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’s Werelds grootste collectie flessenscheepjes in 
het ‘Spuihuisje’ vlakbij de Drommedaris. 

Zuiderspui 1, Enkhuizen

Op de 14de beurs Klassieke Schepen te 
Enkhuizen, 5, 6 en 7 november 2010 is 

de VHZC aanwezig met de promotie van de 
ruim 400 zeilende Nederlandse beroeps
schepen en informatie in relatie tot duur zame 
en ecologische aspecten. Op het promotie
schip Quo Vadis aan de Gependam worden de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
energieopwekking met zonnecellen en het 
gebruik van koolzaadolie gedemonstreerd.

De Stichting Verenigde Hollandse Zeil 
Compagnie heeft als doel het wereldwijd 
ondersteunen en de promotie van de ruim 400 
zeilende Nederlandse beroepsschepen. 
Op haar website wordt onder meer een zo 
compleet mogelijk overzicht van ’s-werelds 
grootste beroepsmatig zeilvloot gepresenteerd.
Vanaf zes schepenpagina’s, gesorteerd op 
scheepsnaam, haven, vaargebied, nacht en 
dagplaatsen en trainees wordt al naar gelang en 
de wens van de eigenaar/schipper direct naar het 
schip, de coöperatie, het boekingskantoor of 
organisatie gelinkt. 
Om een indruk te krijgen van de immense
vloot zijn alle schepen tevens op één fotopagina 
zichtbaar, uiteraard ook met link naar het 
betreffende schip. Op deze pagina’s zijn tevens 
links opgenomen naar STAN, Enkhuizer 
Zeevaart School, BBZ, musea, replica’s, maritie-
me opleidingen en andere maritiem gerelateerde 
verenigingen, stichtingen en organisaties. De 
VHZC draagt de KNRM, Hartstichting en 
Brandwondenstichting een warm hart toe en 
kent deze tevens een bijzondere plaats toe op de 
site én aan boord van het promotieschip.

Duurzame, ecologische en veiligheids
aspecten voor batterijen aan boord van 

(zeegaande) (zeil)schepen. 
Batterijen zijn een ‘vers’ product. Batterijen 
dus, waarbij men ervan uit kan gaan dat ze 
niet al maanden of langer in opslag staan. 
Hierdoor wordt sulfatatie van de platen als 
gevolg van te weinig chemische actie voor
komen. Een verse batterij zal bij aankoop 
voor 100% functioneren en aan uw verwach
tingen voldoen. Een voorraad ‘storingsbatte
rijen’ zijn natuurlijk handig als ze gereed 
staan en die in noodgevallen direct in de 
juiste spanning kunnen blijven voorzien.  

Advies
Een goed advies kan alleen volgen op een gedegen 
inventarisatie ter plekke. Op deze manier kan 
vastgesteld worden waar de batterijen komen te 
staan en hoe deze gebruikt zullen worden.

Inventarisatie
Indien het een mogelijke vervanging betreft van 
bestaande batterijen kan de inventarisatie worden 
uitgebreid met een statusbepaling. Omgevings-
factoren, temperatuurschommel ingen, wel of 
geen kast en de wijze van opstelling, bepalen 
immers naast de capaciteits eisen welke batterij 
voor elke andere situatie het meest geschikt is. Te 
vaak staan batterijen in een omgeving waar ze 

niet optimaal renderen of kortweg niet 
zullen voldoen in geval van calamiteiten. 

Ook in de scheepvaart kan het 
uitvallen van de stroomvoorziening 
tot ongewenste, soms zelfs extreem 
gevaarlijke, situaties leiden. 

Specialisatie
Een batterij is een complexer product dan 
menigeen denkt. Er is een groot aantal typen 
batterijen met verschillende soorten elektro-
chemische processen. Daarnaast worden 
batterijen zeer uiteenlopend toegepast. Dit 
geheel vraagt om specifieke kennis. Kortom, het 
leveren en onderhouden van batterijen is een 
specialistische bezigheid. ‘Schoenmaker blijf bij 
je leest’: laat batterijen over aan een gespeciali-
seerd bedrijf.

Makelij en productie van batterijen
Wat je van ver haalt is vaak goedkoop, maar niet 
persé beter. De voorkeur ligt ook bij batterijen 

De VHZC ondersteund de toepassing van 
duurzame, milieuvriendelijke energie- en 
voortstuwing-systemen aan boord van 
zee gaande- en binnenvaart zeilschepen en de 
begeleiding, ontwikkeling en realisatie van een 
prototype zeegaand zeilschip t.b.v. opleidingen 
voor de zeilende beroepsvaart.

VHZC is een stichting 
zonder winstoogmerk, tot nu 
toe ongesubsidieerd en 
verzorgd zelf geen boekingen 
voor zeil- en charterschepen.

Nederland, dé vanouds toonaangevende 
zee varende natie, kan nu het voortouw nemen 
op het gebied van ecologisch en duurzaam varen 
met zeilschepen en daarmee de toekomst van de 
Nederlandse zeilende beroepsvaart. 
De VHZC doet dit door deelname aan 
maritieme evenementen voor jong en oud, in, 
aan en op het water met het promotieschip, op 
vakbeurzen en evenementen in binnen- en 
buitenland, zoals o.a. Boot Düsseldorf 2010 én 
2011 op de stand van Sail Holland, Oerol, 
DelfSail, Sail Amsterdam, Vakantiebeurs, 
Visserij- en Havendagen. Over de voortgang 
van deze activiteiten en projecten wordt 
informatie verstrekt via de website en in de 
edities van het VHZC Scheeps Journaal.

