij de 
verschillende bakken op hun eigen rivieren en kanalen varen is dat hier geen 
probleem. Een voordeel van het standaardiseren van de bakken is dat er in serie 
gebouwd kan worden waarbij een korting bedongen kan worden op de nieuwbouwprijs. 
Ook kan er dan gekeken worden of het mogelijk is om bestaande kleine schepen zoals 
Spitsen en Kempenaren om te bouwen tot zelfvoortstuwende bakken. Dit is echter ook 
een groot risico omdat de staat van het oude schip niet bekend is en dus niet bekend 
is hoeveel werk er aan het schip gedaan moet worden om het schip weer in de vaart te 
krijgen. Ook is het niet bekend wat de marktprijs van de oude afgedankte schepen is. 
Het nadeel is echter dat de dimensies van de bakken bepaald worden door de kleinste 
sluizen, waardoor er geen gebruikt gemaakt kan worden van het schaalvoordeel van 
de grote bakken die op vaarwegen kunnen varen die grotere schepen toelaten. De 
invloed van de kleinere dimensies op de vervoersprijs wordt verder uitgewerkt in de 
volgende paragraaf. 
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De duwboot die gebruikt kan worden voor het concept wordt ontworpen om de grootst 
mogelijke bakken (die van de Dender en LD kanaal) te duwen. Omdat er een verschil 
is in het aantal te vervoeren bakken, namelijk 4 naar de Dender en 2 naar het Leuven-
Dijle kanaal, is de voortstuwingsinstallatie daarop aangepast.  
De data van de duwboot is in onderstaande tabel te vinden. 
 

  Duwboot 
L [m] 15.42 
B [m] 6.00 
T [m] 1.35 
D [m] 3.17 

Displ [m^3] 97.27 
   

LW [t] 97.27 
   

V [km/h] 14.5 
   

PB_Total [kW] 1440 
PB_Batt [kW] 400 
PB_Elec [kW] 150 
PB_Sail [kW] 890 

   
Nieuwbouwkosten [EUR] € 1,500,000 

Tabel 14.10: duwboot data 

 
De 3D schets van het duwschip is in onderstaande figuur te zien terwijl het algemeen 
plan te vinden is in bijlage M. 
 

De 3D schets van de duwboot 
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14.7 Vervoerskosten  
 
De vervoerskosten die gemaakt worden per TEU of ton wordt berekend aan de hand 
van de in hoofdstuk 10 berekende waarden van de operationele kosten (brandstof, 
bemanning en onderhoud) per TEU (geldend voor de verschillende rivieren en kanalen 
(afstand, aantal sluizen, enz)) en aan de hand van de vaste kosten zoals de 
afschrijving, rente, terugbetaling, verzekering en overheadkosten.  
Bij de berekening van de brandstofprijzen is eruit gegaan van een prijs van 400 EUR22 
per ton gasolie. Die waarde is overgenomen uit onderstaande figuur. 
 

 
Fig 14.4: gasolie index [14.5] 

 
Bij de berekening van de bemanningskosten is er van uitgegaan dat de combinatie in 
een semi continue dienstregeling vaart zodat de bemanningskosten bepaald worden 
aan de hand van de bemanningsleden die verplicht zijn bij die exploitatie wijze. De 
keuze voor de semi continue exploitatie komt voort uit het feit dat de combinatie 
ongeveer 16 uur bezig is met het op en neer varen van de haven van Antwerpen naar 
de monden van de kleine vaarwegen.  
    
De operationele kosten per ton voor de verschillende rivieren zijn in onderstaande 
tabel te zien. 
 

vaarweg gegevens Leuven- Dijle Dender Kempense kanalen 
# sluizen 5 3 9 

sluispassertijd (h) 2.5 1.5 4.5 
vaartijd Kleine Rivier (h) 4.17 5.00 6.25 
vaartijd Grote Rivier (h) 3.82 2.43 1.00 

Koppeltijd (h) 2.00 4.00 4.00 
kosten    

fuel (EUR/TEU) € 2.20 € 2.90 € 1.76 
crew (EUR/TEU € 6.54 € 7.75 € 11.46 

RenO (EUR/TEU) € 1.59 € 1.78 € 1.95 
Tabel 14.11: vaarweg gegevens en de operationele kosten per vaarweg  

 
De totale operationele kosten per ton en per vaarweg voor een dubbele en enkele 
bezetting zijn in onderstaande tabel te vinden.  

                                                 
22 gemiddelde van de brandstofprijs van 2005 tot 2007  
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 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 

Dubbel € 0.74 € 0.89 € 1.08 
Enkel € 1.48 € 1.52 € 2.17 
Tabel 14.12: Operationele kosten per ton vracht 

 
De kosten voor de dubbele bezetting op de Dender is iets anders dan bij de andere 
vaarwegen. Omdat de bak ontworpen is voor het zoveel mogelijk tegelijk vervoeren 
van bulk passen er maar 2 containers naast elkaar in de bak waardoor de bak op de 
heenreis beter bezet is dan op de terugreis. Daardoor zullen de kosten voor de dubbele 
vaart minder afnemen dan bij de andere bakken. 
 
Bij de berekening van de operationele kosten is er van uitgegaan dat de koppeling en 
ontkoppeling van de bakken gedaan wordt door bemanningsleden van de duwboot. 
Dus de bemanningskosten die gemaakt worden op de grote rivier worden bepaald door 
vaartijd en de koppel en ontkoppeltijd. Het aantal bemanningsleden dat aan boord is 
tijdens het varen op de grote rivier wordt bepaald door de voorschriften die gelden 
voor het varen bij een semi-continue dienst bij de betreffende afmetingen van het 
samenstel. Er kan met een semi-continue dienst gevaren worden omdat de retourreis 
minder dan 16 uur bedraagt. Dit wordt veroorzaakt doordat er een eindige hoeveelheid 
vracht is.  
 
Verder worden de bemanningskosten die gemaakt worden op de kleine vaarweg 
bepaald door de tijd dat er gevaren wordt (inclusief passeren van sluizen) en de tijd 
dat er gewacht moet worden op het laden en lossen (geschat op 4 uur). Er is 
uitgegaan van een enkele bezetting van de bakken als die op de kleine rivier varen 
omdat in hoofdstuk 10 te zien was dat, dat de grootste impact had op de 
vervoerskosten.  
 
De brandstofkosten worden bepaald door de afstand die het schip aflegt op de grote 
rivier en hoeveelheid bakken die vervoerd moeten worden waarbij ook het opladen van 
de batterijen is meegenomen. Op de kleine rivier zijn er geen brandstofkosten omdat 
de bak dan elektrisch vaart.  
 
Er is voor gekozen om de vaste kosten die gemaakt worden gelijkmatig te verdelen 
over de hoeveelheid vracht die vervoerd kan worden. Dit is gedaan door de totale 
nieuwbouwkosten van alle bakken en de duwboot bij elkaar optellen. De daaraan 
gerelateerde kosten worden verder verdeeld over de totale hoeveelheid vracht dat er 
in een jaar vervoerd wordt. De totale nieuwbouwkosten zijn in tabel 14.13 te zien. 
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Totaal Nieuwbouwprijzen   

    
DuwSchip € 1,500,000 
4 x 42 TEU bakken (L-D) € 1,600,000 

  
8 x 28 TEU bakken (Kempen) € 2,880,000 
8 x 28 TEU / 550 ton bakken (Dender) € 3,200,000 

  
Totaal nieuwbouwprijs € 9,180,000 
Eigen vermogen € 1,836,000 
Total lening € 7,344,000 

Tabel 14.13: Totaal nieuwbouwprijzen  
  

Bij de berekeningen is uitgegaan dat de bakken in een lage loonland zijn gebouwd 
zodat er bespaard kan worden op de bouwkosten. De impact van het bouwen van de 
bakken is op dezelfde manier berekend als in hoofdstuk 10. 
 
De berekening van de afschrijvingskosten en kapitaalkosten zijn op de jaarlijkse 
kosten berekend en die waarden zijn gedeeld door de totale hoeveelheid vracht die er 
per jaar vervoerd worden. Bij de berekening van de totale hoeveelheid vracht is er 
uitgegaan van het feit dat een container 14 ton weegt. Het overzicht van de 
vervoersstromen uitgedrukt in tonnen is in onderstaande tabel te zien. 
 

  Leuven Dijle Dender Kempense kanalen  
ton/TEU 150000 t 220.000 t + 2300 TEU 5930 TEU  
ton/TEU 6205 TEU 2000 TEU 5000 TEU + 84.000 t Totaal 
dubbel (t) 173.740 28.000 166.220  
enkel (t) 0 223.976 70.800 662.736 

Tabel 14.14: totaal aantal ton vracht dat vervoerd wordt 

 
De hoeveelheid vracht die vervoerd kan worden is 83% van de aangeboden 
hoeveelheid die door Buck Consultants zijn bepaald. De vaste kosten per jaar worden 
op de volgende manier berekend: 
 

Totaal_nieuwbouw_Prijs
Afschrijving =        

[Afschrijftijd * Aantal ton vracht per jaar] 
    (14.1) 

 
 Gemiddelde rente over Looptijd

Kapitaalkosten =        
[Looptijdlening * Aantal ton vracht per jaar]

    (14.2) 

 
 2% * Totale nieuwbouwprijs

Verzekering =      
Aantal ton vracht per jaar 

      (14.3) 

 
50.000

Overhead kosten  =       
Aantal ton vracht per jaar

      (14.4) 

 
De totale vaste kosten per ton vracht per jaar wordt dan berekend uit:  
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Vaste_kosten = verzekering + kapitaalkosten + afschrijving + overhead        (14.5) 

 
De totale kosten kunnen nu dus berekend worden voor 2 speciale gevallen, namelijk 
de kosten om vracht te vervoeren waarbij de bakken in de heen en terugreis beladen 
zijn en voor het geval dat de bakken alleen op de heenreis geladen zijn en niet op de 
terugreis. De operationele kosten voor het varen van een enkel beladen bak worden 
verdubbeld t.o.v. de operationele kosten van de dubbel beladen bak.  
 
Dit is gedaan omdat er op de Kempense kanalen en de Dender een groot verschil is 
tussen de invoer en uitvoer van vracht. De verschillende totale vervoerskosten zijn in 
onderstaande tabel te vinden. 

 
   Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 

  150000 t 220.000 t + 2300 TEU 5930 TEU 
bezetting Prijs 6205 TEU 2000 TEU 5000 TEU + 84.000 t 

        
Dubbel EUR/TEU € 30.87 € 30.92 € 35.47 
Enkel EUR/TEU € 42.84 € 36.82 € 52.04 
Dubbel EUR/ton € 2.20 € 2.21 € 2.53 
Enkel EUR/ton € 3.06 € 2.63 € 3.72 

Tabel 14.15: overzicht van de totale vervoerskosten  

 
De vervoerskosten per kleine vaarweg zijn dan te berekenen uit de gemiddelde kosten. 
Dit is gedaan door middel van de volgende formule. 
 

Aantal dubbele vaarten* Costs_dubbel + Aantal enkele vaarten* Costs_enkel
Kosten =   

 [totaal aantal vaarten]
 (14.6) 

 
De berekende kosten zijn in onderstaande tabel te vinden uitgaande van een 
vaarsnelheid van 14.5 km/h op de grote rivier en van een enkele bezetting van de 
bakjes op de kleine vaarweg. De afschrijftijd en de looptijd van de lening is 20 jaar en 
het rentepercentage van de lening is 5.5%.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
TEU € 29.23 € 39.19 € 38.60 

t € 2.09 € 2.80 € 2.76 
Tabel 14.16: vervoerskosten per kleine vaarweg  

 
Voor het geval dat de bakken zodanig gedimensioneerd worden dat ze op alle kleine 
vaarwegen ingezet kunnen worden, worden de kosten per TEU anders omdat er minder 
gebruik gemaakt kan worden van de schaalvoordelen van de grotere bakken. Als er 
uitgegaan wordt dat er gevaren wordt met de bakken die geschikt zijn om op de 
Kempense kanalen te varen dan zullen de kosten als volgt zijn:  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
TEU € 31.07 € 44.45 € 37.67 

t € 2.22 € 3.17 € 2.69 
Tabel 14.17: vervoerskosten per kleine vaarweg bij alleen maar 28 TEU bakjes 
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De kosten zijn hoger dan voor het geval dat alle bakken specifiek gedimensioneerd zijn 
voor de betreffende vaarwegen. Behalve voor het vervoer op de Kempense kanalen. 
Dit komt doordat de kosten die gemaakt moeten worden voor het bouwen van de 
bakken afnemen omdat de bakken kleiner zijn geworden. Dus de vaste kosten 
(afschrijving, rente en verzekering) worden kleiner terwijl de operationele kosten op 
die vaarweg gelijk blijven. Omdat er uitgegaan is van het gegeven dat er evenveel 
vracht vervoerd wordt in deze situatie als in de situatie waarbij er een speciale bak 
voor iedere vaarweg wordt gebouwd zullen er meer afvaarten moeten zijn omdat de 
bakcapaciteit is afgenomen. Het aantal afvaarten en konvooigrote is in onderstaande 
figuur te zien. 
 

