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Door G.J. de Boer

Veren Terschelling en Vlieland 
worden steeds “groener”
Rederij Doeksen gaat voor LNG

Al in 2003 is Rederij Doeksen begonnen met onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
duurzaam veerbootontwerp met de focus op het gebruik van aardgas voor de 
voortstuwing. Het gebrek aan beschikbaarheid, infrastructuur, wet- en regelgeving en 
stimulering vanuit de overheden vormden echter op dat moment een te grote hindernis, 
zodat besloten moest worden voor traditionele voortstuwing te kiezen. Toch werd er met 
het ontwerp voor de Vlieland al een aanzet gemaakt om te komen tot een ultiem 
innovatief, veilig, betrouwbaar en klant- en milieuvriendelijk veerconcept.

Special Waddenveren

De Willem 

Barentsz en 

Willem de 

Vlamingh zullen 

uitsluitend op 

LNG varen.

Rederij Doeksen overlegde regelmatig met de Waddenvereniging 
die zich terecht zorgen maakte over de milieueffecten van de 
scheepvaart op de Waddenzee. De grootste bedreigingen voor dit 
kwetsbare gebied waren emissies van scheepsmotoren, de risico’s 
van olievervuiling na een aanvaring of lekkage en de bodem-
beroering door schepen. Er werd voor de Vlieland vooral gekeken 
naar het scheepsontwerp. Van grote invloed waren de rompvorm, 
het totale gewicht van de veerboot en het te installeren voort-
stuwingsvermogen op de ondiepe Waddenzee. Hoe lager het brand-

stofgebruik, des te minder is de uitstoot van schadelijke stoffen zo-
als CO2, SOX en NOX (zwavel- en stikstofoxide) en fi jnstof. Uit onder-
zoek bleek dat de catamaran-rompvorm met minder weerstand de 
meest effi ciënte rompvorm is op de ondiepe vaarroutes. Door de 
veerboot geheel in aluminium te bouwen en het ontbreken van bal-
last zou veel scheepsgewicht worden bespaard. Een catamaran is 
bovendien breed met veel ruimte voor het autodek en de passa-
gierssalons en biedt een hogere veiligheid dankzij ruim voldoende 
lekstabiliteit. 
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Gerrit de Boer is redacteur van SWZ|Maritime en 
bekend schrijver van maritieme boeken.

Catamarans

Catamarans waren niet onbekend bij Rederij Doeksen. In oktober 
1973 was de Koegelwieck (1) de eerste catamaran in Europa buiten 
Noorwegen, waarmee een snelle passagiersdienst tussen Harlin-
gen, Terschelling en Vlieland werd geopend. In juni 1992 werd deze 
catamaran vervangen door een nieuwe en grotere Koegelwieck (2) 
die nog steeds deel uitmaakt van de vloot. Rederij Doeksen introdu-
ceerde in augustus 2002 de Noord-Nederland, de eerste Ro-Ro 
vrachtcatamaran in Europa. Dit vaartuig werd op 29 oktober 2001 
besteld bij de Australische werf ASB Aluminium & Steel Boats, Har-
wood NSW, en op dek van het zwareladingschip Passat naar Ter-
schelling verscheept. De Noord-Nederland wordt voortgestuwd 
door vier Deutz-dieselmotoren op vier schroeven voor een snelheid 
van 14 knopen.
Vervolgens werd de ruim dertig jaar oude veerboot voor de Vlieland-
dienst vervangen door de eerste catamaran-autoveerboot met con-
ventionele voortstuwing (vier Caterpillar-dieselmotoren op vier 
schroeven) en een snelheid van 15 knopen. Rederij Doeksen be-
stelde de Vlieland op 4 juli 2003 bij de Filippijnse werf FBM-Aboitiz 
Babcock Marine Ltd., Balamban op Cebu. In het voorjaar van 2005 
maakte de veerboot op eigen kiel de reis van de werf naar Harlin-
gen (de langste reis tot dusver gemaakt door een Doeksenboot) en 
vanaf 15 juli van dat jaar vaart de Vlieland in de dienst Harlingen – 
Vlieland v.v. 
Het contact met de werf op Cebu kreeg nog een vervolg. Daar lag 
een vrijwel nieuwe FBM Tricat-50M te koop waarvoor Rederij Doek-
sen wel interesse had voor uitbreiding van de sneldienst. Het vaar-
tuig werd aangekocht en met het zwareladingschip Lena van SAL 