De Stichting VHZC brengt het VHZC 
Scheeps Journaal ter gelegenheid van de 
Beurs Klassieke Schepen opnieuw uit.

bij producten uit de Europese Unie. Het is een 
verzekering van een productieproces dat voldoet 
aan alle milieu eisen en aan wet- en regelgeving 
op het gebied van arbeidsomstandigheden. 
Naast het productieproces zelf kunnen er ook 
ook hoge eisen aan de kwaliteit van de batterijen 
worden gesteld. 
Als start- en semi- tractiebatterijen voor de 
scheepvaart en de visserij worden vaak zwaardere 
semi-tractie batterijen geleverd. Batterijen die 
door hun dikkere plaatopbouw specifiek 
geschikt zijn voor langdurige ontlading ten 
behoeve van radio- en telecom apparatuur, 
(nood-)verlichting etc. Diverse van deze 
batterijen hebben tevens een hoog koudstart 
vermogen waardoor ze ook prima als startbatterij 
kunnen worden gebruikt. Alle start- en 
semi-tractie batterijen horen in de scheepvaart 
bij voorkeur van betrouwbare, degelijke 
Europese makelij te zijn ook voorzien van de vijf 
cijferige ETN (Euro Type Nummer) codering.

Milieu
De zorg voor het milieu is een groot goed. 
Daarom zijn duurzame batterijen dan ook 
recyclebaar. Het probleem zit echter in de 
inzameling. Hoe komen alle in de industrie 
gebruikte batterijen weer terug zodat een 
verantwoorde recycling kan plaats hebben.
Als batterijen voor u worden geïnstalleerd hoort 
een vast onderdeel hiervan de afvoer van de 
oude batterijen te zijn. Let wel, de afvoer met in 
achtneming van de wettelijke bepalingen en 
onder overlegging van de juiste certificaten en 
vereiste documenten zoals afvalstroomnummer, 
naam van de ontdoener, bestemmingslocatie 
etc. En ook hier, duurzame producten dragen 
bij aan de bescherming van het milieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@vhzc.nl

Bron & Copyright © Holland Batteries

 

 

De Stichting VHZC
Deze zevende uitgave is voor een groot deel 
voorzien van informatie over de diverse 
disciplines, zonnepanelen, PPO-koolzaadolie, 
nieuwe en bestaande technieken m.b.t. tot 
duurzame energie en mogelijkheden voor een 
duurzame vaart.

Het VHZC Scheeps Journaal zal verder 
minimaal 4 maal per jaar gratis worden uitge-
geven tijdens diverse beurzen en maritieme 
evenementen. Tevens krijgen de ruim 400 
schippers een aantal exemplaren tot hun 
beschikking, vanzelfsprekend ontvangen de 
adverteerders exemplaren en worden ruim 600 
abonnees op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in de zeilvaart.
Wij bieden de mogelijkheid om te adverteren in 
de volgende edities van het VHZC Scheeps 
Journaal en één maal per jaar een redactioneel 
artikel te plaatsten. Tevens wordt voor de periode 
van 12 maanden de advertentie als banner met 
link naar uw eigen website op de adverteerders-
pagina van de VHZC- website geplaatst.

Project duurzame energie aan boord 
van schepen
Wij willen met het promotieschip een pilot 
project duurzame energie voorbereiden en de 
mogelijkheden op een aantal onderdelen 

hiervoor te onderzoeken. Het project omvat het 
aanpassen van de hoofdmotor op koolzaad, 
hulpmotoren aanpassen c.q. vervangen voor 
PPO- motoren, zonnepanelen op dak van 
stuurhut, theehut en het grootste gedeelte van 
het salondek, omvormers, laders en bewakings-
apparatuur, AGM - accu’s (en eventueel de 
eigen koolzaadolie-productie aan boord, als dat 
(milieu)technisch verantwoord en mogelijk is). 
Wij hebben demo-materiaal, powerpoint- en 
videopresentaties van de betreffende disciplines 
aan boord tijdens onze promotietochten langs 
maritieme evenementen, beurzen en tentoon-
stellingen ‘aan de wal’. Meer informatie hierover 
elders in deze editie.

Het is de hoogste tijd voor een alternatief en 
duurzaam, wereldwijd varend netwerk.
Bijna zonder uitstoot van CO2, met een 
optimale benutting van windenergie, eenheid 
met én respect voor de elementen, werkgelegen-
heid, teambuilding en daarbij bovendien grote 
voldoening voor de trainees en bemanning.

© Copyright Stichting VHZC

Z onneenergie is energie van de zon in de 
vorm van warmte en licht. Deze energie, 

samen met secundaire vormen zoals 
wind energie, getijdenenergie, waterkracht en 
biomassa vormt meer dan 99,9% van alle 
hernieuwbare energie op Aarde.

De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 
miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. 
De energie die de zon uitstraalt ontstaat door 
kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het 
magnetisch veld van de aarde) beschermen het 
leven op aarde tegen het grootste deel van de 
schadelijke straling die de zon naast licht en 
warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid 
energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal 
groter dan de energiebehoefte van alle 6,5 
miljard aardbewoners samen. De energie bereikt 
de aarde als licht en warmtestraling, een 
mengsel van elektromagnetische straling van 
verschillende golflengten, voor 99% liggend 
tussen 300 en 3000 n.m.. (De golflengten van 
zichtbaar licht vallen tussen 390 en 780 n.m.).
De meest gebruikte toepassing is thermische 
zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet 
in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers 
(oftewel zonnecollectoren, -panelen).
Een andere manier om gebruik te maken van 
zonlicht is door middel van zonnepanelen met 
fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen 
genoemd). Die zetten het licht direct om in 
elektriciteit: zonnestroom.