 
Fig 14.5: Aantal afvaarten en konvooigrote voor allemaal 28 TEU bakjes  
 

Er wordt in deze situatie altijd met een konvooigrootte van 4 bakken gevaren en het 
aantal afvaarten per jaar is hoger dan in de vorige situatie, namelijk 315 afvaarten per 
jaar tegen 261 afvaarten. Dit betekent dat er ook in het weekend gevaren moet 
worden wat weer betekent dat de kosten omhoog zullen gaan door de weekendtoeslag 
die de bemanning krijgt. Als er uitgegaan wordt dat het aantal afvaarten gelijk is aan 
de uitgangssituatie dan zal er minder vracht vervoerd kunnen worden, wat dus leidt tot 
hogere vaste kosten per TEU. Als het aantal afvaarten gelijk is aan de normale situatie 
zal het aantal afvaarten naar de Dender afnemen met 40 afvaarten per jaar. Dit 
betekent een afname van 63.000 t bulk. De nieuwe kosten per TEU en ton zijn nu als 
volgt: 
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 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
TEU € 33.03 € 45.86 € 39.62 

t € 2.36 € 3.28 € 2.83 
Tabel 14.18: kosten bij de 28 TEU bakjes en gelijk aantal afvaarten als normale situatie 
 

De toename van de kosten per TEU is in onderstaande tabel te zien waar de toename 
is bepaald tussen de normale situatie (iedere vaarweg een eigen bak) en de nieuwe 
situatie (uniforme bakjes). 
 

Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
16% 17% 3% 

Tabel 14.19: toename van de kosten bij het gebruik van dezelfde bakjes 
 
Dus de kosten zullen hoger zijn als er met alleen maar 28 TEU bakjes gevaren wordt. 
Deze toename is vooral toe te schrijven aan een verminderd schaalvoordeel van de 
bakken. Deze situatie geldt als de bakjes die gebruikt worden nieuwbouw bakjes zijn. 
Het grote voordeel van het gebruik maken van dezelfde bakken is dat er gebruik 
gemaakt kan worden van oude schepen zoals Kempenaren en spitsen. De 
nieuwbouwprijs van de 28 TEU bakjes kan opgebouwd gedacht worden uit cascokosten 
en uitrustingskosten. De laatst genoemde kostenpost bestaat uit de aanschaf en 
installatie van de batterijen, boegschroeven, stuurhuis en koppellieren. Deze 
kostenpost is ongeveer 45% van de totaal berekende nieuwbouwkosten. De vraag is 
nu wat de kosten mogen zijn om een bestaand schip op te kopen en die te strippen 
van de onderdelen die niet nodig zijn en het schip in een staat te brengen waarbij zij 
gebruikt kan worden. Om dit te bepalen is de prijs van het casco gevarieerd om zo 
inzicht te krijgen in de invloed van de aanschafprijs van het casco. Omdat een 
nieuwbouw bak van 28 TEU inclusief uitrusting ongeveer € 360.000 kost (mits 
gebouwd in een lage loonland) en 55% van de prijs bepaald wordt door het casco, kost 
een nieuw casco ongeveer € 200.000.  In figuur 14.16 is de invloed van de 
cascoprijzen te zien op de vervoerskosten. Deze vervoerkosten zijn vergeleken met de 
situatie waarbij er voor iedere rivier een speciale bak ontworpen en nieuwgebouwd 
wordt. Het verschil in kosten is uitgedrukt in het percentage dat de grotere duwbakken 
goedkoper zijn dan de uniforme bakken. In de figuur is te zien dat om goedkoper te 
zijn met tweedehandse schepen die schepen gekocht, gestript en gerepareerd, en 
opnieuw geconserveerd moeten worden voor minder dan € 50.000.Terwijl de 
tweedehandswaarde van Kempenaars op ongeveer 150.000 Euro ligt. De vraag is 
echter of dit te realiseren is of dat het gedaan kan worden met behulp van 
overheidssteun voor het slopen van oude schepen. De eerste inschatting is dat het niet 
mogelijk is om dit te doen zonder overheidssteun. Ten slotte is het ook de vraag 
hoeveel oude kleine schepen er beschikbaar zijn voor de ombouw en wat de invloed 
van de tijd is geweest op de constructie van het schip. Daarbij kan er gedacht worden 
aan de staat van het staal dat door corrosie is aangetast en aan de vermoeiing van het 
staal. Wat wel eventueel onderzocht kan worden is de mogelijkheid van het 
hergebruiken van bestaande oude schepen voor de vaart op de Kempense kanalen 
omdat die bakken toch nagenoeg gelijk zijn aan bestaande kempenaars.  
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Fig 14.6: Invloed van de cascoprijs op de vervoersprijs t.o.v. de speciale bakken  
 
Een andere optie is om de bakken te optimaliseren voor de verschillende vaarwegen en 
die bakken dan niet nieuw te bouwen, maar ook oude schepen en bakken aan te 
passen en te modificeren. Dit wordt echter niet als realistisch ingeschat omdat de 
bakken verschillende afmetingen moeten hebben waardoor er per vaarweg de bak op 
een andere manier aangepast moet worden. Ook zijn er geen bestaande bakken en 
schepen die afmetingen hebben waardoor er bakken en schepen uit elkaar gesneden 
moeten worden en gedeeltelijk opnieuw opgebouwd moeten worden. Omdat de bakken 
relatief simpel nieuw te bouwen zijn kunnen ze beter nieuw gebouwd worden. Er is dan 
ook geen probleem met de onzekerheid van de staat van het schip. 
 
Omdat de prijs waarvoor een oud schip aangekocht en aangepast moet worden als te 
laag wordt ingeschat om zodoende goedkoper te zijn dan de niet uniforme bakken, is 
er vanaf nu van uitgegaan dat er voor het concept gebruikt gemaakt gaat worden van 
bakken die geoptimaliseerd zijn voor de betreffende vaarweg en dat die bakken nieuw 
gebouwd gaan worden.     
 

 
14.7 Prijzen concurrerende modi 
 
Om te kijken of de hierboven berekende vervoersprijzen kunnen concurreren met het 
wegvervoer en kleine bestaande binnenvaartschepen zijn ook die kosten berekend. 
 
 
14.7.1  Vrachtwagens  

 
De manier om de vervoersprijs van het wegtransport te berekenen is de volgende 
relatie gebruikt: 
 
 Weg_transport_kosten = aantal uren *Hour_coeff + afgelegde weg* Kilometers_Coeff  (14.7) 
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Waarvan de waarden van Hour_coeff en Kilometers_Coeff in onderstaande tabel zijn 
gegeven. Deze waarden zijn overgenomen uit Economics of transport management 
2004 [14.1]. 
 

PayLoad Hour Coeff Kilometers Coef 

28 t 24.18 0.3 
Tabel 14.20: waarden om de kostprijs van wegvervoer te berekenen  
 

De prijs per kilometer is opgebouwd uit verschillende posten zoals, onderhoud, 
afschrijving en rentekosten, banden en, de grootste post, brandstof. 22 cent van de 30 
cent per kilometer wordt bepaald door de brandstofkosten. Omdat die de laatste tijd 
veel zijn gestegen wordt die waarde omgerekend naar de waarde van begin 2008. De 
prijs van een liter diesel in 2004 was ongeveer 0.85 EURO terwijl diezelfde liter 
tegenwoordig 1.2 EURO kosten. Dus de waarde van 0.3 wordt dan: 0.08 cent + 0.22 * 
1.2/0.85 = 0.39 cent per kilometer. 23 
 

PayLoad Hour Coeff Kilometers Coef 

28 t 24.18 0.39 
Tabel 14.21: waarden om de kostprijs van wegvervoer te berekenen (omgerekend)  

 
Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat per reis de vrachtwagen 2 TEU kan 
vervoeren (28 ton) en 2.5 uur kwijt is om de containers te laden en te lossen. Hierbij is 
ook een wachttijd opgeteld die de vrachtwagens ondervinden als zij grote terminals 
aandoen om containers te laden en te lossen. Normaal is de laadtijd en lostijd van een 
TEU gelijk aan 1 uur [14.3]. De rijsnelheid is vastgesteld op 65 km/h. Wat een 
schatting is van de gemiddelde snelheid van de truck. De vervoerskosten van het 
wegtransport zijn te vinden in onderstaande tabel. 
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
Afstand (km) 70 70 60 
t (h) 3.50 3.50 3.36 
snelheid (km/h) 65 65 65 
EUR/TEU € 55.97 € 55.97 € 52.29 
EUR/t € 4.00 € 4.00 € 3.73 

Tabel 14.22: berekende transportkosten wegvervoer.  
 

Bij deze berekende waarden moet worden opgemerkt dat de werkelijke kosten lager 
kunnen zijn doordat professionele transportbedrijven zelfstandige 
vrachtwagenbestuurders inhuurt tegen lage kosten (dus de chauffeur moet veel uren 
maken) met weinig sociale verzekeringen. Ook wordt er bezuinigd op verzekeringen. 
Dus het risico wordt door het transportbedrijf gelopen en dat risico wordt niet 
doorberekend [14.2].  
 
Verder geldt dat tolkosten en chauffeurskosten (niet het salaris) niet zijn 
meegenomen. En moeten nog bij de kosten opgeteld worden. 
De hier bepaalde vervoerskosten zijn de kosten als er een vrachtwagen van de haven 
van Antwerpen naar de eindbestemming rijden.  

                                                 
23 De prijs van diesel stijgt alleen maar door waardoor de kosten van het wegvervoer hoger zullen 
gaan worden 
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Maar omdat de vrachtwagens vol naar een eindbestemming rijden en leeg terug gaan 
(of andersom) kunnen de kosten per trip hoger uitvallen dan de hierboven berekende 
kosten. Omdat er niet bekend is wat de invloed daarvan is op de prijs en omdat de 
kosten ook weer lager kunnen zijn door besparingen op onderhoud, 
verzekeringspremies, enz is er aangenomen dat de hier berekende waarden de 
ondergrens is van de kosten voor het vervoer over de weg.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
TEU € 55.97 € 55.97 € 52.29 

t € 4.00 € 4.00 € 3.73 
Tabel 14.23: gemiddelde vervoerskosten voor wegvervoer  

 
De besparingen van het vervoer over water ten opzichte van het vervoer over land is 
onderstaande tabel te zien. 

 
  Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 

Binnenvaart  EUR/TEU € 29.23 € 39.19 € 38.60 
 EUR/t € 2.09 € 2.80 € 2.76 

wegvervoer  EUR/TEU € 56.90 € 56.90 € 53.09 
 EUR/t € 4.06 € 4.06 € 3.79 

besparing  % 48.63% 31.11% 27.29% 
Tabel 14.24: besparing binnenvaartconcept t.o.v. wegvervoer  
 

De besparing is het grootst bij het vervoer van en naar het Leuven-Dijle kanaal. Op 
dat kanaal kunnen de grootste bakken varen en zijn de bakken op de heen- en 
terugreis vol beladen.  
 
Het kleinste verschil is op de Kempense kanalen. Dat komt doordat er met kleinere 
bakken gevaren kan worden zodat er minder gebruik gemaakt kan worden van de 
schaalvergroting van de bak t.o.v. de vrachtwagen. Ook is de afstand kleiner zodat ook 
dat meer in het voordeel is van de vrachtwagen.  
  