Heavy Lift naar Harlingen verscheept. Daar onderging de trimaran 
een grote renovatie waarna deze op 28 maart 2008 als Tiger aan de 
vloot werd toegevoegd.

LNG-voortstuwing beste oplossing

Inmiddels ging de rederij door met research dat moest leiden tot 
een veerboot die zo weinig mogelijk impact heeft op de natuurlijke 
omgeving. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met 
Damen Shipyards Gorinchem, de gemeente Terschelling, Rijks-
waterstaat en de Stichting Innovatie Binnenvaart (SIB).    
Uit dat onderzoek bleek dat LNG (liquid natural gas/aardgas) en 
mechanische voortstuwing in combinatie met energieopslag en 
warmteterugwinning als meest effi ciënte oplossing uit de bus 
kwam. LNG wordt in het algemeen voor de komende dertig jaar be-
schouwd als de schoonste transitiebrandstof in de overgang van 
het fossiele tijdperk naar het honderd procent fossielvrije tijdperk. 
Tegen die tijd zullen ook de Waddenveren waarschijnlijk honderd 
procent elektrisch worden voortgestuwd. 
Overigens had de rederij zich al eerder georiënteerd op LNG toen 
op 28 januari 2000 in Noorwegen ‘s werelds eerste veerboot op LNG, 
de Glutra (2268 bt, imo 9208461) van Fjord1 AS, Floro, in dienst werd 
gesteld tussen Sølsnes – Åfarnes v.v. in het Trondheimsfjord. Dat 
was toen in Nederland nog niet mogelijk wegens het ontbreken van 
bunkerfaciliteiten voor LNG. LNG als brandstof genereert minder 
uitstoot dan MGO (marine gas oil): elf procent minder CO2, negentig 
procent minder NOX, 95 procent minder PM (fi jnstof) en geen SOX.
Van alle Nederlandse Waddeneilanden liggen Vlieland en Terschel-
ling het verst uit de kust. Een groot voordeel is dat LNG een zeer 
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Gegevens Willem Barentsz en  

Willem de Vlamingh

Bt 1200
Dwt 335
Lengte o.a. 70,65 meter
Lengte w.l. 69,60 meter
Breedte 17,30 meter
Diepgang 2,60 meter
Passagiers 592
Auto’s 66 PAE
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Marine (V) Co., Ltd. had overgenomen, voor de bouw onder klasse 
van Lloyd’s Register of Shipping van twee identieke aluminium cata-
maran-autoveerboten op LNG voor de Waddenzee. De bouwsom be-
draagt circa € 48 miljoen en het Waddenfonds kende Rederij Doek-
sen hiervoor de eerder toegezegde subsidie toe van € 1.207.500. Het 
Waddenfonds stimuleert met deze subsidie om te investeren in 
schonere, maar ook fors duurdere, voortstuwingssystemen. Dit 
fonds is een gemeenschappelijke regeling van de Wadden- 
provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland en investeert in 
initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische 
ontwikkeling van het Waddengebied versterken.