Het grote probleem bij het praktisch gebruik 
van deze energie is dat de zonneconstante, de 
(maximale) hoeveelheid energie die per vier - 
kante meter per tijdseenheid op het oppervlak 
valt niet erg groot is. (ca 1367 Watt per vierkante 
meter in de bovenste lagen van de atmosfeer; op 
de grond minder, afhankelijk van de dikte van 

de tussenliggende laag lucht, de hoek waaronder 
de zon de aarde treft, de afstand tussen de aarde 
en de zon die met de seizoenen iets verandert, 
en vooral ook het voorkomen van wolken.) 

In veel landen zijn terugleververgoedingen: als 
men een kWh zonnestroom aan het net levert 
wordt daarvoor een vergoeding betaald die 
hoger ligt dan de prijs van “gewone” stroom, 
meestal 1 0,40 tot 1 0,50 per kWh. Daarmee 
kan een investeerder zijn zonne-energiesysteem 
terugverdienen in een jaar of 10. Zo wordt een 
groeiende markt gecreëerd. De innovatie die 
hierdoor gegenereerd wordt, brengt de kosten 
van zonne-energiesystemen met 5 tot 7% per 
jaar omlaag. Hierdoor komt het punt waarop ze 
kunnen concurreren met gewone stroom uit het 
net (voor consumenten nu ca. 1 0,23 per kWh) 
steeds dichterbij. Sinds 2004 groeit de markt zó 
sterk (wereldwijd circa 50% per jaar (1), dat er 
een tekort is aan het benodigde zeer zuivere 
silicium, met prijsstijgingen van de systemen tot 
gevolg. Sinds 2006 wordt er veel productie-
capaciteit voor silicium bijgebouwd, zodat naar 
verwachting tussen 2008 en 2010 de prijs 
dankzij deze schaalvergroting weer omlaag kan.
Een ander groot voordeel van zonnepanelen is 
het feit dat men elektrische energie kan 
verkrijgen op plaatsen waar het moeilijk, of 
onmogelijk is, om elektrische leidingen te 
leggen. Op schepen bijvoorbeeld.

Men vindt zonnecellen ook vaak op plaatsen 
waar een net niet voorhanden is, bijvoorbeeld 
op zeiljachten, boeien, palen langs de weg of op 
draagbare voorwerpen zoals rekenmachines.
Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. 
Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder 
invloed van licht gaat er tussen de twee lagen 
een elektrische stroom lopen. Daarom heten 
zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche cellen 
(Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid 
van elektrische spanning). Afgekort wordt 
gesproken van PV-systemen. Een andere vorm 
van PV zijn de elementen gemaakt met de 
dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikge-
maakt van amorf silicium. Deze elementen 
hebben een lager rendement, maar zijn ook 
beduidend goedkoper. Het rendement van 
gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5 en 15%, 
waarbij de cellen met betere rendementen wel 
meestal onevenredig veel duurder zijn.

Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht 
of daglicht, waarbij door de absorptie van 
fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat 
die wordt gebruikt om elektriciteit op te 
wekken. De fotovoltaïsche opgewekte stroom 
kan aan het lichtnet geleverd worden (netge-
koppeld systeem), in accu’s opgeslagen worden 
(voor verlichting of bijvoorbeeld voor commu-
nicatiesystemen op afgelegen plekken) of direct 
gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp 
aan te drijven (autonoom systeem). 
Voor de tweede mogelijkheid wordt vooral 
gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet 
ontbreekt of een aansluiting te duur is. De 
accu’s moeten natuurlijk wel voldoende 
capaciteit hebben om een paar donkere dagen te 
overbruggen.

De terugverdientijd voor fotovoltaïsche 
zonnepanelen ligt anno 2010 bij ongeveer 16 
jaar bij gelijkblijvende elektriciteit-prijs. 
Gemiddeld kost een Wp van een kristallijne 
zonnepaneel ongeveer 1 2,75 (ex. montage). 

100 Wp levert in Nederland circa 70 
tot 90 kWh per jaar aan energie op, 
afhankelijk van de locatie in 
Nederland en het type zonnepaneel. 
Met een gemiddelde prijs van 23 cent per 
kWh (mei 2010) levert een Wp dus 
gemiddeld 18,4 cent per jaar op (=0,80*23) en 
daarmee wordt de terugverdientijd 15 jaar. Bij 
een electriciteitprijsstijging van 10% per jaar 
wordt de terug verdientijd ca. 8 jaar. Als de 
elektriciteitsprijs nog sneller stijgt zal deze tijd 
korter worden. N.B.: leveranciers van de 
nieuwste generatie zonnepanelen claimen een 
opbrengst van tegen de 100% - dus 1 Wp levert 
dan 1 kWh. Dit is natuurlijk onder ideale 
omstandigheden (zonnenuren, positie t.o.v. 
zuiden, hellingshoek).

De levensduur van zonnepanelen met kristal-
lijne cellen wordt gegarandeerd op 25 jaar, maar 
ligt -afhankelijk van de kwaliteit- in praktijk 
tussen de 30 en 45 jaar. De levensduur van 
zonnepanelen op basis van amorf silicium ligt 
tussen de 5 en 15 jaar.
 