Nu bekend is was de kosten zijn voor de vrachtwagens kan er onderzocht worden wat 
de invloed van de hoeveelheid vracht die aangeboden wordt. Omdat de kosten per 
container (dus ook per ton) berekend zijn voor de verschillende rivieren kan er ook 
uitgerekend worden wat de kosten zullen zijn als de bakken een lagere 
bezettingsgraad hebben doordat er minder vracht vervoerd wordt. Door gebruik te 
maken van de volgende relaties wordt de invloed van de afname van de vracht 
berekend. 

n

i=1

[Cost(i)]
Prijs

  =    
Cont ACont

∑
          (14.8) 

 
Als de hoeveelheid aangeboden vracht afneemt wordt Acont (aantal containers) kleiner 
en zullen de kosten oplopen. Dus als er 90% van de vracht vervoerd wordt resulteert 
dat in een toename van 11.1% in de kosten.(=100%/90%)  In onderstaande grafiek is 
de invloed van de hoeveelheid vervoerde vracht op de besparing t.o.v van het 
wegvervoer te zien. 
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Fig 14.7: invloed % vracht op kostenbesparing  
 
In bovenstaande grafiek is te zien dat als er 72 % van de geïdentificeerde vracht 
vervoerd wordt de kosten voor het vervoer op alle rivieren kleiner zijn dan het 
wegvervoer. Verder valt op dat de hoeveelheid vracht op het Leuven-Dijle kanaal 
kleiner kan zijn dan op de Kempense kanalen en de Dender om toch goedkoper te zijn 
dan het wegvervoer. Dat komt doordat de gebruikte bak op de Kempense kanalen 
kleiner is, waardoor een kleinere hoeveelheid vracht een grotere invloed heeft op de 
kosten dan bij een grotere bak. De reden voor de grotere hoeveelheid vracht die nodig 
is op de Dender komt doordat de bakken veelal alleen op de heenreis beladen zijn en 
de terugreis leeg zijn. 
 
Als de hoeveelheid vracht gelijk zou zijn aan 50% dan betekend dat dat er maar 50% 
van de ingeschatte hoeveelheid vracht daadwerkelijk vervoerd word. Daardoor kan er 
ook gekozen worden om het aantal afvaarten te halveren, of het aantal bakken dat in 
de vaart is te halveren waardoor de kosten gedrukt kunnen worden.  
De kosten in het geval dat het aantal bakken gehalveerd wordt en er maar de helft van 
de vracht vervoerd wordt zijn de kosten als volgt: 
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
Binnenvaart  € 42.37 € 43.39 € 59.93 

 € 3.03 € 3.10 € 4.28 
wegvervoer  € 56.90 € 56.90 € 53.09 

 € 4.06 € 4.06 € 3.79 
besparing  25.53% 23.74% -12.90% 

Tabel 14.25: kosten concept tegen het wegvervoer bij helft aantal bakken 
 

De kosten van het concept zijn lager op de rivieren waar de grootste bak gebruikt kan 
worden. Op de Kempense kanalen zijn de kosten hoger dan de kosten voor het 
wegvervoer. Dus om het vervoer met de kleine bakjes rendabel te houden moet er 
met combinaties van 4 bakken gevaren worden. Op de Dender zijn de kosten niet veel 
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lager dan bij het wegvervoer. Dit komt doordat de bakken die naar de Dender gaan 
meestal alleen op de heenreis beladen zijn en niet op de terugreis. Ook hier geldt weer 
dat het vervoer van in het bijzonder bulk rendabeler wordt als er gevaren wordt met 
de grote combinaties. Er zou voor gekozen kunnen worden om niet het vervoer van de 
Kempense kanalen mee te nemen zodat er alleen de opties overblijven die zorgen voor 
een kostenreductie t.o.v. het wegvervoer. Dit is echter geen optie omdat dan de vaste 
kosten verdeeld moeten worden over minder vracht, waardoor de kosten op het 
Leuven-Dijle kanaal en de Dender ook duurder worden dan het wegvervoer.  
 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er gemiddeld 85% van de 
aangeboden hoeveelheid vracht vervoerd moet worden om de kosten van het 
ontwikkelde concept goedkoper te laten zijn dan het wegvervoer. Omdat bij het 
bepalen van het aantal bakken niet alle vracht is gebruikt,  (88%) is de totale markt 
die nodig is om goedkoper te zijn dan wegvervoer 75 % (= 88% * 85%) van de totale 
hoeveelheid vracht die beschikbaar is op de drie onderzochte vaarwegen.  
Dit is een tamelijk hoog percentage wat als minimum geldt. Dus alleen als er 
voldoende vracht is, is het concept goedkoper dan het wegvervoer. 
 

 
14.7.2  Binnenvaart 

 
De prijsbepaling van het vervoer van vracht met de kleinere 400 en 600 tons schepen 
is gedaan aan de hand van de prijzen die de NEA heeft gegeven en aan de hand van 
de waarden die zijn gegeven in Economics of transport management.  
 
Bij de berekening van de kosten voor de bestaande kleine binnenvaartschepen is er 
gerekend met schepen met een laadvermogen van 600 ton (Kempenaars). 
De kostencoëfficiënten zijn in onderstaande tabel te vinden. 
 

PayLoad Hour Coeff Kilometers Coef 

t EUR EUR 

300 54.50 1.20 
600 77.26 1.62 

Tabel 14.26: kostencoëfficiënten bron Economics of transport 

 
Daarbij is aangenomen dat de laad- en lostijd van de schepen gelijk is aan 4 uur. De 
kosten worden op dezelfde manier uitgerekend als dat gedaan is bij de kosten van de 
vrachtwagens. De totale vaartijd inclusief het laden en lossen is te zien in 
onderstaande tabel samen met de vervoerskosten.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
vaartijd 10 12 10 
afstand 65 85 55 
laad en lostijd 4 4 4 
EUR € 1,186.94 € 1,373.86 € 1,170.74 
EUR/t € 2.37 € 2.75 € 2.34 

Tabel 14.27: Vervoerskosten binnenvaart 

 
Bij de hier berekende kosten moet het volgende worden opgemerkt. Deze kosten 
gelden als er ook een retourvracht aanwezig is zodat het schip geen lege vaart heeft. 
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Omdat de binnenvaart voor een groot gedeelte bestaat uit het vervoer van bulk zullen 
de meeste vaarten dus enkel beladen zijn. (van zeehaven naar eindbestemming en 
dan leeg terug) Dit geldt ook voor het vervoer van bulk naar de bestemmingen aan de 
drie onderzochte kleine vaarwegen. Op de kleine vaarweg is geen retourvracht 
beschikbaar in de vorm van bulk. Er is daarom aangenomen dat het binnenvaartschip 
een bezettingsgraad van 50% heeft als er gekeken wordt naar een retourtrip, dus vol 
heen en weer leeg terug. De gegevens van de kleine vaarwegen staan hieronder 
gegeven in tabel 14.28 en zijn o.a. gebruikt bij het berekenen van de vervoersprijs van 
bulk met een 300 en 600 ton schepen. De reden dat er geen retourvracht is voor de 
kleine binnenvaartschepen komt doordat de retourvracht bestaat uit containers. Die 
containers moeten naar een containerterminal gebracht worden in de haven van 
Antwerpen. Het probleem met de containerterminals is dat er lange wachttijden zijn 
voordat de binnenvaartschepen gelost kunnen worden. Daardoor lopen de kosten hoog 
op en die kosten lopen het hoogst op voor de kleinste schepen die de kortste vaartijd 
hebben. Daardoor is het minder aantrekkelijk om met kleine schepen containers te 
vervoeren.  

 
  Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 

Aantal sluizen [-] 5 3 9 
passeertijd [h] 0.5 0.5 0.5 
Afstand [km] 30 30 45 
Snelheid [km/h] 6 6 7 
vaartijd [h] 5.00 5.00 6.43 

Tabel 14.28: Gegevens kleine vaarwegen 
 
De totale kosten (inclusief de lege terugvaart naar de zeehaven) zijn te zien in de 
volgende tabel.  

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
600 t    
EUR  € 2,058.18 € 2,306.81 € 2,157.46 
EUR/t € 3.43 € 3.84 € 3.60 
300 t    
EUR  € 1,459.30 € 1,636.97 € 1,528.19 
EUR/t € 4.86 € 5.46 € 5.09 

Tabel 14.29: vervoerskosten met lege vaart over kleine vaarweg 
 
De hier berekende kosten zijn de kosten die gebaseerd zijn op de minimumeisen aan 
de bemanningsvoorschriften en de daarbij behorende loonkosten. Echter veel kleine 
schepen worden geëxploiteerd door een gezin waarbij (meestal de vrouw) een 
bemanningslid werkt die niet tot nauwelijks betaald krijgt. Die werken eigenlijk voor 
kost en inwoning. Daardoor zullen de kosten lager zijn dan de hier berekende waarden 
en kan er dus een lagere prijs gevraagd worden. (of deze manier van werken “goed” is 
wordt in het midden gelaten). Een ander punt dat opgemerkt moet worden is dat erg 
veel wordt gevaren met oude schepen die niet veel meer kosten, zodat de annuïteit 
minder wordt. Op die manier proberen de binnenvaartondernemers competitief te 
blijven t.o.v. wegvervoer. Het grote nadeel hiervan is dat er een heel oude vloot 
ontstaat waar geen tot heel weinig vernieuwing in is. De oude schepen moeten vroeg 
of laat gesloopt worden en als er geen nieuwbouw is zullen alle kleine 
binnenvaartschepen verdwijnen. Door deze tactiek (met oude schepen varen en 
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werken met bemanningsleden die niet betaald worden) kunnen de kosten  per uur 
gehalveerd worden[14.2].  
De totale vervoerskosten zijn in onderstaande tabel te zien waarbij er bij de 
berekeningen van uitgegaan is van een gehalveerde uurcoëfficiënt om bovengenoemde 
besparingen mee te nemen.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
600 t    
EUR  € 1,134.39 € 1,291.10 € 1,167.83 
EUR/t € 1.89 € 2.15 € 1.95 
300 t    
EUR  € 807.65 € 920.49 € 830.10 
EUR/t € 2.69 € 3.07 € 2.77 

Tabel 14.30: Vervoerskosten (tweede handsschip en familie exploitatie)  

 
Een ander punt dat meegenomen wordt is dat de diepgang van het schip beperkt is 
door de diepte van de vaarweg. Omdat de diepgang van een gemiddelde Kempenaar 
gelijk is aan 2.5 meter kunnen de Kempenaren niet vol beladen worden op sommige 
kleine vaarwegen. Om aan de maximale diepgang van 2.3 meter te geraken kan het 
schip geladen worden tot een tonnage van 500 ton. De kosten die gemaakt moeten 
worden blijven gelijk, alleen worden de kosten per ton hoger. Die nieuwe kosten zijn te 
zien in onderstaande tabel.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
500 t    
EUR  € 1,134.39 € 1,291.10 € 1,167.83 
EUR/t € 2.27 € 2.58 € 2.34 
300 t    
EUR  € 807.65 € 920.49 € 830.10 
EUR/t € 2.69 € 3.07 € 2.77 

Tabel 14.31: vervoerskosten voor een belading van 500 ton 
 

Bij deze berekening is er vanuit gegaan dat er geen vertraging is bij het laden en 
lossen van de binnenvaartschepen en dat er geen wachttijd is bij de bulk terminal. 
Omdat, zoals eerder al genoemd, er steeds grotere problemen zijn met congestie in de 
havens kan ook de wachttijd op bevrachting bij bulkschepen groter worden. De invloed 
van de totale tijd die er in de haven wordt door gebracht is in onderstaande figuur te 
zien waarbij op de X-as de tijd staat die het schip in een afvaart in de haven 
spendeert. Dus een tijd van 4 uur is dan een laadtijd van 2 uur en een lostijd van 2 
uur, er is dan dus geen wachttijd. Deze berekening is gedaan door uit te gaan van de 
kosten van een 600 tons schip waar 500 ton ingeladen is. De kosten van het 
ontwikkelde concept zijn ook in de grafiek getekend.  
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Fig 14.8: invloed haventijd op de vervoerskosten 

 
Een verdubbeling van de haventijd leidt tot een vergroting van de kosten met 12%. 
Ook is te zien dat het vervoer op het Leuven-Dijle kanaal altijd goedkoper is. De 
kosten op de Dender en de Kempense kanalen worden met het ontwikkelde concept 
lager na een totale haventijd van 6 uur. Dat komt omdat de kosten bij het ontwikkelde 
concept niet afhankelijk zijn van de haventijd. De bakken worden achtergelaten en 
worden alleen bediend als ze geladen of gelost moeten worden.  
 
Dezelfde berekening kan gedaan worden met behulp van de kostencijfers van NEA. De 
dan berekende kosten voor het vervoeren van bulk naar de betreffende bestemmingen 
zijn in onderstaande tabel te vinden.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
500 t    
EUR € 782.60 € 894.40 € 894.40 

EUR/t € 3.13 € 3.58 € 3.58 
Tabel 14.32: kosten volgens de NEA 
 

De NEA kosten zijn gebaseerd op twee bemanningsleden die allebei conform de CAO 
worden betaald. Om te bepalen wat de “echte” kosten zijn is ervan uitgegaan dat 2/3 
van de bemanningskosten bepaald worden door de kapitein en de rest door een 
matroos. Omdat ongeveer de helft van de totale kosten bepaald worden door de 
bemanningskosten (NEA Cijfers) zullen de totale kosten met ½*1/3 = 1/6 afnemen. 
(De matroos wordt niet doorberekend in de kosten omdat de matroos meestal de 
vrouw is). De omgerekende kosten zijn dan te zien in onderstaande tabel. 
 

