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Door Arno Dirkzwager  Binnen de verduurzaming van 
het goederenvervoer speelt de binnenvaart al jaren een 
belangrijke rol. Deze modal shift moet ertoe leiden dat 
goederen over lange afstanden niet meer per truck maar 
per binnenvaartschip en spoor vervoerd worden. 
Hierdoor wordt een behoorlijke bijdrage geleverd aan de 
verduurzaming van het goederenvervoer. 

Door de binnenvaartschepen zelf ook groener te maken, 
zal deze bijdrage alleen maar groter worden. Een goed 
voorbeeld hiervan is het WEVA-project. WEVA staat voor 
Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie. De Antonie is een 
nog nieuw te bouwen volledig elektrisch vrachtschip, dat 
als primeur voor Nederland zal worden aangedreven door 
groene waterstof. 

Emissievrij
WEVA is een samenwerking van Concordia Damen, Hy-
Energy TransStore, Koedood Marine, Lenten Scheepvaart, 
Nedstack, Nobian, en binnenvaartcoöperatie NPRC. Op 
30 maart jl. gaf minister Harbers van Infrastructuur en 

Project WEVA   – varen
      op groene   waterstof

Waterstaat in aanwezigheid van Harm Lenten, Femke 
Brenninkmeijer (CEO van NPRC), en Michael Koenig (CEO 
Nobian), het officiële startschot van de bouw van de Antonie. 
Dit gebeurde symbolisch door de overhandiging van een 
artist impression van het te bouwen schip aan de minister. 
Naar verwachting zal het schip vanaf medio 2023 zout gaan 
vervoeren voor Nobian, de verzelfstandigde industriële 
chemietak van AkzoNobel. Het schip zal per afvaart circa 
3.850 ton zout, een equivalent van 120 vrachtwagens, geheel 
emissievrij vanuit Delfzijl naar de fabriek in de Botlek in 
Rotterdam vervoeren. 

Duurzame integratie
Nobian is tevens de producent van de groene waterstof. Het 
idee voor het project werd volgens mevrouw Brenninkmeijer 
opgedaan tijdens een werkbezoek. “Bij een werkbezoek van 
NPRC aan Nobian, dit was nog voor mijn start bij de NPRC, 
kwam op een gegeven moment de waterstof ter sprake die 
bij Nobian als bijproduct vrijkomt. Het idee ontstond toen 
om te onderzoeken op wat voor manier deze waterstof een 
nuttige rol zou kunnen spelen binnen de supply chain van 
het zout. Al sinds 2002 is NPRC als coöperatie de logistiek 

De Antonie is een nog nieuw te bouwen volledig elektrisch 
vrachtschip, dat zal worden aangedreven door groene waterstof. 
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dienstverlener voor het vervoer van dit zout en het op peil 
houden van voldoende voorraad voor de fabriek van Nobian 
in Rotterdam. Lenten Scheepvaart is één van de leden die 
dit zout vervoert met het ms Antonie. Een schip op waterstof 
zou een mooi voorbeeld zijn van een duurzame integratie 
van industrie en logistiek waarbij een bijproduct van een 
productieproces helpt bij het duurzame transport van het 
product afkomstig uit dit proces.” De waterstof ontstaat 
als bijproduct bij de productie van chloor en loog, op basis 
van zoutwaterelektrolyse. Hierbij wordt water gesplitst 
in waterstof en zuurstof. Deze zuivere waterstof is zeer 
geschikt om te gebruiken in bijvoorbeeld brandstofcellen 
en industriële productieprocessen. Doordat in het geval 
van Nobian bij de elektrolyse gebruik wordt gemaakt van 
hernieuwbare energie is er sprake van gecertificeerde groene 
waterstof. 

Voorbeeldproject
De aandrijving van een elektrisch binnenvaartschip op 
waterstof is volledig nieuw en kan daarom gezien worden 
als een demonstratieproject voor de hele Nederlandse 
binnenvaart. De ervaringen die worden opgedaan tijdens 

de ontwikkelingsfase, de bouw en in de vaart brengen 
van de Antonie dragen bij aan het bepalen van de 
haalbaarheid, de regelgeving die opgetuigd moet worden 
en inzicht in de business case voor vergelijkbare projecten 
in de toekomst. Binnen het project treedt NPRC onder 
meer op als projectbegeleider en als schakel tussen de 
verschillende partijen. “De vraag die weleens gesteld wordt 
is of wij als logistiek dienstverlener niet te veel tijd steken 
in dit project”, vertelt mevrouw Brenninkmeijer. “Maar als 
coöperatie zien wij dit als een grote kans om samen met 
de klant en de andere ketenpartners kennis en ervaring 
op te doen op het gebied van deze schone vorm van 
aandrijving voor al onze leden. We willen graag laten zien 
dat er in de binnenvaart stappen worden gezet op gebied 
van innovatie en verduurzaming.” De betrokken partijen 
willen ook een versnelling aanbrengen in de regelgeving om 
het gebruik van waterstof in de binnenvaart te stimuleren. 
“Natuurlijk zullen er de nodige technische hobbels zijn, 
maar het is vooral de wet- en regelgeving die ons de nodige 
hoofdbrekens geeft. Het varen op waterstof is nieuw en 
om op Europees en Nederlands niveau toestemming te 
krijgen om waterstof toe te passen binnen de Rijnvaart is het 
nodig om wet- en regelgeving hierop aan te passen. Hier zit 
relatief veel tijd in. Wanneer dit eenmaal voor de Antonie is 
bewerkstelligd zal het voor andere waterstof aangedreven 
schepen alleen maar makkelijker worden”, zo verwacht 
mevrouw Brenninkmeijer.

