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Peters Shipyard en Interstream Barging
presenteren LNG Greanstream tanker
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Waardecheque

GEERTRUIDENBERG - Op het hoofdkantoor van Interstream Barging in Geertruidenberg is op dinsdag 7 februari een innovatief
concept voor een LNG-binnenvaarttanker gepresenteerd. Het
nieuwe concept is een initiatief van Peters Shipyard in nauwe
samenwerking met Interstream Barging. Het exclusieve recht op
het in de markt brengen van dit concept, dat de naam ‘LNG Greanstream Tanker’ heeft meegekregen, is voorbehouden aan Interstream Barging. Het streven is om de eerste gasolievrij aangedreven binnenvaarttanker eind 2012 in de vaart te brengen.

Door Jan Douwe Tiemersma
Bij Peters Shipyard in Kampen is
eind 2009 het idee ontstaan hun
slogan ‘Creative innovators on
water’ waar te maken door het
ontwikkelen van een gasolievrije
binnenvaarttanker. Gaande de
ontwikkeling is gezocht naar een
partner die het concept in de
markt durfde te zetten. Interstream Barging heeft die handschoen
opgepakt vanuit hun filosofie
over duurzaam transport voor de
toekomst. Vanaf dat moment is er
samen verder gewerkt aan de
ontwikkeling van dit innovatieve
schip. Daarbij is een synergie ontstaan tussen de expertises van
beide partijen. Dat heeft geleid
tot een doordacht concept waarin
de naam van de rederij doorklinkt.

LNG Greanstream Tanker
Het resultaat van de samenwerking is de LNG Greanstream
Tanker. Een Type C tanker van
110 x 11,40 meter van ongeveer
3100 kuub en circa 2900 ton
groot. Het lijnenplan is zo getekend dat met weinig vermogen
en een maximaal draagvermogen een goede dienstsnelheid
behaald kan worden. Het stuurhuis en de accommodatie zijn
op het voorschip geplaatst.
Voordelen van die indeling zijn
een betere trim en een beter uitzicht. Dat laatste verhoogt de
veiligheid en is veel comfortabeler voor de bemanning. Vanaf
het begin is de opzet geweest
een breed inzetbaar schip te
ontwerpen. Dat heeft geresul-

Directeur van Peters Shipyards Geert van Voorn (links) en Pieter Peeters directeur van Interstream Barging feliciteren elkaar met
•de innovatieve
tanker.

FOTO: LNG GREANSTREAM TANKER

teerd in een kruiplijn van 4,50
meter. Daarmee ligt het hele
vaarwegennet van West-Europa
voor dit schip open.
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• Boegschroeven
• Intrekbare
roerpropellers

• Artist’s impression van de Greenstream Tanker.

BRON: LNG GREANSTREAM TANKER

Elektrische voortstuwing
Het schip wordt aangedreven
door elektromotoren die
gekoppeld zijn aan Veth Z-Drives. De generatoren voor de
stroomvoorziening
worden
aangedreven door LNG-gasmotoren. Geert van Voorn, directeur van Peters Shipyard: “Voor
dit concept is gebruik gemaakt
van bewezen technologie. In
Noorwegen varen veerboten en
rijden bussen op LNG. Vanuit
die bestaande kennis is de vertaalslag gemaakt naar de
binnenvaart. LNG is een vluchtig gas dat, in tegenstelling tot
LPG, niet naar beneden zakt

maar snel vervliegt. Het is dus
een hele veilige en schone
brandstof. Zelfs bij een morsing
leidt het milieu geen enkele
schade”. Met het oog op
bedrijfszekerheid is de hele
voortstuwingslijn
modulair
opgebouwd. De twee Cryogene
tanks voor de opslag van de
LNG staan, samen met de generatorsets op het verdiepte
achterdek. De generatorsets
staan per twee stuks in een container, de zogenoemde ‘Peters
Powerpack’. Daarmee wordt de
verlette tijd voor onderhoud
aan motoren of generators tot
een minimum teruggebracht.
Elk powerpack kan in geval van
schade of groot onderhoud,
worden uitgewisseld voor een
nieuwe, volgens het ‘plug and
play’ principe.