LNG op de Waddenzee

De eerste veerboten met LNG-voortstuwing verschenen al in 2015 
op de Duitse Waddenzee. De Ostfriesland (1985 - 2596 bt, imo 
8324622) AG Ems had de primeur en maakte op 17 juni de eerste 
overtocht van Emden via Eemshaven naar Borkum. Dit was een  
demonstratieproject om aan te tonen dat een LNG-verbouwing een 
potentieel bruikbare optie is. De EU ondersteunde dit project met 
een TEN-T-bijdrage van € 3,07 miljoen subsidie. De veerboot Ost-
friesland werd in Bremerhaven met 15,35 meter verlengd en de 
twee MaK-dieselmotoren werden vervangen door Wärtsilä-dual- 
fuel-motoren van het type 6L20DF.
De nieuwgebouwde Helgoland (2256 b, imo 9714862) van Cassen 
Eils, een dochteronderneming van AG Ems, vertrok op 11 december 
uit Cuxhaven voor de eerste reis naar Helgoland. Voor dit schip 
heeft de Europese Unie ook subsidie toegekend van € 4,175 miljoen. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Wärtsilä-dual-fuel- 
motoren van het type 9L20DF. Wegens het ontbreken van infrastruc-
tuur moeten beide schepen nog met LNG-trucks worden gebunkerd 
in Cuxhaven en Emden.    

Willem Barentsz en Willem de Vlamingh

De officiële kielleggingen van de bouwnummers 387 en 388 vonden 
naast elkaar plaats op 15 juli en 9 augustus 2016. De catamarans 
zouden eind 2017 in een Nederlandse haven worden opgeleverd 
waarna van januari tot en met maart 2018 de LNG-motoren zouden 
worden ingebouwd. Door onvoorziene omstandigheden is dit een 
jaar uitgesteld. De voorlopige planning is bijgesteld en de schepen 
moeten nu begin 2019 worden opgeleverd. Na de tewaterlating in 
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compacte brandstof is waardoor de actieradius van een schip op 
LNG aanmerkelijk groter is dan dat van een schip op bijvoorbeeld 
CNG (compressed natural gas). 

Investeringsplannen krijgen vorm

Door de perikelen met concurrent EVT werden de investerings- 
plannen echter lange tijd in de ijskast geschoven. In april 2014 
kwam een einde aan deze concurrentieslag, die acht jaar heeft ge-
duurd en de gemeenschappen van Vlieland en Terschelling dreigde 
te ontwrichten. Op 18 april 2014 kende het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu de eerste concessie Waddenveren West (Vlieland en 
Terschelling) voor vijftien jaar toe aan Rederij Doeksen. In februari 
2015 ging de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Doeksen 
Transport Group akkoord met de investering van ruim 25 miljoen 
euro in de nieuwe veerboot die vergelijkbaar was met de huidige 
Vlieland. Het casco zou echter worden gebouwd van aluminium in 
plaats van staal, wat ten opzichte van de Vlieland een gewichts- 
besparing opleverde van 150 ton. 
Oorspronkelijk was het plan een veerboot met LNG-voortstuwing 
voor 700 tot 900 passagiers en 72 auto’s te bestellen ter vervanging 
van de verouderde Midsland (700 passagiers en 53 personenauto’s). 
De geheel van aluminium gebouwde vrachtcatamaran Noord-
Nederland zou met 15 meter worden verlengd en verbouwd waarna 
dit schip 225 passagiers en zestig personenauto’s kon vervoeren.  
Bovendien zouden de dieselmotoren worden vervangen door dual- 
fuel-voortstuwing. Ondanks een subsidie van het Waddenfonds van 
€ 1.207.500 bleek deze ingrijpende verbouwing echter economisch 
niet haalbaar. De conversie van de Noord-Nederland werd daarom 
aangepast en er werd van de LNG-voortstuwing afgezien. De 
vrachtcatamaran werd begin 2017 bij Damen Shiprepair Harlingen 
in acht weken met 20 meter verlengd en voorzien van vier nieuwe 
Deutz-dieselmotoren overeenkomstig de eisen IMO Tier II, nieuwe 
roeren en een extra boegschroef, een totale investering van circa 
twee miljoen. De Noord-Nederland vaart in de vrachtdienst tussen 
Harlingen en West-Terschelling v.v. en incidenteel tussen Harlingen 
en Oost-Vlieland v.v. Hiermee worden de gewone veerboten ontlast 
en kunnen gevaarlijke stoffen apart worden vervoerd. 
Er zijn daarna plannen gemaakt voor nieuwbouw, een tweede klei-
nere veerboot voor 200 tot 300 passagiers en vijftig tot zestig auto’s, 
maar in juni 2015 is uiteindelijk besloten twee identieke veerboten te 
bestellen omdat die efficiënter en flexibeler ingezet kunnen worden 
en waarbij de verlengde Noord-Nederland gehandhaafd bleef als 
vrachtboot. Het ontwerp werd voorbereid door BMT Nigel Gee, 
Southampton, in samenwerking met Vripack, Sneek, voor zowel het 
exterieur als het interieur van de nieuwe veerboten. 
Eind november 2015 zijn elf werven benaderd voor een offerte waar-
op vijf werven reageerden door in januari 2016 een serieuze aan- 
bieding te sturen. Na zorgvuldige evaluatie bleven drie werven over: 
de Vietnamese werf Strategic Marine in Vung Tau, de Filippijnse 
werf Austal Ships op Cebu (beide van Australische origine) en  
Damen Shipyards Galati. Rederij Doeksen contracteerde op 8 april 
2016 Triyards Holdings, Singapore, die in oktober 2014 Strategic  