500 t Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
EUR/t € 2.61 € 2.98 € 2.98 

Tabel 14.33: Kosten volgens NEA (zonder extra bemanningskosten)  
 
De invloed van de wachttijd op de totale kosten is in onderstaande figuur te zien.  
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Fig 14.9: Invloed haventijd op de vervoerskosten 

 
In de hierboven gegeven grafiek valt hetzelfde op te merken als in figuur 14.8. De 
kosten van het ontwikkelde concept worden minder naarmate de tijd die het schip in 
de haven doorbrengt groter wordt dan ongeveer 6 uur. De kosten die berekend zijn 
met de cijfers van het NEA lopen harder op t.o.v. van de cijfers die gegeven zijn in 
Economics of transport management.  
 
Omdat de tijd die het schip doorbrengt in de haven normaal gesproken groter moet 
zijn dan 6 uur zouden de vervoerskosten van het concept lager moeten zijn dan de 
kosten die een normaal klein binnenvaartschip maakt.  
 
 

14.8 Totale vervoerskosten 
 
De totale kosten van het vervoer van bulk en containers via de kleine vaarwegen zijn 
nu op te bouwen uit de kosten voor het daadwerkelijke vervoer en de kosten van de 
overslag. De totale kosten zijn in onderstaande grafiek te zien. Er is van uitgegaan dat 
de kosten van het lossen van een container bij een bedrijf dezelfde kosten zal hebben 
als het lossen van een container bij een inland terminal. Die kosten zijn te zien in 
hoofdstuk 11. 
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Fig 14.10: totale vervoerskosten containers  
 
In bovenstaande figuur is goed te zien dat de kosten vooral zitten in het laden of het 
lossen van de containers in de zeehaven. Doordat de bakken in een window van 2 a 3 
dagen gelost kunnen worden, kunnen de bakken gelost worden op het beste moment 
voor de zeehaven terminal. Daardoor zou er een korting bedongen kunnen worden. 
Een kleine korting zou al veel verschil maken doordat het grootste gedeelte van de 
kosten bepaald worden door de laad en loskosten in de zeehaven. 
 
In de volgende grafiek worden de totale vervoerskosten van bulkgoederen gegeven. 
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Fig 14.11: totale vervoerskosten bulkgoederen 
 

In deze grafiek is te zien dat de kosten vooral bepaald worden door de kosten van het 
vervoer en niet door de kosten van het laden en lossen. Het grootste voordeel van het 
concept is te behalen bij het vervoer van containers omdat daar de totale kosten nog 
lager kunnen worden doordat er bespaart kan worden op de laad- en loskosten. En 
juist bij containers is het grootste deel van de kosten bepaalt door laad- en loskosten.  
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Op het Leuven-Dijle kanaal en de Dender wordt er (bijna) alleen bulk ingevoerd en 
alleen containers uit gevoerd. De grootste winst kan behaald worden bij het terug 
vervoeren van containers naar de zeehaven van Antwerpen, en niet met vervoer van 
bulk. Maar door ook het bulk te vervoeren is in ieder geval de bak veelal dubbel bezet. 
Dus het bulk vervoer kan gezien worden als de fundatie van het container vervoer. Er 
is te weinig containervervoer in twee richtingen om alleen daarop te richten. Op de 
Kempense kanalen bestaat het grootste gedeelte van de goederenstroom uit 
containers. Daardoor is het ontwikkelde concept uitermate geschikt voor dat 
vaargebied. (loskosten bij de haven kunnen verminderd worden en het vervoer is 
goedkoper via het water dan met de vrachtwagen)  
 
 

14.9 Prijsbepaling  
 
De prijs die voor het vervoer gevraagd kan worden is afhankelijk van de prijzen van de 
concurrenten (voornamelijk wegvervoer). Omdat de winstmarges van het wegvervoer 
niet bekend zijn, is er voor gekozen om de kosten die berekend zijn voor het vervoer 
over de weg ook als de prijs te zien. Dit is dus, vanuit het oogpunt van het nieuwe 
concept, de meest ongunstigste situatie.  
 
De invloed van de winstmarge is te zien in de onderstaande figuren waarbij de 
besparing van het nieuwe concept ten opzichte van de prijs van het wegvervoer is 
gegeven bij 100 % van de aangeboden hoeveelheid (optimaal) en bij 85 % van de 
aangeboden hoeveelheid vracht (minimaal).  
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Fig 14.12: invloed winstmarge op de besparing tov wegvervoer 
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Invloed winstmarge tov wegvervoer (85 % vracht)
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Fig 14.13: invloed winstmarge op de besparing tov wegvervoer 

 
Als er wordt uitgegaan dat er 85 % van de geïdentificeerde hoeveelheid vracht met de 
bakken vervoerd wordt, dan is bij een winstmarge van 15% de prijs van het vervoer 
van bulk en containers op de Dender en het Leuven-Dijle kanaal respectievelijk 9 % en 
30% lager dan de prijs van het wegvervoer. De besparing op de Kempense kanalen is 
maar 1 %. Er wordt nu verondersteld dat bij een besparing van 15% tot 20 % de 
potentiële verladers overgehaald kunnen worden om het nieuwe concept te gebruiken.  
 
De winstmarges van het vervoer worden dan op 5 % vastgesteld op de Dender en 
35% op het Leuven-Dijle kanaal en 2 % op de Kempense kanalen, bij 85 % van de 
aangeboden hoeveelheid vracht. Het voordeel dat ook nog behaald kan worden 
doordat de bakken in daluren van een terminal gelost kunnen worden (eventueel 
korting van de terminaloperator) is hierbij niet meegenomen. Dus de totale kosten 
voor de verlader kunnen dus nog lager worden en het totale voordeel neemt dus toe.  
 
De vastgestelde prijzen zijn in onderstaande tabel te vinden.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
TEU € 46.42 € 48.42 € 46.32 

t € 3.32 € 3.46 € 3.31 

Besparing tov wegvervoer 18.41% 14.90% 12.75% 
Tabel 14.34: vervoersprijzen concept 
 

 
14.10 Investering  
 
Nu dat de prijzen berekend zijn wordt er gekeken of het zinvol is om het nieuwe 
concept te gebruiken. Dit is gedaan door de N.P.V. te berekenen evenals de I.R.R.. De 
Net Present Value wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse geprognosticeerde 
cash flow. Die cash flow wordt op de volgende manier berekend: 
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Inkomsten 1 

   
Operationele kosten 2 
Verzekering 3 
other(admin) 4 

   
EBITDA 5 = 1-2-3-4 

   
afschrijving 6 

   
operationeel resultaat 7 = 5-6 

   
rente kosten 8 
Resultaat voor belasting 9 = 7-8 

   
TAX 10 = 30% * 9 
RAT (result after tax) 11 = 9 - 10 

   
cash flow 12 = 11 + 6 
aflossing  13 
free cash flow 14 = 12 - 13 

Tabel 14.35: Cash flow berekening  
 

Het belastingtarief is bepaald op 30 % en op het moment dat het resultaat voor 
belasting lager is dan 0 euro dan hoeft er geen belasting betaald worden. Voor ieder 
jaar wordt de cash flow berekend en die wordt dan verminderd met een discountfactor. 
De Net Present Value wordt dan op de volgende manier berekend: 
 

t
t=0

Cash Flow(t)
 NPV = [ ] 

(1+r)

n

∑           (14.9) 

 
De waarde van r is vastgesteld op 8 %. De Europese inflatie is ongeveer 3% per jaar 
en de opportunity costs van het geïnvesteerde vermogen zijn geschat op 5 % per jaar. 
In onderstaande figuur zijn de voorspelde afgeboekte cash flows te zien evenals de 
NPV. En in appendix N is de totale cash flow berekening te zien.  
 
In figuur 14.14 is te zien dat ieder jaar de cash flow positief is en dat de N.P.V. aan het 
einde van de looptijd (20 jaar) groter dan 0 is (€ 145.000). In het laatste jaar is er een 
sprong in de inkomsten omdat dan de bakken en de duwbakken verkocht worden 
tegen de geschatte restwaarde van 15% van de nieuwbouwkosten. (deze inkomsten 
worden afgeboekt met 8%^20).  
In de figuur 14.15 is de I.R.R. te zien die bij het ontwikkelde concept hoort. De I.R.R. 
is gelijk aan 8.5%.  
 
Bij de berekening van de N.P.V. en de I.R.R. is uitgegaan dat 85% van de in paragraaf 
14.7 vastgestelde hoeveelheid vracht vervoerd wordt. Wat zullen de N.P.V. en de 
I.R.R. zijn als de hoeveelheid vervoerde vracht gelijk is aan 100%? In de figuren 14.16 
en 14.17 zijn die N.P.V. en de I.R.R. gegeven voor dat geval gegeven bij de prijs voor 
het vervoer zoals die in tabel 14.34 is vastgesteld.  
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Fig 14.14: Cash flow prognose van het nieuwe concept bij 85% van de aangeboden vracht bij 
8% discounting rate 
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Fig 14.15: Bepaling van de I.R.R. bij 85% van de aangeboden vracht 
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Fig 14.16: Cash flow voor het geval van 100% van de aangeboden vracht bij 8% discounting 
rate 
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Fig 14.17: I.R.R. voor het geval van 100% van de aangeboden vracht  
 

De N.P.V. in bovenstaand geval is gelijk aan 2.45 miljoen Euro en de I.R.R. is gelijk 
aan 20%. Dus naarmate de bezetting omhoog gaat wordt de N.P.V. groter en zal ook 
de I.R.R. toenemen.  
 
Bij deze berekeningen moet het volgende worden opgemerkt: De cash flow prognose 
over 20 jaar heeft het grote probleem dat die prognose uiterst onbetrouwbaar is. 
Immers is het uiterst onzeker wat de situatie is over 1 jaar laat staan over 20 jaar. Een 
kortere periode lijkt een betere manier om de N.P.V. uit te rekenen, maar de korte tijd 
heeft als nadeel dat er schatting gemaakt moet worden van de waarde van de bakken 
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en het duwschip na, bijvoorbeeld, 3 tot 6 jaar is. Die schatting is net zo onzeker als de 
schatting van de toekomstige cash flows. Bij de langere periode is de uitkomst minder 
afhankelijk van de geschatte verkoopwaarde van de bakken en het duwschip en 
daarom is er voor gekozen om met de cash flow te rekenen over 20 jaar in plaatst van 
kortere periodes.  
 
Omdat de invloed van de hoeveelheid aangeboden vracht groot is voor de waarde van 
de N.P.V. en de I.R.R. is er ook gekeken hoeveel vracht er vervoerd moet worden 
zodat de N.P.V. nog positief is en er dus nog besloten kan worden om de investering te 
doen. In onderstaande figuur is de hoeveelheid vracht uitgezet tegen de N.P.V. bij een 
discounting rate van 8%.  
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Fig 14.18: invloed percentage vracht op de NPV bij een discounting rate van 8% 
 

Als 84% of meer van de geïdentificeerde vrachtstromen gebruikt kunnen worden is de 
NPV groter dan 0 en zou er dus geïnvesteerd moeten worden. Deze berekening geeft 
ook weer aan dat het nieuwe concept te doen laten slagen er voldoende vracht 
vervoerd moet worden.  
 
Bij 85% vracht is de winst na 20 jaar gelijk aan € 1,400,000 als er gerekend wordt 
met een jaarlijks inflatiegetal van 3%. Bij 100% vracht is de winst zelfs gelijk aan  
€ 4.140.000.    
 
Omdat bij het identificeren van de vrachtstromen op de drie kleine vaarwegen is 
gebleken dat er een groot verschil is tussen de vrachtstromen die van en naar de 
kleine rivieren gaan. Daardoor is de bezettingsgraad van de bakken op de Dender en 
de Kempense kanalen kleiner dan 100%. De bezettingsgraad van de bakken in het 
meest gunstigste geval (100% vracht) is in onderstaande tabel te zien.  
 

Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
100% 55.56% 85.06% 

Tabel 14.36: bezettingsgraad bij 100% vracht 
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Dus als 85% van de aangeboden vracht nodig is dan is de bezettingsgraad 15% lager 
dan in tabel 14.36 is weergegeven. De nieuwe bezettingsgraad is in de volgende tabel 
te zien. 

 

Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
85.00% 47.23% 72.30% 

Tabel 14.37: minimale bezettingsgraad  
 
De gemiddelde bezettingsgraad van de bakken is gelijk aan 68%. Dit is berekend uit 
het gemiddelde van de bovenstaande gegevens.  
 