Sprong
Met de LNG-elektrisch aangedreven Greanstream Tanker
hebben de partners de sprong
gewaagd voorbij het dual-fuell
principe. Interstream heeft naar
aanleiding van een verkenning
van de markt is concreet een
langlopend contract afgesloten
voor de LNG Greanstream Tanker. Pieter Peters, directeur van
Interstream Barging: “Wij vinden
het belangrijk om mee te werken aan duurzame ontwikkelingen voor de toekomst. Naast
een beter milieu, zijn efficiency,
en zeker veiligheid en comfort
voor de bemanning voor ons
heel belangrijk. Dat is mede aanleiding tot de verdere ontwikkeling en bouwopdracht van dit
innovatieve concept. Bovendien
is de ‘mind set’ daar momenteel

op gericht. Wij hebben een
marktscan uitgevoerd over
duurzamer vervoer door middel
van een gasolievrij schip. Na een
beperkt aantal klanten te hebben gevraagd, zijn wij gestopt.
Alle benaderde klanten hebben
positief op het initiatief gereageerd”. Naast Interstream Barging en Peters Shipyard hebben
IHC- Merwede, Sandfirden Technics, New Future Transport, Veth
Motoren, Alewijnse, Lloyd’s
Register, Cryonorm en Vripack
een belangrijke bijdrage geleverd aan het project.

• Ballast pompen
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• Persluchtsystemen
• Stikstof
generatoren
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•

De bevroren vijver voor het internaat Eben-Haëzer (de Dordtse locatie van Limena) zorgde in de week van 6 februari voor
veel schaatsplezier. Op woensdag 8 februari veranderde de vijver in een ijsbaan met een koek en zopie tent. Warme chocolademelk, een vuurkorf om even op te warmen en aan het eind van de middag, soep, broodjes warme worst en pannenkoeken.
Kinderen, jongeren, leiding en ouders die in de buurt waren hebben genoten van deze ijspret.
FOTO’S EBEN-HAËZER
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BOEGSCHROEVEN EN BALLASTJET NIEUWS

SCHEEPSTECHNIEK BV

Gamma boegschroef
met stuurtooster

Epsilon boegschroef
Tevens noodvoortstuwer

Ballastjet t.b.v. ruim
vullen en ledigen

Kanalen boegschroef
Delta, de 15% meer
stuwkracht boegschroef

Bèta tunnel
boegschroef SB - BB

SIGMA boegschroef /
noodvoortstuwer o.a.
voor passagiers en
rescue schepen

S

Kalkman ook voor reparatie van alle merken boegschroeven

KALKMAN SCHEEPSTECHNIEK BV

Tel: 0180-514644

Zaandam
Zuiddijk 404
500 meter uit het
Noordzeekanaal.
Hellingen en dokken.
Max. lengte: 70 meter
100% service.
Alle werkzaamheden.
075 - 615 63 58
www.scheepswerfvooruit.nl
info@scheepswerfvooruit.nl

Fax: 0180-518450
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Mts Inventory estuaire
tankvaart anno 2012
HEUSDEN - Het estuaire mts Inventory is tussen kerst en nieuwjaar
van 2011 in de vaart genomen door Amelie Shipping SARL uit Remich. Het schip wordt door Total ingezet voor het bunkeren van
zeeschepen in de Belgische zeehavens. Teamco Shipyard BV in
Heusden heeft het schip afgebouwd en opgeleverd. Het voldoet
aan de nieuwste eisen voor de estuaire vaart op de Belgische kust.

zins spijtig. De woning voldoet
keurig aan de geluidseisen; de
overdracht van trillingen en
geluid is echter wel enigszins
toegenomen ten opzichte van
een roef die op rubbers staat.