Bestaande kennis
De bouw van de Antonie draagt bij aan de verdere 
ontwikkeling van duurzame techniek aan boord van 
binnenvaartschepen. Dit geldt onder andere voor de 
gebruikte brandstofcellen waarmee de waterstof kan 
worden omgezet in de elektriciteit. Hiermee zal het schip 

Het WEVA-project wordt ondersteund door
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Europese 
Commissie (FCH-JU), Rijksdienst voor ondernemend 
Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Groningen 
Seaports, ABN AMRO, Koedood Dieselservice, Provincie 
Zuid Holland en Provincie Groningen.

De Antonie in detail
Lengte schip 135 meter
Inbedrijfname schip Q2 2023
Transportcapaciteit 3.850 ton zout
Jaarlijkse vracht 240 kton zout
CO2 besparing 880 ton per jaar
H2 verbruik per pendel 1.2 ton
Brandstofcel vermogen 400 kW
Opslag druk waterstof 300 bar
Accupakket grootte 1.000 kWh
Actieradius op accu 9 uur
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Schematische weergave van de complete configuratie.
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volledig, dus van de verlichting aan boord tot en met de 
aandrijving en besturing, gebruik kunnen maken van deze 
groene stroom. De brandstofcellen worden geleverd door 
NedStack. Daarnaast zijn er systemen ontwikkeld voor het 
innemen van de waterstof en de opslag aan boord. “De 
ontwikkeling van waterstof aangedreven schepen staat nog 
in de kinderschoenen maar dat neemt niet weg dat er al veel 
is bereikt op dit gebied. Het wiel hoeft dus niet door ons 
opnieuw te worden uitgevonden omdat we gebruik kunnen 
maken van bestaande kennis van partijen als Hy-Energy 
Transstore en H2Tech”, legt mevrouw Brenninkmeijer uit. 

Volledige integratie
Lenten Scheepvaart vaart al sinds 2005 met zijn huidige 
Antonie de tocht tussen Nobian in Delfzijl en Rotterdam en 
Harm Lenten was de binnenvaartondernemer die besloot 
om in het project te stappen. “Tijdens een van de algemene 
ledenvergaderingen bij NPRC, is het waterstofproject 

gepresenteerd. Toen de vraag gesteld werd welk lid het 
zag zitten om te investeren in een nieuw schip voor dit 
project, stak Harm Lenten zijn hand op”, zo verklaart 
mevrouw Brenninkmeijer de deelname van de heer Lenten. 
“Het bijzondere van het nieuwe schip, dat onze bestaande 
Antonie gaat vervangen, is dat meteen vanaf het ontwerp 
rekening is gehouden met een volledige integratie van het 
nieuwe aandrijfsysteem”, vertelt de heer Lenten. “Er varen al 
diverse binnenvaartschepen rond op groene brandstof, maar 
vaak zijn dit dan bestaande schepen die zijn omgebouwd. 
In ons geval kon bij het ontwerp meteen rekening worden 
gehouden met deze bijzondere aandrijving. Zo is het 
verblijf van de bemanning, dat zich op binnenvaartschepen 
normaal gesproken op het voorschip bevindt, bij dit schip 
verplaatst naar het achterschip, waar zoals gebruikelijk ook 
onze woonruimte van de eigenaar is gelegen. Hierdoor kan 
de complete installatie op het voorschip worden geplaatst. 
Er is nog wel overwogen om de gehele accommodatie op 
het voorschip te plaatsen zodat de installatie en aandrijving 
bij elkaar op het achterschip konden komen, maar voor een 
binnenvaartschip is dit voor wat betreft het zicht naast het 
achterschip en het overzicht over het schip en haar omgeving 
niet zo prettig. Zeker niet omdat we ook door de drukke 
watersport provincies Friesland en Groningen varen, waar we 
te maken hebben met veel pleziervaart.” 

Brandstofcellen
Het schip krijgt voor de opwekking van elektriciteit aan 
boord een brandstofcellensysteem. Hierbij wordt de 
waterstof samen met zuurstof uit de lucht langs membranen 
geleid. Hierdoor ontstaat een spanningsverschil. “Hoe 
groter het spanningsverschil, hoe meer vermogen wordt 
opgewekt,” legt de heer Lenten uit. “Het systeem bestaat 

Over NPRC
NPRC is een van de grootste binnenvaartcoöperaties 
van Europa. Sinds 1935 levert de NPRC een belangrijke 
bijdrage aan de droge lading binnenvaartlogistiek. Elke 
dag zijn er in Europa minimaal 200 binnenschepen, van 
zo’n 145 leden in opdracht van de NPRC onderweg. 
Afgelopen jaar werd door haar leden 14,5 miljoen ton 
vracht via de Europese waterwegen vervoerd. Van 
Antwerpen tot Marseille, en van Rotterdam tot Boedapest. 
Dit alles aangevuld met overslag, tijdelijke opslag, 
ladinginspecties en al het papierwerk.
In het nieuwe strategisch plan dat vorige jaar tot stand 
kwam zijn als speerpunten opgesteld: duurzaamheid, 
digitalisering, zorg voor mensen en onze leden, en sociale 
betrokkenheid.