Europese deskundigen voorspellen dat zonne-
stroom vanaf 2015 of 2017 volledig kan 
concurreren met marktprijzen van conventio-
neel opgewekte elektriciteit. Chinese producen-
ten realiseerden in 2010 een kostenreductie op 
zonnecellen van 60% ten opzichte van een jaar 
eerder. De productie van zonnepanelen vraagt 
op zich ook energie. De terugverdientijd van 
zo’n systeem in termen van energie ligt tussen   
1 en 2 jaar.
Bron en voor meer informatie over zonne-energie: 

Wikipedia - Zonnepaneel.

Illustratie: Sjaak Klunder

Energieopslag aan boord van schepen

Zonne-energie

Zonnepanelen
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Doelstelling pilot- project
Met de omschreven te nemen maatregelen 
kan de Quo Vadis ecologisch verantwoord 

en duurzaam varen, met een minimum aan 
uitstoot schadelijke stoffen, zoals CO2, roet 

e.d. Daarbij dus ook onafhankelijk van 
walstroom en fossiele dieselbrandstof en de 
daarbij behaalde besparingen. Met dit project 
aantoonbaar maken dat het mogelijk is dat in de 
binnenvaart maar ook aan boord van zeegaande 
(zeil)schepen milieu bewust gevaren kan worden.
De resultaten van dit pilot project worden 
verwerkt in de ondersteuning en begeleiding bij 
de aankoop, verbouw en ontwikkeling van één of 
meerdere prototypes zeegaande zeilschepen voor 
de zeilende beroeps passagier- en vrachtvaart.

Uitwerking concept
Alle aspecten, m.n. technisch, de haalbaarheid 
en betaalbaarheid van deze pilot worden 
onderzocht en berekend door studenten van 
technische universiteiten d.m.v. studie en/of 
afstudeerprojecten.

Zonneenergie
Panelen: (totaal: ± 26 m2)
- stuurhut: 2,2 x 2,7 = ± 5,9 m2

- theehut: 1,9 x 2,4 = ± 4,5 m2

- groot gedeelte dek: 2 x 1 x 8 = 16 m2

- diverse apparatuur (deels aanwezig):
- omvormers, accu’s, regelapparatuur.

Elektra aan boord
- De huidige 2 stroomkringen 24 V worden 

samengevoegd tot een kring 24 V t.b.v. 
 navigatieverlichting schip, noodverlichting, 

tevens stroomvoorziening tijdens varen en 
 ‘aan de wal’ met de aanwezige omvormers. 
 Doel: zoveel mogelijk zonder ‘walstroom’.
- De installatie 220 / 380 V kan hiervoor in 

grote lijnen ongewijzigd blijven.
- De Quo Vadis is zoveel mogelijk voorzien van 

spaarlampen, deze worden t.z.t. vervangen 
door LED- verlichting.

Koolzaadolie
Productie aan boord:
- Bunker (droog)koolzaad (1), kan eventueel 

onder de salonvloer in de salon met lopende 
band of ‘zuiger’ naar de trechter boven de pers:

- Koolzaadoliepers, koude persing, elektrisch 

K oolzaadolie is in alle opzichten één 
absolute hernieuwbare duurzame 

energiebron.

PPO (Pure Plantaardige Olie) is 
hernieuwbare Energie 
De Europese richtlijn 2009 /28 /EG verplicht de 
lidstaten, mede in het kader van CO2 reductie 
en energie voorzieningszekerheid, intensief de 
inzet van Europese hernieuwbare en emissie 
reducerende energieën sterk te ondersteunen, 
om daarmee Europese en nationale doel  stel-
lingen te kunnen halen. Nederland geeft aan dat 
zij de nationale doelstelling van 14% CO2 
reductie uit eigen bronnen zal kunnen halen. 

PPO krijgt Europese NEN brandstof 
standaard 
Onder leiding van het Nederlandse Normalisatie 
Instituut is een Europees consortium bezig de 
bestaande DIN standaard 51605 voor PPO om te 
zetten naar een volwaardige NEN brandstof 
norm. In de concept tekst van het consortium 
wordt PPO gekenschetst als een bio (agro) 
brandstof met de hoogste potentie m.b.t. 
ecologische, economische en sociaal-maatschap-
pelijke aspecten van alle biobrandstoffen! 

PPO (Pure Plantaardige Olie) is milieu 
vriendelijk 
Zoals bekend zijn landbouw gewassen CO2 
neutraal als zij worden ingezet als vervanger van 
fossiele brandstof. Het plantje neemt tijdens de 
groei uit de omringende lucht net zoveel CO2 
op, als later via de uitlaat aan de omgevings-
lucht wordt afgegeven. Op basis hiervan hebben 
Franse, Deense, Duitse, Oostenrijkse, Spaanse, 
Engelse, en Belgische onderzoekrapportages 
bevestigd dat PPO een van de milieuvriende-
lijkste transportbrandstoffen is! In Nederland is 
nu ook onderzoek begonnen om de keten 
(LCA= Life Cycle Assessment) van Koolzaad/
PPO in kaart te brengen. Dit gebeurt onder de 
projectnaam ‘Energie Boerderij’ en wordt 
begeleid door het Min. van LNV en de 
Wageningse Landbouw Universiteit. De eerste 
onderzoeksresultaten komen volledig overeen 
met buitenlandse onderzoeken. (CO2 reductie 
tot 80% onder normale omstandigheden). 