 

14.11 Risico 

 
Bij het berekenen van de kosten van het vervoer via de kleine waterwegen is er 
uitgegaan dat er gerekend kon worden met een verhouding van eigen vermogen / 
vreemd vermogen van 20% / 80%. Die verhouding is normaal bij 
scheepsfinancieringen als er een “standaard” schip gebouwd wordt. Als er echter een 
nieuw concept ontwikkeld wordt is er altijd een risico dat het nieuwe concept niet 
meteen aanslaat of dat er wat kinderziektes in het systeem zitten. Als gevolg daarvan 
zal de bank niet zondermeer een 20 % /80 % financiering accepteren maar eerder een 
40%/60% financiering eisen. De invloed van deze financieringsverandering op de 
kosten is dat de kosten lager zullen zijn omdat het geleende bedrag lager is. De kosten 
per TEU voor de verschillende vaarwegen is in onderstaande tabel te vinden. 
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
TEU € 27.47 € 38.13 € 37.53 
t € 1.96 € 2.72 € 2.68 

Tabel 14.38: kosten bij 40/60 financiering  

 
De kosten nemen met ongeveer 3% af ten opzichte van de 20/80 financiering. Het 
grote nadeel is dat er meer eigen vermogen geïnvesteerd moet worden waardoor de 
investeringsbeslissing anders wordt. Dit is te zien in onderstaande figuur waarbij de 
N.P.V. wordt uitgerekend uit de voorspelde cashflows. Doordat er meer geld 
geïnvesteerd wordt op tijdstip 0 moet dat extra geld terugverdiend worden in de 
aankomende 20 jaar. Verder wordt het geld dat nu geïnvesteerd wordt afgeboekt 
worden tegen een discount rate van 8% per jaar waardoor de N.P.V. na de looptijd van 
20 jaar negatief wordt (- € 320.000) (bij 85% vracht) en het dus niet interessant is om 
te investeren. Als er 100% van de geïdentificeerde vracht vervoerd wordt, is de N.P.V. 
groter dan 0 (€ 1.900.000) en is het wel de moeite waard om te investeren. Een van 
de grootste problemen is dat er voldoende vracht moet zijn om het concept te doen 
laten slagen. Omdat het niet te garanderen is dat meteen vanaf het begin van het 
project alle verladers zijn overgestapt naar het binnenvaartconcept is het dus zeer 
moeilijk om dit concept te financieren zonder hulp van de overheid (lokaal, EU).  
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Fig 14.19: N.P.V. bij een 40/60 financiering 
 
Een investeerder zou bijvoorbeeld wel uit willen gaan van een 20% / 80% financiering 
als het rentepercentage dat betaald moet worden verhoogd wordt. Dit heeft tot gevolg 
dat de kosten per TEU groter worden. De invloed van een groter wordende 
rentepercentage is in onderstaande figuur te zien. Waarbij de N.P.V. bij de 
verschillende rentepercentages berekend wordt (bij gelijkblijvende vervoersprijs). 
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Fig 14.20: Invloed rentepercentage op de N.P.V. 

 
Als het rentepercentage groter wordt dan 6%, wordt de N.P.V. kleiner dan nul 
waardoor de investeringsbeslissing negatief wordt. Dus het verhogen van de rente is 
geen optie, waardoor het project alleen kan slagen met behulp van overheidssteun bij 
het opstarten. 
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14.12 Subsidie 
 
Doordat het vervoer met kleine binnenvaartbakjes alleen kan slagen als er voldoende 
vracht vervoerd wordt is de kans groot dat een nieuw initiatief het in de beginjaren van 
het project moeilijk heeft, doordat nog niet alle verladers zijn overgestapt, zodat er 
cash flow problemen kunnen ontstaan. Een subsidieregeling zou er dan voor kunnen 
zorgen dat het project de eerste moeilijke jaren kan overleven. Naarmate het project 
langer loopt en het zijn waarde kan bewijzen kunnen de laatste verladers overgehaald 
worden om voor het binnenwatervervoer te kiezen i.p.v. het wegvervoer.  
 
Een voorbeeld van een subsidieregeling is de Marco Polo II (2007-2013)[4] regeling. 
Een van de eisen die dat subsidieprogramma eist is dat er modal shift plaatst vindt 
binnen 36 maanden (en dat er na 36 maanden nog steeds een modal shift is). Dit is 
precies iets dat gerealiseerd kan worden met het in dit rapport ontwikkelde concept. 
De subsidie bedraagt maximaal 35% van de “kosten die nodig zijn om de modal shift 
plaatst te laten vinden.”  
 
Verschillende concepten die zijn goedgekeurd door de EU hebben bijdrages gekregen 
uiteenlopend van € 300.000 tot € 2.000.000. Een dergelijke regeling zou goed gebruikt 
kunnen worden om een gedeelte van het project te financieren en het project te laten 
draaien.  
 

 
14.13 Emissies  
 
Naast de lagere kosten voor het vervoer via de kleine vaarwegen in vergelijking met 
het wegvervoer zijn er ook voordelen te behalen uit het feit dat de emissies van het 
duwschip lager zijn dan de uitstoot die door de vrachtwagens wordt uitgestoten. 
Er wordt gekeken naar het verschil in emissies als de geïdentificeerde vracht per jaar 
vervoerd wordt door het nieuwe binnenvaartconcept en als die vervoerd zou worden 
door vrachtwagens.  
 
De emissies van het duwschip per jaar in tonnen is in onderstaande tabel te zien.  
 
Per jaar Totaal 
CO2 t 371.1233 
N2O t 0.013126 
SO2 t 0.157338 
PM t 0.174854 
NOx t 10.18627 

Tabel 14.39: emissies per jaar voor het ontwikkelde concept 

 
De emissies die uitgestoten worden als alle vracht die vervoerd wordt met 
vrachtwagens is op de volgende manier berekend.  
De CO2 uitstoot van 28 tons (2 TEU) vrachtwagens is gelijk aan 67.7 g / t*km, dus per 
km afgelegde weg is de uitstoot gelijk aan 1895 g = 1.89 kg CO2. De afstand van de 
haven van Antwerpen naar de locaties aan de onderzochte kleine vaarwegen is 
ongeveer gelijk aan 50 à 60 km. Dus de uitstoot per vrachtwagen trip is gelijk aan 
94.78 kg CO2. Als er gekeken wordt naar aantal vrachtwagenritten dat nodig is om de 
totale hoeveelheid vracht te vervoeren is gelijk aan 21.435 TEU/2 (containers) + 
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454.000 t /28 (bulk) = 26.932 ritten. Het totaal aantal tonkilometers die door de 
vrachtwagens afgelegd worden is ongeveer 45 miljoen tonkilometers per jaar.  
De totale uitstoot per jaar is dan gelijk aan 2526 t CO2. De andere emissiegegevens 
voor wegtransport zijn in onderstaande tabel gegeven. 
 
Per jaar Totaal 
CO2 t 2526.202 
N2O t - 
SO2 t - 
PM t 3.77045 
NOx t 30.1636 

Tabel 14.40: emissies per jaar voor vrachtwagens  
 
De grote toename van emissies voor vrachtwagens komt doordat vrachtwagens geen 
gebruik kunnen maken van schaalvergroting. Een andere reden is dat bij de 
bovenstaande berekening is uitgegaan van het feit dat alle vracht door vrachtwagens 
vervoerd moet worden, zodat er behoorlijk veel ritten nodig zijn om alle vracht te 
vervoeren.  
 
De “besparing” van CO2 uitstoot is 85%, voor PM10 geldt dat de besparing gelijk is 
aan 95%. De besparing van de NOx uitstoot is gelijk aan 66%.  
 
 
Bronnen: 
 
[14.1] bron:http://mineco.fgov.be/energy/energy_prices 
 
[14.2] bron: Economics of transport management 2004   
 
[14.3] bron : VAART!NieuwsNet » Antwerpen betreurt congestietoeslagbinnenvaart.htm 
 
[14.4] bron : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328 
:0001:0013:EN:PDF 
 
[14.5] bron: http://www.vaart.nl/vracht/vrachtindicator.htm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 



 180 

15.CASESTUDIE II 

 
 

 
 
 

 

In hoofdstuk 14: Casestudie is gebleken dat het nieuwe binnenvaartconcept kans van 
slagen heeft als er voldoende vracht wordt vervoerd. In dat hoofdstuk is uitgegaan van 
een bestaande situatie waarbij er is gerekend met een echte case. In dit hoofdstuk 
wordt er gekeken naar een theoretische case waarbij er gerekend wordt met 
theoretische vrachtstromen om te laten zien wat de potentie kan zijn van het concept. 

 
Als eerste wordt gekeken naar een case die gelijk is aan de eerste case waarbij er 
alleen nu van uitgegaan wordt dat er op ieder bak containers geplaatst staan op zowel 
de heen als de terugreis. Het schematische overzicht is in onderstaande figuur te zien. 
Er is uitgegaan dat er telkens met 4 bakken gevaren kan worden (dus ook op het 
Leuven-Dijle kanaal). 
 

   
Fig 15.1: Schematisch overzicht van de theoretische vervoersstromen 

 
De bakken worden zowel op de heen als op de terugreis 100% beladen met containers 
dan zijn de kosten voor het vervoer lager dan de kosten van het wegvervoer. De 
kosten en de besparing t.o.v. het wegvervoer is in onderstaande tabel te vinden. De 
berekening is op dezelfde manier uitgevoerd als in hoofdstuk 14: Casestudie.  
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 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 

Binnenvaart  € 28.53 € 31.33 € 34.07 
  € 2.04 € 2.24 € 2.43 

wegvervoer  € 56.90 € 56.90 € 53.09 
  € 4.06 € 4.06 € 3.79 

besparing  49.86% 44.94% 35.83% 
Tabel 15.1: besparing binnenvaart t.o.v. wegvervoer  
 
Als de prijs van het binnenvaartvervoer zodanig bepaald wordt dat de besparing t.o.v. 
het wegvervoer gelijk is 33% dan zullen de prijzen zijn zoals ze in tabel 15.2 te zien 
zijn.  
 

 Leuven Dijle Dender Kempense kanalen 
TEU € 37.94 € 37.59 € 35.77 
t € 2.71 € 2.69 € 2.56 

Tabel 15.2: Prijzen van het binnenwatervervoer  
 
De N.P.V. van het concept is dan te berekenen en is te zien in onderstaande figuur. 
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Fig 15.2: N.P.V. van het concept bij volledig containervervoer (bezettingsgraad 100% en 
discounting rate = 8%) 
 

De N.P.V. na 20 jaar is dan gelijk aan € 950.000 en de IRR is 12.5%. Omdat de prijs 
van het binnenwatervervoer 33% goedkoper is dan wegvervoer zouden veel verladers 
overgehaald kunnen worden om ook hun vrachten met de duwbakken te laten 
vervoeren i.p.v. de vrachtwagen. Ook bedrijven die niet direct aan de kleine vaarweg 
liggen zouden overgehaald kunnen worden om hun containers naar de kleine vaarweg 
te brengen, om de containers van daaruit naar de haven van Antwerpen te vervoeren. 
Het voordeel van het concept om de bakken in de daluren van de terminal te laten 
lossen kan eventueel ook een besparing opleveren, zodat de totale vervoersprijs nog 
lager kan worden. Ook kan er een situatie ontstaan dat er wegvervoerders hun 
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containers afzetten op locaties aan kleine vaarwegen waarna de containers naar de 
zeehaven van Antwerpen verder worden vervoerd. Het voordeel van de wegvervoerder 
is dat die niet meer naar de zeehaven hoeft te rijden zodat ze minder last hebben van 
congestie op de weg en in de haven zelf. De wachttijden bij de terminals kunnen hoog 
oplopen zodat de wegvervoerder daar ook extra kosten van heeft. De voordelen van 
het vervoeren van containers via de kleine vaarwegen naar de zeehaven zijn: 
 
- Minder vrachtwagens naar de zeehaven van Antwerpen 

- Emissie reductie 
- Minder congestie op de weg 

- Lagere vervoerskosten  
- Laden en lossen los gekoppeld van het daadwerkelijke vervoer � bakken kunnen 
gelost worden op het moment wanneer dat het beste is voor de terminal 
 
De “vrachtwagencontainers” die naar de haven gaan kunnen op “strategisch gelegen 
posities” buiten het havengebied verzameld worden zoals hieronder schematisch 
geschetst is. Waarbij eerst de huidige situatie is weergegeven en daarna de “nieuwe”, 
waarbij er gebruik gemaakt wordt van de binnenvaartwegen. 
 