Door Jan Douwe Tiemersma
De Inventory is een klasse C
tanker van 110 meter lang en
11.45 meter breed. Bij een diepgang van 4.30 voor de binnenwateren is het laadvermogen
3676 ton. In de estuaire vaart is
een maximale diepgang van
3.85 meter toegestaan. Dan
heeft de Inventory een laadvermogen van 3150 ton. De tien
tanks hebben een gezamenlijke
inhoud van 3800 kuub. De

Hydraulische ladingpompen
Het casco is getekend en geleverd door Tiberias Kaiser van
Schiffswerft Erlenbach. Antoine
Castelijns is al jaren kapitein in
de estuaire tankvaart. De afbouw
bij Teamco heeft in ruim vijf
maanden tijd plaatsgevonden
en is mede door hem begeleidt.
In het nieuwe schip heeft hij de
goede ervaringen van zijn vorige
schip verwerkt. Zo worden de

woning is ingetimmerd door Willemsen
interieurbouw
en
scheepsbetimmeringen. Daarbij
is uitgegaan van de indeling volgens het ontwerp van Kapitein
Antoine Castelijns en zijn vrouw.
Het resultaat is een comfortabele, functionele en vooral ruime
woning voor de hele bemanning. Naar de nieuwste eisen
voor de estuaire vaart is de
woning aan het dek vastgelast.
De Kapitein vindt dat wel enigs-

twee Bornemann ladingpompen
van 500 kuub per stuk, ook op dit
schip weer hydraulisch aangedreven. Daarvoor staan in de
machinekamer voorop twee Scania’s van 375 pk per stuk met elk
daaraan gekoppeld een eigen
hydraulisch blok. Voor de actieve
boegbesturing is een Verhaar
boegschroefinstallatie
ingebouwd. Die wordt aangedreven
met een Scania diesel van 727
PK. Dat is mede gedaan om hem
te kunnen gebruiken als noodvoortstuwing in het geval de
hoofdmotor dienst mocht weigeren. Met de ABC MDZC van
1450 pk hoofdmotor is dat niet
echt waarschijnlijk, maar het
geeft een veilig gevoel. Willem-

sen heeft het stuurhuis in een
heldere kleur ingetimmerd. Door
in het plafond een grote donkere cirkel boven de ronde lessenaar te timmeren, is voorkomen
dat de schipper bij donker last
heeft van hinderlijke spiegelingen in de ramen. De heldere
kleuren van de wanden zorgen
voor een prettige werkomgeving. In de gedetailleerde leverancierslijst hiernaast en op de
speciale opleveringspagina die
aansluitend in deze krant te vinden is, kunt u lezen wie de producten en diensten leverde die
gebruikt zijn bij de bouw van de
Inventory. Daar worden ook de
specificaties van de gebruikte
componenten vermeld.

LEVERANCIERSLIJST AAN BOORD VAN
HET M.T.S. INVENTORY
ERLENBACHRER SCHIFFSWERFT

• Levering casco
TEAMCO SHIPYARD

• Complete afbouw
ANGLO BELGIAN CORPORATION

• ABC hoofdmotor type 6MDZC-750-178-A
1066 kW / 750 tpm (1450 pk)
VAN DER VELDEN MARINE SYSTEMS

• Kabelwerk en folie t.b.v. bedieningspaneel
VERHAAR OMEGA

• Boegschroefinstallatie Omega 31135S1400-4k
met vermogen van 727 pk / 2100 tpm
RUGOTECH PIJPLEIDINGEN

• Inbouw leidingwerk en thermische olie
leidingwerk voormachinekamer
WINDEX ENGINEERING

•
•
•
•

Machinekamerventilatoren
RVS klaproosters
Overdruk installatie
Complete airconditioning installatie
VAN WIJK WERKENDAM

• Zeemast achterschip en bunkerkraan
EUROPEAN PUMP SERVICES

• 2 ladingpompen type Bornemann
HC232-85/2, deze pompen zijn door EPS
samengebouwd met hydromotoren tot
compleet hydraulische aangedreven
pompskids, capaciteit van deze pompen ligt
op maximaal 500 m3/uur bij viscositeit 500
cSt op werkdruk van 8 bar, pompen zijn
toepasbaar op zowel lichte producten als
op stookolie
BERG MARITIEME MEETSYSTEMEN