PPO is niet explosief, moeilijk ontvlambaar  
( > 250 graden C), drinkbaar, niet schade-

lijk voor de volksgezondheid, en snel 
(biologisch) afbreekbaar. 

PPO als vervangende brandstof voor 
dieselmotoren geeft de volgende 
(praktijk !) emissies:
 (Vergelijking met dieselolie) 
- Max. 70 % minder roet uitstoot. 
- Max. 30 % minder uitstoot NOx. 
- Max. 50 % minder CO2 uitstoot dan biodiesel. 
- Max. 72 % minder CO2 uitstoot dan bij diesel.
- Max. 35 % minder CO. 
- Het minst carcinogeen (=kanker verwekkend) 

van alle brandstoffen.
 
PPO (koolzaadolie) als hernieuwbare 
en schonere brandstof 
- Naar schatting gebruiken in Duitsland 

inmiddels 60.000 voertuigen, treinen en 
vaartuigen 100 % PPO. (Nederland ca. 500 
voertuigen).

- Daarnaast wordt PPO ingezet als grondstof 
voor biodiesel.

- Dieselmotoren zijn over het algemeen geschikt 
voor het gebruik van PPO. (Rudolf Diesel’s 
éérste dieselmotor liep op notenolie!).

- De motor dient voor het gebruik van PPO te 
worden aangepast en is dan voor twee soorten 
brandstof geschikt: 

 dieselolie en PPO, (dual-fuel ). Daarbij is 
preferent dat de motor beschikt over een 
Bosch inspuit- systeem.

- Als de hele installatie wordt aangepast is de 
motor onder omstandigheden voor het 
gebruik van 100 % PPO geschikt (single-fuel)

- PPO voldoet aan eisen Euronorm 3 en 4 
(TÜV – Duitsland ).

Euronorm 6 loopt nu in onderzoekfase
- Bij vrachtauto’s (Volvo en MB: Euro 5 norm, 

inmiddels geaccrediteerd afgenomen), worden 
zelfs betere resultaten behaald in vergelijking 
tot Euro 3 norm vanuit het verleden.

- De brandstof kwaliteit voor het gebruik van 
100 % PPO is volgens DIN standaard 51605.

- Er zijn meerdere mogelijkheden / systemen 
voor het aanpassen van de motor, waarbij de 
nieuwste systemen (ook in combinatie met 
speciale filters) brandstof besparingen tot 15 % 
kunnen realiseren.

Landbouw aspecten koolzaad teelt 
- De basis voor PPO als motorbrandstof in 

Europa is koolzaad. 
- Koolzaad is een van de 500 verschillende 

plantaardige oliën die als biobrandstof gebruikt 
kan worden. 

- Koolzaad kan ruwweg geteeld worden op de 
breedtegraad Parijs – Stockholm.

- Het wordt iedere 3 à 4 jaar in z.g. ‘wisselteelt’ 
toegepast, meestal voorafgaand aan graanteelten. 

1 Hectare koolzaad levert 16 à 17 ton 
 organische droge stof op.
 8 ton wordt bovengronds gewonnen:
 4000 kg koolzaadkorrels
 Na ‘koude’ persing van de koolzaadkorrels 

ontstaan 2 producten: 
 - waaronder 1350 kg olie, dat is ongeveer 

1500 liter olie (ongeveer 8 % van 1 hectare als 
biobrandstof).

  ca. 2650 kg koolzaadkoek die hoogwaardig 
plantaardig eiwit bevat met een goede amino-
zurenstructuur en onverzadigde vetzuren 
(Omega-3) incl. de natuurlijke vitamines A en 
E. (16 % van 1 hectare voedsel).

 4000 kg stro wordt geoogst. 
- Na de oogst blijft ongeveer 4000 kg stro achter 

op de akker die in balen geperst kan worden   
(23 % van 1 hectare). Bij een gezonde 
landbouwmethode komt dit stro weer terug op 
het land samen met mest en verhoogt hierdoor 
het humus gehalte.

 9 ton blijft in de bodem achter.
 9000 kg wortelstelsel (53 % van 1 hectare) 

wordt omgezet in humus, samen met de 
opgebrachte mest en (koolzaad)stro. Dit zorgt 
ervoor dat het geteelde vervolggewas een hogere 
opbrengst genereert (b.v. granen tot 30 % meer 
opbrengst). Koolzaadteelt dient dus als 
opbrengst verbetering van vervolg voedsel-
gewassen. De meeste andere gewassen voor 
‘wisselteelt’ hebben een relatief hoge boven-
grondse gewasopbrengst, maar putten daarnaast 
de bodem uit en laten vrijwel geen humus achter. 

Nog een paar feiten
- Organische (dierlijke) meststoffen, i.p.v. 

kunstmest zijn uitstekend toepasbaar bij 
koolzaadteelt (denk aan mestoverschotten!).

- Uitgespoelde mest-stoffen worden alsnog 
opgenomen uit dieper gelegen grondlagen.

- In de gehele productie keten van PPO, dus 
van ‘akker tot tank’ worden in principe geen 
chemicaliën gebruikt.

- Koolzaad wortelt tot 1,5 meter en dat is veel 
dieper dan de meeste andere gewassen.

- Koolzaadteelt verbetert de water doorlatend-
heid van de grond.

- Koolzaadteelt trekt insecten, maar vooral veel 
bijen aan. Bijen zijn uiterst belangrijk voor het 
bestuiven van alle andere gewassen. 