Op 30 maart jl. werd het officiële startschot gegeven van de bouw van de 
Antonie. V.l.n.r.: Harm Lenten (Lenten Scheepvaart), Mark Harbers (minister van 
infrastructuur en waterstaat), Femke Brenninkmeijer (CEO NPRC), en Michael 
Koenig (CEO Nobian).
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uit 32 zogenaamde stacks. Dit zijn stapels geschakelde 
brandstofcellen. Iedere stack levert in ons geval 15kW. 
Bij elkaar zijn de 32 stacks zo goed voor een output van 
400kW. Dit is voldoende voor de reis van 315 kilometer 
van Delfzijl naar de Botlek en terug. We maken deze tocht 
nu zo’n zeventien jaar en in deze tijd hebben we behoorlijk 
wat informatie verzameld over het gemiddelde verbruik 
en het benodigde vermogen voor de tocht. Deze kennis is 
gebruikt om te bepalen hoeveel brandstofcellen er nodig 
waren.” Koedood Marine maakt van de stacks een werkend 
generatorsysteem voor aan boord van het schip. Naast de 
brandstofcellen wordt ook nog een accupakket geïnstalleerd 
wat als back up kan dienen, maar ook om piekbelastingen, 
zoals bij het manoeuvreren op te vangen. Deze accu’s 
kunnen door de brandstofcellen worden geladen, maar ook 
indien nodig door walstroominstallaties. 

Wisselcontainers
De benodigde hoeveelheid waterstof (1.200kg) wordt 
aan boord onder 300 bar druk opgeslagen in een drietal 
containertanks. De heer Lenten legt uit, “Vanwege de 
snelheid en efficiency is er gekozen voor een systeem van 
wisselcontainers die aan wal bij Nobian worden gevuld. 
Bij terugkomst in Delfzijl kunnen de containers snel 
worden omgewisseld zodat er steeds vertrokken wordt 
met voldoende waterstof. Dit systeem kan natuurlijk alleen 

goed werken bij een vaste route die loopt volgens een vast 
schema, zoals dat in dit geval geldt. Bovendien is de keuze 
ook uit noodzaak geboren, want er wordt door Nobian just-
in-time geproduceerd en dit 24/7. Hoe minder tijd er wordt 
verloren met brandstofinname, hoe beter. Daarom vaart de 
Antonie samen met drie andere schepen in een vaste pendel 
in een strak schema. 

Lange termijn afspraken
De kosten voor de bouw en ontwikkeling van het waterstof-
elektrische binnenvaartschip zijn ongeveer twee keer zo 
hoog als dat van een vergelijkbaar conventioneel schip. Het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het project 
echter als een belangrijk onderdeel in het realiseren van het 
Europese doel dat de gehele binnenvaart in 2050 emissievrij 
moet zijn. Daarom geeft ze een forse financiële bijdrage in 
de vorm van een subsidie om de extra kosten van het schip 
te dragen. Nobian, NPRC en Lenten Scheepvaart hebben 
hiervoor lange termijn afspraken gemaakt voor de inzet van 
het schip. “Voor Harm Lenten is de bouw van het nieuwe 
schip natuurlijk niet geheel zonder risico,” legt mevrouw 
Brenninkmeijer uit, “en daarom is het prettig voor hem dat er 
een langjarige vervoersovereenkomst met Nobian is gesloten 
waarmee toegewerkt kan worden naar een gezonde business 
case.” 

Duurzaamheid is speerpunt
Mevrouw Brenninkmeijer is blij met de vele partijen die 
enthousiast hun bijdrage aan het project leveren. “NPRC 
heeft een lange geschiedenis als het gaat om verduurzaming 
van het vervoer over water. Voor ons als coöperatie 
is samenwerken met een lange termijnvisie altijd het 
uitgangspunt. Het emissievrije vervoer tussen Delfzijl en 
Rotterdam is hét voorbeeld hoe je samen met alle partijen 
in de keten, van ondernemer tot verlader grote ambities op 
gebied van klimaat echt waar kan maken. De Antonie vormt 
de basis voor het verder verduurzamen van het vervoer over 
water, een strategisch speerpunt van NPRC om toe te werken 
naar de supply chain van de volgende generatie.”

Het bijzondere van het nieuwe 
schip is dat meteen vanaf het 
ontwerp rekening is gehouden 
met een volledige integratie van 
het nieuwe aandrijfsysteem.

De huidige ms Antonie maakt nu nog 
de tocht tussen Delfzijl en Rotterdam.
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