• Niveau alarmeringen en beveiligingen voor
ladingtanks, niveau- en temperatuurmeting
incl. ladingcomputer met software voor
meting en berekeningen van lading en
gasdetectiesysteem voor accommodatie
en stuurhuis
BLOMMAERT SCHEEPSLUIKEN

• Voormast type Telescopisch D-model +
lichtbeugel
• Dakradarmast
• Stuurhuistrap
WERKINA WERKENDAM

• De complete electrische installatie,
incl. 2-draads data besturing
• Monitoring systeem met
touch-screen bediening
• Radio Holland nautisch pakket
• Orlaco camerasysteem
• TravelVision antennesysteem
• Tankalarmering en radarmeting
• Periskal Inland Ecdis Viewer
• Complete airco installatie
• Oceansat AIS systeem
DACOM

• Travelvision Duo S gelijktijdig ontvangst van
Astra 1 en 3
• Telefoon centrale
• Internetrouter
PERISKAL GROUP

• Periskal Inland Ecdis Viewer
VAN WIJK STUURHUIZEN

• Aluminium roefdeur
WILLEMSEN INTERIEURBOUW

• Complete betimmering
DIK DEN HOLLANDER

• Complete stoffering woning en stuurhuis,
incl. pvc vloeren, tapijt, zonwering, matrassen
en bedtextiel
NELF MARINE PAINTS

Nederland via Robann:
• Nelfapox STL Premium coat
• Nelfapox Interprimer 6027
• Nelfaprime Multiprimer
• Nelfamar Multigloss RV
• Nelfamar Supertop Gloss Sneeuwwit en
kleuren
BUREAU VERITAS

• Classificatie
LECOUR & CO
in samenwerking met
AON RISK SERVICES

• Verzekeringen
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Bouwers en leveranciers wensen Amelie Shipping S.A.R.L. en het m.t.s. Inventory een ...
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Anglo Belgian
Corporation N.V.
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Web: www.abcdiesel.be

Ringdijk 506, 2987 VZ Ridderkerk
Tel. 0180-442266, Fax 0180-442269
E-mail: info@epsbv.com, Web: www.epsbv.com

Bakkersdam 1a, 5256 PK Heusden
Tel. 0416-665500, Fax 0416-665505
E-mail: info@teamcoshipyard.nl
Web: www.teamcoshipyard.nl

Postbus 5, 4790 AA Klundert, Tel. +31 (0)168-407487, Fax +31 (0)168-407495
E-mail: info@rugotech.nl, Web: www.rugotech.nl

Klingenberger Straße 42, 63906 Erlenbach
Telefon: +49 (0) 9372 702-43
Telefax: +49 (0) 9372 702-26
Mobil: +49 (0) 170 3573922
info@Erlenbacher-Schiffswerft.com
www.Erlenbacher-Schiffswerft.com
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Weide 20, 4206CJ Gorinchem, t 088 BERGMMS
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Begonialaan 1
Postbus 111
T 026-3250336
www.willemsen-interieurbouw.nl

6851 TE Huissen
6850 AC Huissen
F 026-3258600
info@willemsen-interieurbouw.nl

Leeghwaterstraat 11, 4251 LM Werkendam
Tel. 0183-663159, Mob: 06-10 939581
E-mail: info@dikdenhollander.nl
Web: www.dikdenhollander.nl

Showroom: Oude Beeck 4, Werkendam
Tel. 0183-501707, Fax 0183-504733
E-mail: info@dacomwerkendam.nl
Web: www.dacomwerkendam.nl

Bredabaan 451, B-2990 Wuustwezel
Tel. +32 (0)3 6695736, Fax +32 (0)3 6695737
E-mail: info@periskal.com - Web: www.periskal.com

Biesboschhaven Noord 1b, 4251 NL Werkendam
Tel. 0183-502688, Fax 0183-504548
E-mail: info@werkina.nl - Web: www.werkina.nl

Nelf Marine Paints BV
Nieuweweg 5, 9073 GN Marrum
Postbus 26, 9172 ZS Ferwert
Tel. 0518-418000, Fax 0518-418001
E-mail: info@nelfmarine.nl
Web: www.nelfmarine.nl
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