 
Fig 15.3: Huidige schematische situatie van vrachtwagens die naar Antwerpen gaan
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Fig 15.4: Nieuwe situatie van de vrachtwagens die gebruik maken van de binnenvaart 
 

Omdat de bakken ook een kleine periode (1 à 2 dagen) blijven liggen op de kleine 
vaarweg is daar ook een window waarin geladen en gelost kan worden, zodat ook daar 
het daadwerkelijke vervoer los gekoppeld is van het laden en lossen. Daardoor is de 
vervoertijd groter dan dat die zou zijn als de container door de vrachtwagen ineens 
door gereden zou worden naar de zeehaven.  
 
Als ingehaakt wordt op het vorige hoofdstuk kan er uitgegaan worden van de 
vrachtstromen die daar geïdentificeerd zijn. Omdat er, vooral op de Dender, nog een 
aantal lege retourvrachten van de bakken zijn, zouden er containers vanaf de kleine 
vaarwegen vervoerd kunnen naar de haven van Antwerpen. De vrachtwagens stoppen 
dan aan een locatie aan de kleine vaarweg om daar hun containers over te zetten naar 
de duwbakken. Op die manier kan de bezettingsgraad van de bakken omhoog en 
zullen de kosten per container dalen.  
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16.ANDERE GEBIEDEN 

 
 

 
 
 
 

16.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar andere gebieden waar het ontwikkelde concept 
toegepast kan worden. Als eerste wordt er gekeken naar de situatie in Nederland maar 
ook andere landen worden bekeken waar het concept toegepast kan worden zoals 
Duitsland en Frankrijk.  
 
 
16.2 Nederland 

 
Naast de al onderzochte vaarwegen in Vlaanderen is het concept ook geschikt in 
Nederland. In onderstaande figuur zijn de vaarwegen te zien waarbij vooral de groene 
vaarwegen (klasse II en kleiner) van belang zijn.  

 
Fig 16.1: vaarwegen in Nederland 
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Dus vooral de vaarwegen in Noord-Brabant komen in aanmerking, waarbij er dan 
vracht vervoerd kan worden van Brabant naar de Zeehaven van Rotterdam. Maar ook 
het Oosten (Assen en omgeving) is met het concept bereikbaar. De locaties aan de 
grotere vaarwegen kunnen ook interessant zijn omdat de vaartijd van en naar de 
haven van Rotterdam klein is, waardoor de tijd die in haven moet worden 
doorgebracht een grote invloed heeft op de kosten van het vervoer. Terwijl het 
ontwikkelde concept gebruik maakt van het achterlaten van de bakken waardoor de 
kosten van het wachten minder zijn.  
 
 
16.3 Noord-Duitsland 
 
In Noord-Duitsland zijn de volgende regio’s geïdentificeerd die geschikt zijn voor het 
concept. De afstand tussen de zeehavens en de kleine vaarwegen is niet te groot en de 
afstand die afgelegd kan worden op de kleine vaarwegen is ook niet te groot. Een bak 
kan namelijk geen honderden kilometers afleggen als die zelfstandig vaart.  
 

 
Fig 16.2: potentiële vaarwegen in Noord-Duitsland 

 
 

16.4 Noord-Frankrijk 
 
De vaarwegen die gebruikt kunnen worden in Noord-Frankrijk zijn in onderstaande 
figuur te zien. De haven Antwerpen en Duinkerken kunnen bediend worden door deze 
vaarwegen. Op de grotere vaarwegen kan er in combinatie gevaren worden waarbij 
het schaalvoordeel gebruikt kan worden waarna op de kleinere riviertjes de 
combinaties opgebroken kunnen worden. 
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Fig 16.3: Vaarwegen Noord-Frankrijk 

 
 
16.5 Polen / Oost-Europa 

 
In Polen is het concept minder toepasbaar. Daar zijn er wel een hoop kleine vaarwegen 
maar er zijn grote rivieren waarin er in combinatie gevaren kan worden waardoor er 
minder gebruik gemaakt kan worden van schaalvergroting.  

 
Fig 16.4: vaarwegen in Polen 
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Het enige stuk wat nog bevaarbaar is voor grotere schepen (en dus combinaties) is 
vanaf Gdansk. Maar heel ver kan er dan niet landinwaarts gevaren worden omdat door 
dat batterijen maar een beperkte hoeveelheid energie bij zich hebben.  
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17.CONCLUSIE 
 

 
 
 

 
 

Als er gekeken wordt naar de casestudie kan er geconcludeerd worden dat het vervoer 
van vracht via de kleine vaarwegen mogelijk is voor een vervoersprijs die lager is dan 
de prijs die momenteel gevraagd wordt door vrachtwagens. De prijs voor het vervoer 
via het binnenvaartconcept is € 46 tot € 48 per TEU voor afstanden die tot 70 a 80 km 
van de haven van Antwerpen verwijdert liggen, terwijl de prijs voor het vervoer via de 
weg is bepaald op € 54 tot € 60. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat dit 
alleen geldt als er voldoende vracht vervoerd wordt met het nieuwe concept. Bij een 
lagere bezetting dan 67% van de bakken lopen de kosten op en wordt de 
investeringsbeslissing negatief. Ten opzichte van de bestaande binnenvaart heeft het 
ontwikkelde concept het voordeel dat de kosten lager zijn doordat er, wanneer het 
kan, in grote combinaties gevaren kan worden op de grotere vaarwegen zodat er 
maximaal gebruik gemaakt kan worden van de schaalvergroting. Die schaalvergroting 
heeft ook voordelen als de emissies per ton*km vergeleken worden van het nieuwe 
concept ten opzichte van de bestaande binnenvaart. Verder worden de bakken 
geoptimaliseerd per vaarweg zodat er per kleine vaarweg de meest optimale (grootste) 
bak ingezet kan worden. Dit in tegenstelling tot de bestaande binnenschepen die niet 
speciaal voor een vaarweg ontworpen worden, maar die gedimensioneerd zijn volgens 
de C.E.M.T klassen. 
 
Bij de financiering is er van uitgegaan dat er gerekend kan worden met een 20%/80% 
financiering, waarbij er niet gekeken wordt naar het risico. Bij een andere 
financieringsverhouding (40%/60%) zal de investeringsbeslissing negatief worden. Dit 
betekent dus ook dat het concept alleen kan slagen als: 
 
a) het concept de kans krijgt om zich te bewijzen, dat wil zeggen dat er voldoende 
geld bij moet komen om de schepen een tot twee jaar te laten varen om zo de markt 
te overtuigen en te bewijzen dat het concept werkt. Waardoor er genoeg vracht 
vervoerd kan worden zodat het concept zonder steun van buiten af kan blijven 
bestaan.  

 
b)  er voldoende geld geïnvesteerd moet worden door een partij die het risico wil 
dragen van een nieuw innovatief concept. Daarbij kan er gedacht worden aan 
overheidssteun.  
 
Een andere belangrijke conclusie is dat bij het vervoer van containers via het 
binnenwatervervoer de totale transportkosten gedomineerd worden door het laden en 
lossen van de container in de zeehaven en in de inland terminal. Verder lopen de 
kosten van de binnenvaartschipper op door de congestieproblemen in de zeehaven. 
Een klein binnenvaartschip, waar de kosten voornamelijk door de bemanningskosten 
bepaald worden, is zeer gevoelig voor wachttijden in de zeehaven zeker als dat kleine 
schip korte afstanden vaart. Het kleine bakken concept heeft als voordeel dat de 
bakken achterblijven in de haven waardoor er winst behaald kan worden in de haven 
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doordat er minder kosten zijn voor het wachten en dat de terminal de bakken kan 
inplannen voor de behandeling ervan.  
 
Doordat het duwschip de batterijen van de bakken oplaat tijdens het varen op de grote 
rivier kunnen de bakken zelfstandig varen op de kleine vaarwegen. In een later 
stadium zouden de bakken opgeladen kunnen worden met walstroom die door middel 
van duurzame technieken zoals wind en zonne-energie. Op die manier zou er dus een 
emissieloos binnenvaartvervoer over de kleine vaarwegen kunnen plaatst vinden.  
 
 

Aanbevelingen  
 
In deze paragraaf worden de aanbevelingen tot verder onderzoek gedaan. De zaken 
waar verder onderzoek naar gedaan moet worden zijn: 
 
1) Voortstuwing van de bakken door middel van een dieselmotor zodat er aangetoond 
kan worden dat een nieuw elektrisch voortstuwingsconcept mogelijk is.  
 
2) Er moet gekeken worden naar de “stabiliteit” van het totale systeem. Daarmee 
wordt bedoeld dat er een simulatie gemaakt moet worden om te onderzoeken wat er 
gebeurt als een van de bakken, door wat voor reden dan ook, te laat op het 
verzamelpunt is. Ook kan er onderzocht worden wat er gebeurt als er een vertraging 
bij een van de sluizen optreedt.  
 
3) Het achterlaten van de bakken in de haven van Antwerpen moet nog uitgezocht 
worden. Waar blijven de bakken liggen, wie vaart de bakken van verzamelpunt naar de 
terminal? Deze en nog meer praktische zaken betreffende het achterlaten van de 
bakken moet nog uitgezocht worden. 
 
4) Het is belangrijk om stromingsgegevens van de vaarwegen mee te nemen bij de 
bepaling van het elektrische vermogen die de bakken moeten leveren. Ook is de 
windvang die ontstaat doordat er een groot oppervlak (containers) bloot gesteld wordt 
aan de wind, mee te nemen in de weerstand en voortstuwingsberekeningen.  
 
5) Er moet nog meer onderzoek gedaan worden naar de voordelen van het 
binnenvaartconcept ten aanzien van het aantal verminderde vrachtwagenritten.  
 
6) Doordat het concept een behoorlijk hoge investering vereist, is verder onderzoek en 
uitdieping van de financieringsstructuur noodzakelijk.  
 
7) Er moet een vergelijkingsberekening gemaakt worden tussen het diesel elektrische 
voortstuwingsconcept en een diesel direct systeem. 
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Appendix A: Bakdata  
 

type barge L B T payload 
lightweight / 

displ 
europe Type I 70 9.5 2 940 21.47% 
europe Type I 70 9.5 2.5 1240 17.13% 
europa Type II 76.5 11.4 2 1250 20.37% 
europa Type II 76.5 11.4 2.5 1660 15.40% 
europa Type II 76.5 11.4 2.8 1850 15.82% 
europe Type II a/b 76.5 11.4 2 1140 27.38% 
europe Type II a/b 76.5 11.4 2.5 1530 22.03% 
europe Type II a/b 76.5 11.4 2.8 1800 18.10% 
europe Type II a/b 76.5 11.4 4 2800 10.82% 
Danube_europe type II 76.5 11 2 1100 27.38% 
Danube_europe type II 76.5 11 2.5 1500 20.78% 
GSP-54 54 11 2 900 15.82% 
SP-65 65 8.2 2 900 6.19% 
SP-35 32.5 8.2 2 415 13.49% 
LASH 18.7 9.5 2 250 21.82% 
LASH 18.7 9.5 2.5 335 16.19% 
LASH 18.7 9.5 2.8 385 14.00% 
See-Bee 29.75 10.7 2 490 14.48% 
See-Bee 29.75 10.7 2.5 640 10.64% 
See-Bee 29.75 10.7 2.8 730 9.00% 
Interlichter 38.25 11.4 2 585 25.47% 
Interlichter 38.25 11.4 2.5 775 21.01% 
Interlichter 38.25 11.4 2.8 900 18.10% 
OBP-500 45.5 9.6 2 480 38.95% 
      
    GEM 19% 

 
Bron : State of the art existing hull- and propulsor concepts 
Version: 1.3 6 December 2005 

Project acronym: CREATING 
Project full title: Concepts to Reduce Environmental impact and Attain 
optimal Transport performance by Inland Navigation 
Contract no.: FP6 - 506542 
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Appendix B: Kosten binnenvaart 
 
Beladen vaart 

Laadvermogen Aantal materieelkosten Arbeidskosten Brandstof RenO Totaal Totaal / cont 

ton containers EURO/H EURO/H EURO/H EURO/H EURO/H EURO/H 

250 18 4.18 27.16 7.96 2.91 42.21 2.35 

500 36 9.11 29.22 14.14 3.43 55.9 1.55 

750 54 15.67 31.29 20.32 3.92 71.2 1.32 

1000 72 23.51 34.21 26.50 4.38 88.6 1.23 

1250 90 31.95 39.07 32.68 4.81 108.51 1.21 

1500 108 38.96 43.92 38.86 5.21 126.95 1.18 

1750 125 47.15 48.13 45.04 5.59 145.91 1.17 

2000 143 55.77 52.26 51.22 5.95 165.2 1.16 

2250 160 64.47 56.39 57.40 6.29 184.55 1.15 

2500 180 72.18 60.52 63.58 6.61 202.89 1.13 

2750 200 78.55 62.7 69.76 6.92 217.93 1.09 

3000 215 83.3 64.88 75.94 7.21 231.33 1.08 

3250 235 86.16 67.06 82.12 7.48 242.82 1.03 

3500 250 86.96 69.24 88.30 7.75 252.25 1.01 

 
Onbeladen vaart 

Laadvermogen CONT materieelkosten Arbeidskosten Brandstof RenO Totaal 

ton  EURO/H EURO/H EURO/H EURO/H EURO/H 

       