De Ostfriesland werd omgebouwd voor LNG-voortstuwing en was daarmee de eerste 

veerboot op LNG op de (Duitse) Waddenzee.
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De veerdiensten tussen Harlingen en de eilanden vallen onder de 
regels voor de binnenvaart, waaronder ook de emissieregels. De 
emissienorm wordt bepaald met de CCR2-norm, met verplichte ge-
bruikmaking van laagzwavelige brandstof. Deze norm wordt in 2020 
vervangen door de EU-stage 5-emissienorm. De aardgasmotoren 
van de nieuwe schepen voldoen hieraan.

LNG-tanks en -systemen

Marine Service Noord, Hoogezand, leverde het ontwerp en bouwde 
in de eigen werkplaats vier LNG-brandstofsystemen vanaf de tanks 
tot aan de motoren. Om de cryogene binnentanks, die werden gefa-
briceerd bij Cryovat, Nijkerk, werd een multi-layer-isolatie aange-
bracht en daarna een roestvrijstalen buitenmantel. De tanks hebben 
elk een capaciteit van 46 m3. De ruimte tussen de binnen- en buiten-
tank werd vervolgens vacuüm getrokken. Zo ontstond een hoog-
waardige isolering die de vloeibare LNG in de tank zo lang mogelijk 
op een temperatuur van -162°C moet houden. 
Na voltooiing zijn de vier installaties met de LNG-tanks naar Vung 
Tau getransporteerd om ze daar in de beide veerboten te laten in-
bouwen. De uiteindelijke inbedrijfstelling van de gehele LNG- 
installaties zal door MSN in Nederland worden uitgevoerd. 
Alle ruimtes aan boord waar aardgas voorkomt, zijn beveiligd met 
dubbelwandige leidingen en gasdetectoren en worden continu ge-
ventileerd. Bijkomend voordeel van een catamaran is dat er al twee 
gescheiden machinekamers zijn, een eis om met veerboten op aard-
gas te mogen varen. 