 Er is een  dramatische bijensterfte gaande, dit 
kan op termijn een bedreiging vormen voor 
onze voedselproductie. 

- Koolzaadteelt draagt bij aan het verbeteren van 
de bijenstand.

- Koolzaadteelt verbetert de wildstand. 
 Wild kan zich goed verschuilen in het gewas 

en wordt met rust gelaten omdat koolzaad 
vrijwel geen machinale bewerking ondergaat 
tijdens de groei.

Europese Import soja: 30 miljoen ton 
per jaar (*)
Europese koolzaadteelt vermijdt plantaardige 
eiwitimporten van buiten de Europese Unie. 
Koudgeperste koolzaadkoek kan soja volledig 
vervangen als diervoeder component.  Er 
worden nu grote hoeveelheden soja geïmpor-
teerd voor de diervoeder industrie vanuit 
Zuid- Amerika, dat vaak ook nog eens genetisch 
gemodificeerd is. Sojateelt, zo wordt vermeld, 
vindt plaats in gebieden van voormalige 
oerbossen en natuurgebieden.
Dit legt een (EuropeesNederlands) 
land beslag van ca. 20 miljoen hectare elders 
in de wereld, waaronder voormalige 
ZuidAmerikaanse natuurgebieden.

(*) Daarvan is 60 % soja z.g. ‘extractieschroot’ dat 
als veevoeder gebruikt wordt. 

Soja productie in Europa versus PPO 
productie in Europa 

Slechts 2,5 % is al voldoende …
Slechts 2,5 % van de goede akkerbouwgrond in 
Europa is al voldoende om de soja import 
volledig te vervangen. (totaal areaal 416 miljoen 
hectare goede landbouwgrond in de EU-Bron 
WUR- Alterra). Als dit zou gebeuren komt er  
13 miljard liter koolzaadolie vrij dat genoeg is 
om het totale dieselverbruik van het wegverkeer 
van Nederland en België in zijn geheel te 
vervangen.

220 V, komt in de machinekamer voorin, 
werkt op circuit zonnepanelen of Elsbett 
generator.

- Bunker koolzaadolie + dagtank: bestaande 
tanks in de voorste machinekamer.

- met opvoerpomp naar ‘achter’ in de dagtank 
INDUSTRIE hoofdmotor.

- nieuwe dagtank hoofdmotor van RVS nodig, 
staal is niet geschikt voor PPO*.

Motoren & generatoren
- ombouw/aanpassing INDUSTRIE hoofd-

motor op PPO.
- huidige hoofdbunker komt te vervallen, er 

komt eventueel ruimte vrij voor 2de Elsbett 
noodstroomgenerator.

- hoge rendement dynamo 220 V op hoofd-
motor.

- Elsbett (of ombouw bestaande VOLVO 
PENTA-16 KW) PPO- hoofdgenerator, staat 
op de plaats van huidige generator in de 
voorste machinekamer en werkt op koolzaad-
olie uit bunker voorste machinekamer. 8 KW 
is voldoende.

- Elsbett (of ombouw bestaande LISTER) 
PPO- boegschroef- en maststrijk-installatie, 
staat op de plaats van huidige motor in de 
voorste machinekamer en werkt op koolzaad-
olie uit bunker voorste machinekamer.

- hoge rendement dynamo op boegschroef- en 
maststrijkmotor 220 V.

Centrale verwarming & warmwater
- De huidige CV- brander (ELCO) zal moeten 

worden aangepast op PPO of moeten worden 
vervangen door een geschikte PPO- CV 
brander van hetzelfde of een ander merk 
(ROCA). De CV heeft een capaciteit van 

 45 KW gecombineerd met en een boiler van 
80 liter op minimal 65 ºC (i.v.m. Legionella). 
De CV ketel is van het Belgische fabrikaat 
ACV.

Restproduct Koolzaad
- Bunker (2) koolzaadkoek, restproduct na 

persing, kan onder de vloer in de salon, moet 
op gezette tijden opgehaald worden door 
veevoerproducent. Rijk aan hoogwaardig 
plantaardig eiwit, bevat een goede amino-
zurenstructuur en onverzadigde vet zuren 
(Omega-3) inclusief de natuurlijke vitamines 
A en E.

Zeilen
- De Quo Vadis is sinds 2 jaar voorzien van een 

oorspronkelijk gebruikt z.g. steunzeil. 
(gebruikelijk begin vorige eeuw, overgang zeil 
naar motorschip, eisen verzekering, besparing 
brandstof, extra veiligheid (stabiliteit v.h. schip) 
bij slecht weer. 50 m2. Extra: losse fok van 20 
m2 (deze is niet authentiek, maar wel handig!).

- Met deze 70 m2 zeil kan met gunstige wind 
een brandstofbesparing worden bereikt van 
20-30%. De hoofdmotor blijft hierbij met een 
laag toerental draaien, voor de veiligheid 
(manoeuvreren) en voor de stroomvoorziening 
(nu nog 24 V - 60 A).

- Bovendien mag de keerkoppeling niet draaien 
(schroefwerking) als de motor stil staat.

- Het oorspronkelijk koproer komt weer terug. 
Niet om mee te sturen maar als midzwaard. 
Kunnen we onder zeil de kop beter bijhouden 
en heel wat hoger aan de wind. Ca. 2 m2, roer, 
vanuit de stuurstand te bedienen.