250 18 4.18 27.16 6.26 2.91 40.51 

500 36 9.11 29.22 10.31 3.43 52.07 

750 54 15.67 31.29 14.37 3.92 65.25 

1000 72 23.51 34.21 18.43 4.38 80.53 

1250 90 31.95 39.07 22.48 4.81 98.31 

1500 108 38.96 43.92 26.54 5.21 114.63 

1750 125 47.15 48.13 30.59 5.59 131.46 

2000 143 55.77 52.26 34.65 5.95 148.63 

2250 160 64.47 56.39 38.71 6.29 165.86 

2500 180 72.18 60.52 42.76 6.61 182.07 

2750 200 78.55 62.7 46.82 6.92 194.99 

3000 215 83.3 64.88 50.87 7.21 206.26 

3250 235 86.16 67.06 54.93 7.48 215.63 

3500 250 86.96 69.24 58.99 7.75 222.94 
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Wachtkosten 
CONT materieelkosten Arbeidskosten  totaal 

 EURO/H EURO/H  EURO/H 
     

18 4.18 27.16  31.34 
36 9.11 29.22  38.33 
54 15.67 31.29  46.96 
72 23.51 34.21  57.72 
90 31.95 39.07  71.02 
108 38.96 43.92  82.88 
125 47.15 48.13  95.28 
143 55.77 52.26  108.03 
160 64.47 56.39  120.86 
180 72.18 60.52  132.7 
200 78.55 62.7  141.25 
215 83.3 64.88  148.18 
235 86.16 67.06  153.22 
250 86.96 69.24  156.2 

 
Wachten op belading kosten 

CONT materieelkosten Arbeidskosten  totaal 
 EURO/H EURO/H  EURO/H 
     

18 4.18 21.89  26.07 
36 9.11 23.55  32.66 
54 15.67 25.22  40.89 
72 23.51 27.57  51.08 
90 31.95 31.49  63.44 
108 38.96 35.40  74.36 
125 47.15 38.79  85.94 
143 55.77 42.12  97.89 
160 64.47 45.45  109.92 
180 72.18 48.78  120.96 
200 78.55 50.54  129.09 
215 83.3 52.29  135.59 
235 86.16 54.05  140.21 
250 86.96 55.81  142.77 

 
 
NEA onderzoek kosten per uur in de binnenvaart, Rijswijk, april 2003 
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Appendix C: Weerstandformules  
 
Howe  
 

1.46 50
0.62 0.38 1.190.07289 h T W B

tR e V T L B
+

− −=  

 
Rt = weerstand (lb) 
H = waterdiepte (ft) 
T = diepgang (ft) 
V = snelheid (mph) 
W= breedte waterweg (ft) 
B = breedte bakverband (ft) 
L = lengte bakverband (ft) 
 
 
Bronzini 
 

2
t fR = r  *V  

f f ir  = K * (r )∑  

2

5
i c

L Cb
r  = 0.0118* B*T *(L-70.5*(L- )* ) *K

328 1-Cb
 

2
cK  = 2.42*Cb  - 3.43*Cb + 1.34 

e fe f
f

e

(N *K  + n*K )
K  = 

(n +n)
 

Ne = aantal lege bakken 
N = aantal volle bakken 
Kfe  = beladingcoëfficiënt lege bak 
Kf =   beladingcoëfficiënt volle bak 
Rt = weerstand (lb) 
T = diepgang (ft) 
V = snelheid (feet per sec) 
B = breedte bakverband (ft) 
L = lengte bakverband (ft) 
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Appendix D: Invloed alpha(b) op de weerstand 
 

 
 

De hoek Alpha (b) is in deze figuur andersom gedefinieerd dan in het gebruikte model. 
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Appendix E: Correctielijnen ondiep water 
 

Alpha *   H/T = 1.5
y = -24.379x6 + 63.073x5 - 57.798x4 + 23.757x3 - 

5.0112x2 + 0.3611x + 0.9991
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H/T = 2y = -22.606x6 + 59.405x5 - 55.019x4 + 22.177x3 - 

4.2483x2 + 0.2935x + 0.9993
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H/T =3
y = -26.471x6 + 74.284x5 - 74.753x4 + 32.704x3 - 

6.153x2 + 0.3902x + 0.9994
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H/T =4y = -23.611x6 + 67.468x5 - 70.23x4 + 32.431x3 - 

6.495x2 + 0.4384x + 0.9991
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H/T =5
y = -11.438x6 + 34.634x5 - 38.446x4 + 19.071x3 - 

4.1208x2 + 0.3012x + 0.9991
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Bepaling Aplha** voor H/T = 1.5 , 2, 3, 4, 5 
 

y = -2.2736x5 + 8.2514x4 - 9.1199x3 + 2.8117x2 - 0.269x + 
0.996
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y = -2.2937x5 + 8.5464x4 - 9.974x3 + 3.6326x2 - 0.3925x + 

0.9995
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y = -1.7829x5 + 6.7326x4 - 8.1115x3 + 3.231x2 - 0.3605x + 

0.9991
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y = -1.5325x5 + 5.7783x4 - 6.9968x3 + 2.8698x2 - 0.3371x + 
0.9996
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y = -1.242x5 + 4.713x4 - 5.7918x3 + 2.4653x2 - 0.2969x + 
0.9994
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Appendix F: Elektromotor data 

Bron : http://www.kolmer.nl 
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Appendix G: Batterij informatie 

Battery AGM 12/225 

(art.nr. 62002250) 

 

 

Articlenumber 62002250 
Nominal voltage 12V 
Ah capacity/C20 (capacity at 20 hours of discharge time at a 
surrounding temperature of 25°C) 

225 Ah 

Dimensions excluding poles (LxWxH) 
522 x 240 x 218 mm 
/20.6 x 9.4 x 8.6 inch 

Dimensions including poles (LxWxH) 
522 x 240 x 241 mm 
/20.6 x 9.4 x 9.5 inch 

Weight 64 kg/141 lbs 
Maximal installation angle 180° 

Cold starter current DIN 737A 
Cold starter current SAE 1117A 
Short circuit current (IEC 60896-21) 3650A 
Guarantee period 2 year 

Mastervolt AGM 12/225 
AGM 12/225, Battery, 225 Ah (C20), 12 V 
 

Price: €545.38 (Including VAT at 19.6%) 
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Appendix H: Kosten thrusters 
 

Type   Prijs Prijs   
   Dollars EURO   
SP550HYD  $ 9,600.00   €   7,309    
       
SP300HYD  $ 5,000.00   €   3,807    
       
SP220HYD  $ 4,200.00   €   3,198    
       
SP100HYD  $ 2,600.00   €   1,980    
       
Bron : Hydraulic Thrusters – IMTRA Marine Products 
       
EURO/ Dollar = 0.7614  (24/10/07)   
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Appendix I: Schroef polynoom (wageningen B-serie) 
 

 

 AeA0 0.768983 Z 4 PD 0.9    
          
KT = Σ Cstuv * J^s * (P/D)^t * (Ae/Ao)^u * Z^v  Jº J¹ J² J³ 

Cstuv s t u V  0.415 -0.293 -0.235 0.088 

0.008805 0 0 0 0  0.008805 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.204554 1 0 0 0  0.000000 -0.204554 0.000000 0.000000 

0.166351 0 1 0 0  0.149716 0.000000 0.000000 0.000000 

0.158114 0 2 0 0  0.128072 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.147581 2 0 1 0  0.000000 0.000000 -0.113487 0.000000 

-0.481497 1 1 1 0  0.000000 -0.333237 0.000000 0.000000 

0.415437 0 2 1 0  0.258766 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0144043 0 0 0 1  0.057617 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0530054 2 0 0 1  0.000000 0.000000 -0.212022 0.000000 

0.0143481 0 1 0 1  0.051653 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0606826 1 1 0 1  0.000000 0.218457 0.000000 0.000000 

-0.0125894 0 0 1 1  -0.038724 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0109689 1 0 1 1  0.000000 0.033740 0.000000 0.000000 

-0.133698 0 3 0 0  -0.097466 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0063841 0 6 0 0  0.003393 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0013272 2 6 0 0  0.000000 0.000000 -0.000705 0.000000 

0.168496 3 0 1 0  0.000000 0.000000 0.000000 0.129571 

-0.0507214 0 0 2 0  -0.029993 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0854559 2 0 2 0  0.000000 0.000000 0.050533 0.000000 

-0.0504475 3 0 2 0  0.000000 0.000000 0.000000 -0.029831 

0.010465 1 6 2 0  0.000000 0.003289 0.000000 0.000000 

-0.0064827 2 6 2 0  0.000000 0.000000 -0.002037 0.000000 

-0.0084173 0 3 0 1  -0.024545 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0168424 1 3 0 1  0.000000 0.049112 0.000000 0.000000 

-0.001023 3 3 0 1  0.000000 0.000000 0.000000 -0.002983 

-0.0317791 0 3 1 1  -0.071260 0.000000 0.000000 0.000000 

0.018604 1 0 2 1  0.000000 0.044005 0.000000 0.000000 

-0.004108 0 2 2 1  -0.007871 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0006068 0 0 0 2  -0.009710 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0049819 1 0 0 2  0.000000 -0.079710 0.000000 0.000000 

0.0025983 2 0 0 2  0.000000 0.000000 0.041573 0.000000 

-0.0005605 3 0 0 2  0.000000 0.000000 0.000000 -0.008968 

-0.0016365 1 2 0 2  0.000000 -0.021209 0.000000 0.000000 

-0.0003288 1 6 0 2  0.000000 -0.002796 0.000000 0.000000 

0.0001165 2 6 0 2  0.000000 0.000000 0.000991 0.000000 

0.0006909 0 0 1 2  0.008501 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0042175 0 3 1 2  0.037828 0.000000 0.000000 0.000000 

5.652E-05 3 6 1 2  0.000000 0.000000 0.000000 0.000370 

-0.0014656 0 3 2 2  -0.010109 0.000000 0.000000 0.000000 

KQ = Σ Cstuv * J^s * (P/D)^t * (Ae/Ao)^u * Z^v  Jº J¹ J² J³ 

       0.415 -0.293 -0.235 0.088 
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Cstuv s t u v  0.057 -0.034 -0.033 0.012 

0.0037937 0 0 0 0  0.003794 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0088652 2 0 0 0  0.000000 0.000000 0.008865 0.000000 

-0.032241 1 1 0 0  0.000000 -0.029017 0.000000 0.000000 

0.0034478 0 2 0 0  0.002793 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0408811 0 1 1 0  -0.028293 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.108009 1 1 1 0  0.000000 -0.074751 0.000000 0.000000 

-0.0885381 2 1 1 0  0.000000 0.000000 -0.061276 0.000000 

0.188561 0 2 1 0  0.117450 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0037809 1 0 0 1  0.000000 -0.015123 0.000000 0.000000 

0.005137 0 1 0 1  0.018493 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0209449 1 1 0 1  0.000000 0.075402 0.000000 0.000000 

0.0047432 2 1 0 1  0.000000 0.000000 0.017075 0.000000 

-0.0072341 2 0 1 1  0.000000 0.000000 -0.022252 0.000000 

0.0043839 1 1 1 1  0.000000 0.012136 0.000000 0.000000 

-0.0269403 0 2 1 1  -0.067122 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0558082 3 0 1 0  0.000000 0.000000 0.000000 0.042916 

0.0161886 0 3 1 0  0.009075 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0031809 1 3 1 0  0.000000 0.001783 0.000000 0.000000 

0.015896 0 0 2 0  0.009400 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0471729 1 0 2 0  0.000000 0.027895 0.000000 0.000000 

0.0196283 3 0 2 0  0.000000 0.000000 0.000000 0.011607 

-0.0502782 0 1 2 0  -0.026758 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.030055 3 1 2 0  0.000000 0.000000 0.000000 -0.015995 

0.0417122 2 2 2 0  0.000000 0.000000 0.019979 0.000000 

-0.0397722 0 3 2 0  -0.017145 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0035002 0 6 2 0  -0.001100 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0106854 3 0 0 1  0.000000 0.000000 0.000000 -0.042742 

0.001109 3 3 0 1  0.000000 0.000000 0.000000 0.003234 

-0.0003139 0 6 0 1  -0.000667 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0035985 3 0 1 1  0.000000 0.000000 0.000000 0.011069 