Bunkeren

Voor de aanvoer van LNG naar de twee veerboten volstaat de inzet 
van LNG-tankwagens vanuit de terminals in Zeebrugge, Rotterdam 
of Eemshaven. De beschikbaarheid van LNG is in de afgelopen jaren 
sterk verbeterd. De veerboten worden éénmaal per week door mid-
del van twee LNG-trucks vanaf de kade in Harlingen gebunkerd. 
Aan Rederij Doeksen is daarvoor inmiddels een vergunning ver-
leend.
Na de indienststelling van de Willem Barentsz en de Willem de Vla-
mingh blijft de in 1989 gebouwde Friesland als reserve het grootste 
schip in de vloot. Deze veerboot wordt in het hoogseizoen en tijdens 
drukke weekends voor extra afvaarten ingezet. De huidige veerboot 
Vlieland blijft in de dienst op Vlieland varen, maar kan in de winter of 
tijdens onderhoud door de nieuwe catamarans worden vervangen.
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Vung Tau worden beide veerboten met een halfafzinkbaar zware- 
ladingschip naar een Nederlandse haven verscheept en als alles 
goed verloopt, is het de bedoeling dat de twee schepen per 1 april 
2019 hun eerste overtochten vanuit Harlingen gaan maken. In mei 
2017 werden de namen van de nieuwe veerboten bekendgemaakt: 
de Willem Barenstz (bouwnummer 387, imo 9807578) en de Willem 
de Vlamingh (bouwnummer 388, imo 9807580). Deze namen zijn af-
geleid van de ontdekkingsreizigers Willem Barentsz (1550-1597) van 
Terschelling en Willem de Vlamingh (1640-±1698) van Vlieland. 

Alleen op aardgas

Tijdens de SMM 2016 in Hamburg werd op 7 september het contract 
getekend voor de levering van de vier MTU-single-fuel-hoofd- 
motoren, type 16V4000M55RN, die in maart 2018 paarsgewijs in de 
nieuwe veerboten werden geplaatst. Deze motoren draaien volledig 
op aardgas en worden afgesteld op een vermogen van 1492 kW dat 
voldoende is voor een dienstsnelheid van 14 knopen. De motoren 
zijn in vermogen lager afgesteld om te voldoen aan de IMO Tier III- 
en EPA Tier 4-emissie-eisen. De MTU-motoren drijven via koppelin-
gen direct Veth-contraroterende roerpropellers aan. Onder de rom-
pen zijn twee scheggen geconstrueerd om de koersstabiliteit van 
het schip te verbeteren en ter bescherming van de roerpropellers 
als het schip onverhoopt aan de grond zou lopen.
Innovatief zijn twee door Orcan Energy AG, München, geleverde in-
stallaties achter beide motoren en de aparte Scania-gasgenerato-
ren waarmee restwarmte van uitlaatgassen en motorkoelwater 
wordt teruggewonnen voor verwarming en opwekking van elektrici-
teit, die wordt opgeslagen in twee grote accubanken. Hiervan wordt 
onder andere gebruikgemaakt tijdens het manoeuvreren voor het 
kortstondig benodigde piekvermogen voor aandrijving van de elek-
trische boegschroeven. 

Milieu

Naast een extreem laag brandstofverbruik hebben de nieuwe veer-
boten echter meer duurzame toepassingen, zoals zonnepanelen 
waarmee een deel van de hoteldiensten van energie wordt voor-
zien, zodat minder LNG gebruikt hoeft te worden. De schepen wor-
den geheel verlicht met energiezuinige LED-verlichting. Verder zijn 
de veerboten onder de waterlijn voorzien van een milieuvriendelijke 
siliconen anti-foulingverf waarop algen, zeewier en mosselen niet 
of nauwelijks aangroeien. 

Naam bouwjaar brutotonnage passagiers PAE* imo

Friesland 1989 3583 1750 118 8801058
Koegelwieck 1992 439 315  9035527
Noord-Nederland 2000 361 12 52 9269611
Tiger 2002 660 403  9179191
Vlieland 2005 2726 1200 57 9303716
Willem Barentsz 2019 1200 600 66 9807578
Willem de Vlamingh 2019 1200 600 66 9807580

Vloot Rederij Doeksen per 1 april 2019 (*PAE staat voor personenauto-equivalent).