Reddingssloep
- Aluminium roei, zeil en elektrisch aangedreven 

sloep van Innovaar, 7,5 meter. Met deze 
lichtgewicht sloep (doorgaans aan dek) kan 
met alle opvarenden van de Quo Vadis in geval 
van nood geroeid, gezeild of per elektromotor 
(weg)gevaren worden. De accu’s worden 
continue opgeladen door de aan boord van de 
Quo Vadis aanwezig zonnepanelen.

Vuilwaterhuishouding
- De Quo Vadis is sinds 2001 voorzien van 

vuilwatertanks, gescheiden in 2 x 1000 liter 
z.g. grijswater (afwas, douche. wasmachine) en 
1 x 1000 liter z.g. zwart water (toiletten). 

 Deze tanks kunnen worden afgezogen d.m.v. 
drie dekaansluitingen.

- Er zijn steeds meer havens waar een dergelijke 
afzuiginstallatie aanwezig is.

- De Quo Vadis doet mee aan het pilotproject 
‘vuilwater’ in Enkhuizen en op Terschelling. In 
geval van nood kan het afvalwater ook 
overboord worden gepompt in bijv. een riool.

Extra mogelijkheden
Energie  Zonneboiler
- De overgebleven oppervlakten aan boord, 

m.n. de loopgebieden aan dek waar geen 
zonne panelen geplaatst kunnen worden, 
kunnen worden voorzien van zonneboilers.

- In combinatie met een slim ontwerp kan, 
tezamen met warmtewisselaars het koelwater 
van de motoren (60 ºC - 80 ºC), gebruikt 
worden om de warmwater- en CV installatie 
te ‘voorverwarmen’, maar ook de motoren 
(machinekamers) worden (voor)verwarmd in 
de koudere jaargetijden.

Aanpassing salondek
- Voor een zo optimaal mogelijke opbrengst van 

de zonnepanelen en de eventuele zonneboilers 
wordt het stalen salondek van de Quo Vadis 
voorzien van een remake van de oorspronke-
lijke en authentieke z.g. Friese Luikenkap met 
een helling van ± 10º (bakboord en stuur-
boord). Dit dient 3 doelen: extra isolatie 
’s-winters, extra koeling ’s-zomers en de 
authentieke uitstraling van het schip. Deze 
luikenkap wordt niet gemaakt van houten 
delen, maar met een dragende constructie 
voor de zonnepanelen en de zoneboilers.

Het totaalconcept wordt op de 14de internatio-
nale vakbeurs Klassieke Schepen 5 t/m 7 nov. 
2010 te Enkhuizen gepresenteerd aan boord van 
de Quo Vadis. Thema beurs: 
‘Klassieke schepen gaan langer mee, 
duurzame & ecologische aspecten’.

‘Verbruik’ koolzaad
(1) Bunker 1 

 - 8000 kg koolzaadkorrels:

 Na ‘koude’ persing van deze koolzaadkorrels ontstaan 

 2 producten: 

  - ca. 2700 kg olie, dat is ongeveer 3000 liter olie 

 (jaarverbruik Quo Vadis).

(2) Bunker 2

  - ca. 5300 kg koolzaadkoek maximaal

 De hele voorraad (voor- en na persing) dient tevens als 

ballast voor het schip.

*PPO = Puur Plantaardige Olie
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Quo Vadis ~ Waarheen gaat gij, duurzaam?
Van A naar B met wind en zonne-energie

Quo Vadis rond 1930 op de Vliet 
in de buurt van Voorschoten

De Nova Terra Group houdt zich bezig 
met alle facetten met betrekking tot 

duurzame energie. De Nova Terra Group wil 
graag een bijdrage leveren aan een schonere 
leefomgeving en zo zorgen voor goed 
rentmeesterschap over onze Aarde en haar 
natuurschatten. Eén van de belangrijkste 
aspecten daarbij is informatie voorziening. 
Want helaas is onwetendheid van de massa 
de grootste rem op de ontwikkelingen en de 
toepassing daarvan. 

Wij willen u en mensen in uw (naaste) 
omgeving zo goed mogelijk informeren over de 
huidige stand van zaken en inzichten op dit 
gebied. Laat u verbazen over de razendsnelle 
voortschrijding van inzichten en technieken! 
Duurzaam leven betekent al lang niet meer het 
ons automatisch ontzeggen van leuke dingen. 
Integendeel: ‘Duurzaam leven geeft een kick en 
geeft veel nieuwe mogelijkheden’. 

Op onze website kunt u terecht voor 
informatie over:
- Solar & Green Energy: de kracht van 

zeegolven, hergebruik van energie, het elfde 
uur, zonne-energie en wat kan Solar & Green 
Energy voor u betekenen?

- Aqua Nova: waterstof als brandstof: 
 varen op waterstof.
- Clean Fuel Systems: achtergrond Groene 

brandstoffen.
- Eco Houses: pagina voor alle informatie over 

Ecologisch verantwoorde huizen.
- Sea Services: pagina voor alle activiteiten rond 

om ecologisch verantwoorde verscheping van 
overzeese materialen.

- Care for Wellness: alle informatie over 
gezonde maar ook ecologisch verantwoorde 
(sport)voeding.