-0.0014212 0 6 1 1  -0.002323 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0038364 1 0 2 1  0.000000 -0.009074 0.000000 0.000000 

0.0126803 0 2 2 1  0.024295 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0031828 2 3 2 1  0.000000 0.000000 -0.005488 0.000000 

0.0033427 0 6 2 1  0.004202 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0018349 1 1 0 2  0.000000 -0.026423 0.000000 0.000000 

0.0001125 3 2 0 2  0.000000 0.000000 0.000000 0.001457 

-2.972E-05 3 6 0 2  0.000000 0.000000 0.000000 -0.000253 

0.0002696 1 0 1 2  0.000000 0.003316 0.000000 0.000000 

0.0008327 2 0 1 2  0.000000 0.000000 0.010245 0.000000 

0.0015533 0 2 1 2  0.015481 0.000000 0.000000 0.000000 

0.0003027 0 6 1 2  0.001979 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0001843 0 0 2 2  -0.001744 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.0004254 0 3 2 2  -0.002934 0.000000 0.000000 0.000000 

8.692E-05 3 3 2 2  0.000000 0.000000 0.000000 0.000600 

-0.0004659 0 6 2 2  -0.002343 0.000000 0.000000 0.000000 

5.542E-05 1 6 2 2  0.000000 0.000279 0.000000 0.000000 

      0.057 -0.034 -0.033 0.012 
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Appendix J: Gen set data 
 

Productinformatie van Wartsila AUXPAC 
 

 
 

 
 

Bron : www.Wartsila.com 
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http://www.china-genset.com/down/a10.pdf 
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Appendix K: Nozzle Informatie  
 

 
 
 

 
 

Bron: www.wartsila.com 
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Appendix L: Kosten nieuwbouw duwboot  
Geachte heer van Hassel,  
  
In antwoord op uw vraag van 20 december 07, gelieve hiernaast een antwoord van de heer G. 
PIUS, binnenvaartondernemer - eigenaar van duwboten te willen vinden :   
  
“een nieuwbouwduwboot die kortelings opgeleverd wordt met een motorvermogen van 2100 Pk 
(ca 1550 Kw) en een duwcapaciteit van ca 10.000 ton = 4 standaard duwbakken van 76,5 mt 
lengte op 11,45 mt breedte zal kosten geleverd sleutel op de deur € 2.150.000. 
Nu nog een kleinere duwboot bouwen is niet realistisch,deze gaat misschien  20 % goedkoper zijn 
maar het motorvermogen zal dan slechts 1200 Pk (ca 880 Kw) zijn hierdoor gaat je duwcapaciteit 
terugvallen naar ca 6000 ton wat maakt dat je slechts met 2 geladen duwbakken moogt varen dit 
staat uiteraard niet in verhouding tot de 20 % die je uitspaart op de nieuwbouwprijs,voor kleine 
duwboten stelt zich het zelfde probleem als voor de kleine schepen er wordt niet meer gebouwd 
in deze categorie wat maakt dat er binnen afzienbare tijd een tekort aan kleine duwboten zal 
zijn” 
  
Met vriendelijke groeten. 
  
Frédéric SWIDERSKI 
Conseiller économique 
Economisch adviseur 
vzw ITB asbl 
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse 
BRUXELLES 1000 BRUSSEL 
Tel. : 00 32 (2) 217 09 67 
Fax : 00 32 (2) 219 91 86  
 

From: van Hassel Edwin [mailto:Edwin.vanHassel@ua.ac.be]  

Sent: jeudi 24 janvier 2008 14:46 
To: Frederic Swiderski 

Subject: Nieuwbouwkosten duwboten 
  
Beste Meneer Swiderski 
  
   
Ik zal mij eerste even voorstellen. Ik ben Edwin van Hassel student maritieme techniek aan de TU Delft. Ik 
ben nu voor mijn afstuderen bezig met een onderzoek naar nieuwe scheepstechnologien in de binnenvaart 
en dan met name de binnenvaart op kleinere vaarwegen. Ik doe dit onderzoek in opdracht van het Steunpunt 
Goederenstromen van de Universiteit van Antwerpen.  
  
Voor dit onderzoek heb ik een ontwerpmodel gemaakt waarbij de nieuwbouwkosten van een duwboot wordt 
berekend. Het is echter de vraag of de berekende waarde enige relevantie hebben. 
Toen ik met dit punt bij Prof. van de Voorde en dr. Vanelslander kwam hebben zij mij doorverwezen naar u of 
u eventueel informatie heeft.  
Nu is de vraag die u wil stellen het volgende: 
  
Heeft u informatie van nieuwbouwprijzen van bestaande duwschepen. Het is dan van belang om te 
weten wat het geinstalleerd vermogen is dat in de duwboten geplaatst is.   
  
Ik hoop dat u mij hiermee kunt helpen. 
  
met vriendelijke groet 
  
Edwin van Hassel  
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Appendix M: klassentabel van duwbakken 
 
 

Klasse Lengte Breedte Diepgang  Hoogte Laadvermogen (ton)  

I 38,50 5,05 1,8-2,2 4.0 250-400 

II 50-55 6,6 2,5 4 tot 5 400-650 

III 67-80 8,2 2,5 5 tot 5 650-1000 

IV 80-85 9,5 2,5 5,25-7 1000-1500 

Va 95-110 11,4 2,5-4,5 5,25-7 1500-3000 

Vb 172-185 11,4 2,5-4,5 9,1 

3200 (duwkonvooi 1x 
2 bakken in de 
lengte) 

VIa 95-110 22,8 2,5-4,5 7-9,1 

3200-6000 
(duwkonvooi 1x 2 
bakken naast elkaar) 

VIb 185-195 22,8 2,5-4,5 7-9,1 

6400-12000 
(duwkonvooi 2x 2 
bakken naast elkaar) 

VIc 193-200 34,2 2,5-4,5 9,1 

9600-18000 
(duwkonvooi 2x 3 
bakken naast elkaar) 

VIIb 195/285 34,2 2,5-4,5 9,1 

14500-27000 
(duwkonvooi 3x 3 
bakken naast elkaar) 
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Appendix N: Cash flow berekening 
 
 
  YEAR 0 YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 
   1 2 3 4 
   1 1 1 1 
 Uitstaande lening  € 7,344,000 € 6,976,800 € 6,609,600 € 6,242,400 

5.50% Rente  € 403,920 € 383,724 € 363,528 € 343,332 
 aflossing   € 367,200 € 367,200 € 367,200 € 367,200 

20 afschrijving  € 459,000 € 459,000 € 459,000 € 459,000 
 Verzekering   € 183,600 € 183,600 € 183,600 € 183,600 
 other(admin)   € 50,000 € 50,000 € 50,000 € 50,000 
       
 Vaste kosten   € 1,004,720 € 984,524 € 964,328 € 944,132 
  Operationele kosten   € 818,481 € 818,481 € 818,481 € 818,481 
        

85% Inkomsten   € 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 
        

  ebitda  € 843,876 € 843,876 € 843,876 € 843,876 

  operationeel resultaat  € 384,876 € 384,876 € 384,876 € 384,876 

  

Resultaat voor 
belasting  -€ 19,044 € 1,152 € 21,348 € 41,544 

30.00% TAX  € 0 € 346 € 6,404 € 12,463 

  RAT  -€ 19,044 € 806 € 14,944 € 29,081 
        
  cash flow   € 439,956 € 459,806 € 473,944 € 488,081 

  free cash flow  € 72,756 € 92,606 € 106,744 € 120,881 
8.00%  -€ 1,836,000 € 67,367 € 79,395 € 84,737 € 88,851 

  NPV  -€ 1,836,000 -€ 1,768,633 -€ 1,689,238 -€ 1,604,502 -€ 1,515,650 
YEAR 5 YEAR 6 YEAR 7 YEAR 8 YEAR 9 YEAR 10 YEAR 11 YEAR 12 

5   6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 

€ 5,875,200 € 5,508,000 € 5,140,800 € 4,773,600 € 4,406,400 € 4,039,200 € 3,672,000 € 3,304,800 
€ 323,136 € 302,940 € 282,744 € 262,548 € 242,352 € 222,156 € 201,960 € 181,764 
€ 367,200 € 367,200 € 367,200 € 367,200 € 367,200 € 367,200 € 367,200 € 367,200 
€ 459,000 € 459,000 € 459,000 € 459,000 € 459,000 € 459,000 € 459,000 € 459,000 
€ 183,600 € 183,600 € 183,600 € 183,600 € 183,600 € 183,600 € 183,600 € 183,600 
€ 50,000 € 50,000 € 50,000 € 50,000 € 50,000 € 50,000 € 50,000 € 50,000 

        
€ 923,936 € 903,740 € 883,544 € 863,348 € 843,152 € 822,956 € 802,760 € 782,564 
€ 818,481 € 818,481 € 818,481 € 818,481 € 818,481 € 818,481 € 818,481 € 818,481 

        
€ 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 € 1,895,957 

        

€ 843,876 € 843,876 € 843,876 € 843,876 € 843,876 € 843,876 € 843,876 € 843,876 

€ 384,876 € 384,876 € 384,876 € 384,876 € 384,876 € 384,876 € 384,876 € 384,876 

€ 61,740 € 81,936 € 102,132 € 122,328 € 142,524 € 162,720 € 182,916 € 203,112 
€ 18,522 € 24,581 € 30,640 € 36,698 € 42,757 € 48,816 € 54,875 € 60,934 

€ 43,218 € 57,355 € 71,492 € 85,630 € 99,767 € 113,904 € 128,041 € 142,178 
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€ 502,218  € 516,355  € 530,492  € 544,630  € 558,767  € 572,904  € 587,041  € 601,178  

€ 135,018  € 149,155  € 163,292  € 177,430  € 191,567  € 205,704  € 219,841  € 233,978  
€ 91,891  € 93,993  € 95,280  € 95,860  € 95,831  € 95,281  € 94,286  € 92,916  

-€ 1,423,759  -€ 1,329,766  € 1,234,487  -€ 1,138,627  -€ 1,042,796  -€ 947,515  -€ 853,229  -€ 760,313  
YEAR 13 YEAR 14 YEAR 15 YEAR 16 YEAR 17 YEAR 18 YEAR 19 YEAR 20 

13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 1 1 1 

€ 2,937,600  € 2,570,400  € 2,203,200  € 1,836,000  € 1,468,800  € 1,101,600  € 734,400  € 367,200  
€ 161,568  € 141,372  € 121,176  € 100,980  € 80,784  € 60,588  € 40,392  € 20,196  
€ 367,200  € 367,200  € 367,200  € 367,200  € 367,200  € 367,200  € 367,200  € 367,200  
€ 459,000  € 459,000  € 459,000  € 459,000  € 459,000  € 459,000  € 459,000  € 459,000  
€ 183,600  € 183,600  € 183,600  € 183,600  € 183,600  € 183,600  € 183,600  € 183,600  
€ 50,000  € 50,000  € 50,000  € 50,000  € 50,000  € 50,000  € 50,000  € 50,000  

        
€ 762,368  € 742,172  € 721,976  € 701,780  € 681,584  € 661,388  € 641,192  € 620,996  
€ 818,481  € 818,481  € 818,481  € 818,481  € 818,481  € 818,481  € 818,481  € 818,481  

         
€ 1,895,957  € 1,895,957  € 1,895,957  € 1,895,957  € 1,895,957  € 1,895,957  € 1,895,957  € 1,895,957  

         
€ 843,876  € 843,876  € 843,876  € 843,876  € 843,876  € 843,876  € 843,876  € 843,876  
€ 384,876  € 384,876  € 384,876  € 384,876  € 384,876  € 384,876  € 384,876  € 384,876  
€ 223,308  € 243,504  € 263,700  € 283,896  € 304,092  € 324,288  € 344,484  € 364,680  
€ 66,992  € 73,051  € 79,110  € 85,169  € 91,228  € 97,286  € 103,345  € 109,404  

€ 156,316  € 170,453  € 184,590  € 198,727  € 212,864  € 227,002  € 241,139  € 255,276  
        

€ 615,316  € 629,453  € 643,590  € 657,727  € 671,864  € 686,002  € 700,139  € 714,276  
€ 248,116  € 262,253  € 276,390  € 290,527  € 304,664  € 318,802  € 332,939  € 347,076  
€ 91,232  € 89,287  € 87,130  € 84,802  € 82,341  € 79,780  € 77,146  € 369,897  

-€ 669,081  -€ 579,794  -€ 492,665  -€ 407,862  -€ 325,521  -€ 245,741  -€ 168,595  € 201,302  
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Appendix M: Schetsen Duwboot en bakken 
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