Care for Welness
Care for Welness zet zich in voor voeding en 
gezondheid. Immers aan boord en vooral op 
langere vaarten is een goede conditie van 
lichaam en geest van onschatbare waarde. 
Zuivere vitaminen, mineralen en alle andere 
bouwstoffen zijn van vitaal belang voor een 
goede concentratie en functioneren aan boord. 
Omdat er onderweg dikwijls niet dagelijks verse 
voeding te verkrijgen is bieden wij zuivere en 
ook GMP gecertificeerde, heel makkelijk te 
drinken voedingssupplementen die van onschat-
bare waarde zijn. Het Duitse en Zwitserse 
onderzoek centrum in Lausanne controleert vele 
malen per jaar de zuiverheid en hoge kwaliteit 
van deze supplementen. Het is makkelijk mee te 
nemen aan boord en het smaakt als frisdrank 
bijzonder goed. Men hoeft daarvoor geen grote 
hoeveelheden verse groenten en fruit meer in te 
slaan om vitaminen en mineralen op peil te 
houden in het lichaam. Bovendien zijn het 
zuiver natuurlijk producten welke de uiterste 
strenge regels van ECO certificaat doorstaan. 
Binnenkort worden alle producten ook NOC/
NSF goedgekeurd voor hen die grote sport 
prestaties leveren zowel op het land als op het 
water.

Mobiele zonneapparatuur
De Nova Terra Group informeert ook over de 
mogelijkheid om kleine en uiterst handige 
mobiele mini- zonnepanelen en chargers te 
gebruiken aan boord van schepen voor het 
opladen van alle soorten mobiele telefoon 
apparatuur, digitale camera’s, laptops en alle 
andere mobiele randapparatuur. Nieuw zijn dan 
ook de rugzakken die van zonnepanelen zijn 
voorzien zodat ook geen adapters meer nodig 
zijn maar eigen energie meedraagt op de rug. 
Aan boord is dit soort zonne-apparatuur dan 
ook bijzonder nuttig en ook heel veilig. Overal 
waar ook ter wereld is altijd de zon als grootste 
stroomleverancier ter beschikking.

www.novaterragroup.nl

meegenomen. Er vloeit op deze wijze minder 
Europees geld weg naar buiten de Unie, er 
wordt nieuwe Europese en nationale werkgele-
genheid gecreëerd.

Conclusies
 PPO is een absolute hernieuwbare 
 (duurzame) en positieve energiebron. 
 PPO kan aanzienlijk aan de Nederlandse 

duurzame energie doelstellingen bijdragen.
 De teelt van koolzaad draagt bij aan 

Europese impulsen tot zelfvoorziening en 
onafhankelijkheid in de voedsel en 
transportbrandstof sector.

Bron: SolarOilSystems BV 

 
 

Slechts 10 % is al voldoende …
Indien ca. 10 % koolzaad verbouwd gaat worden 
van de totale hoeveelheid landbouwgrond, dus 
de goede en minder goede gronden, wordt er 
meer dan voldoende plantaardig eiwit geprodu-
ceerd dat zelfs naar buiten de EU geëxporteerd 
kan worden en de productie van een hoeveel-
heid plantaardige olie die een substantieel 
percentage Europees geproduceerde dieselolie 
kan vervangen.

Energiebalans
De energiebalans, d.w.z. de benodigde energie 
die nodig is (over de gehele beschreven keten) is 
bij winning van PPO uit koolzaadolie sterk 
positief: 1 eenheid te gebruiken energie levert 
minimaal 22 eenheden energie op (energie ratio 
1 : 22 ), bij dieselolie is dit cijfer 1 : 0,88 !

PPO zorgt voor werkgelegenheid
Landbouw is de trekker en basis voor de 
productie van PPO. In termen van (fossiele) 
energie voorziening/opwekking is het een totaal 
ander concept, en behoeft daarom een totaal 
andere benadering. Waar fossiele brandstoffen 
producten vaak over lange afstanden worden 
aangevoerd, en via centrale locaties 
(Raffinaderijen en Elektriciteitscentrales) 
worden gedistribueerd, kan de productie van 
PPO decentraal plaats vinden en regionaal 
worden ingezet. (korte afstanden van productie 
locatie en distributie naar afnemers !) In 
tegenstelling tot fossiele brand-stoffen die 
eindig zijn en waarvan de bronnen uitgeput 
raken, is PPO een hernieuwbare brandstof, 
ieder jaar opnieuw zal deze brandstof beschik-
baar zijn. De Europese landbouw krijgt daarmee 
een nieuwe rol en perspectief als langdurige 
(duurzame) energie leverancier, en geeft 
daarmee een nieuwe impuls voor een bijdrage 
aan een duurzamere samenleving en het 
scheppen van nieuwe werkgelegenheid.

In Duitsland staan inmiddels meer dan 700 
decentrale oliemolens (in Nederland: 3). Een 
miljarden investering die in de afgelopen jaren 
gezorgd heeft voor werkgelegenheid op het 
platteland en in de MKB sector. Deze ontwik-
keling heeft tevens gezorgd voor een nieuw 
innovatie traject, voor de productie van PPO en 
in de automotive sector. Een aantal tractorfa-
brieken, leveren af fabriek tractoren die geschikt 
zijn voor PPO gebruik. Het aantal nieuwe 
banen dat met de inzet van PPO gecreëerd is 
wordt geschat 50.000. Volgens het Duitse IFÖ 
rapport draagt de productie van plantaardige 
oliën en eiwitten sterk bij aan de bruto 
inkomsten van de nationale economie. In de 
berekeningen is de overeenkomstige lagere 
import van fossiele brandstoffen en veevoeder 

Nova Terra Group 

Koolzaadolie

Bijenkorven in de Koolzaadvelden


