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Samenvatting

Door de groei van de Indiase economie is ook de behoefte naar energie aan het stijgen. Hiermee stijgt ook de 

vraag naar kolen. Maar de Indiase energie voorziening is onbetrouwbaar gezien de aanlevering van kolen naar 

de  centrale over een overbelast spoornetwerk. Om een betrouwbare logistieke keten te creëren is de Indiase 

regering begonnen met een pilotproject op de Hugli Rivier. Dit project verkent de mogelijkheden om drie miljoen 

ton kolen per jaar te importeren over de binnenwateren van India. Vanuit de Golf van Bengalen in het zuiden naar 

de energiecentrale in Farakka, 600 km naar het noorden. Omdat de Indiase regering en het Indiase bedrijfsleven 

geen ervaring hebben met het uitvoeren van transport over binnenwater heeft de Nederlandse regering hulp 

aangeboden. Namens de Nederlandse regering adviseren Royal Haskoning en Marin aan de Indiase  partijen over 

het inrichten van de logistieke keten, de omgevingsaspecten en de financiële impact.

De logistieke keten van de kolen import begint bij de aankomst van de diepzeeschepen in de Golf van Bengalen 

in Oost-India. Door restricties op de diepgang kunnen de grote Panamax schepen niet doorvaren naar de ingang 

van de Hugli rivier. Dez moeten worden gelost op open zee, 70km naar het zuiden. Kleinere Handymax schepen 

kunnen wel de rivier opvaren en worden gelost in rustigere binnenwateren.

Panamax schepen leveren goedkopere kolen door schaalvoordelen, maar Handymax schepen verminderen de 

hoeveelheid benodigde overslag en de hoeveelheid binnenvaart schepen. Bovendien is de toegestane ligtijd 

verschillende voor beide typen. In dit verslag is de beschikbar lostijd van een Panamax gesteld op 48 uur terwijl 

voor een Handymax 3 dagen beschikbaar is.

Beide modaliteiten hebben een typische en hele bepalende invloed op de achterliggende logistieke keten die nodig 

is om de kolen naar het achterland te vervoeren.

De diepzeeschepen moet worden gelost op een drijvende overslag terminal omdat er geen geschikte havens in 

de omgeving aanwezig zijn. Vanaf de overslag moeten de kolen stroomopwaarts worden getransporteerd met 

binnenvaartschepen. De Hugli rivier wordt steeds smaller en ondieper naarmate men verder stroomopwaarts gaat 

en uiteindelijk gaat de rivier over in de Bhagirathi Rivier met een toegestane diepgang van slechts 2.3 meter.

De twee verschillende diepzeeschepen en de wisselende omgevingscondities maken vele combinaties van transport 

mogelijk om de kolen vanaf open zee naar de energiecentrale te vervoeren. 

De Indiase overheid eist dat het complete binnenvaarttransport goedkoper is dan het bestaande spoorvervoer. 

Dat betekent dat de totale overslagkosten van de gehele keten onder de €7 per ton kolen moet liggen. Het doel 

van deze opdracht is om de configuratie te vinden die aan alle gestelde eisen voldoet, daarom is de volgende 

probleemstelling gedefinieerd:

Vind de best presterende configuratie van materieel en overslag dat voldoet aan de 

gestelde eisen om kolen te importeren over de binnenwateren van Oost-India.

Er zijn verscheidene variaties mogelijk om kolen over te slaan met drijvende terminals. Echter, in dit geval is de 

direct drijvende overslag het beste. De opslagruimte op de terminal ontkoppelt de achtergelegen logistieke keten 

naar het achterland van de aanvoer door de diepzeeschepen. Dit reduceert de benodigde binnenvaartschepen 

en zorgt voor een grotere efficiëntie van de schepen. Er zullen een aantal offshore kranen worden geinstalleerd 

op de drijvende terminals om de diepzeeschepen te lossen. Een systeem van een bunker, band transporteur en 

scheepslader kan de arriverende binnenvaartschepen beladen.

Na een uitgebreid onderzoek naar allerlei soorten binnenvaart schepen is gebleken dat deze het best presteren 
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onder bepaalde locale condities. Uit de berekening blijkt dat voor transport over open water het best gekozen 

kan worden voor een groot estuarien schip met een laadvermogen van 9280 ton (lengte: 135m; diepgang 4,4 

meter). Voor transport over rustig binnenwater kan het best een Klasse IV binnenvaartschip worden geselecteerd 

van 86m; 2,3m diepgang en 1580 ton laadvermogen. Voor zowel open water als ondiep binnenwater kan het best 

gebruik gemaakt worden van het kleine estuarien schip: 3030 ton; 134m; 2,3m diepgang.

Gebaseerd op efficiëntie, flexibiliteit en beheersbaarheid zijn zeven veelomvattende configuraties gemaakt. Deze 

configuraties zullen worden gebruikt om de beste samenstelling van materieel te vinden die aan de gestelde eisen 

voldoet. Na voltooiing van de statische berekeningen gaven twee configuraties veel belovende resultaten. De 

eerste, configuratie #6, gebruikt een Panamax schip als leverancier en grote estuariene schepen totdat de rivier 

te ondiep wordt. Hier worden de kolen overgeslagen in de kleinere Classe IV schepen en vervoerd naar Farakka. 

Deze configuratie buit de schaalvoordelen uit en gebruikt een extra drijvende overslag.

De tweede, configuratie #7, gebruikt ook een Panamax schip als leverancier. Hier worden de kolen in de kleine 

estuariene schepen geladen. Deze varen direct naar Farakka zonder verdere overslag. Deze configuratie is 

gebaseerd op een eenvoudige keten met een grote beheersbaarheid.

Beide configuraties worden verder onderzocht met een simulatiemodel om inzicht te verschaffen in de variatie op 

de uitkomsten wanneer stochastische invoervariabelen worden gebruikt. 

De simulatie runs moeten aan de volgende eisen voldoen:

Productiviteit: de kolen moeten worden overgeslagen voor minder dan €7 per ton.

Effectiviteit: de run moet 75% van de diepzeeschepen lossen in 48 uur en 99% in 96 uur.

Efficiëntie: the bezettingsgraad van de kranen en binnenvaartschepen met minimaal 80% zijn.

Beheersing: the terminal opslag mag maar eens per maand volledig gevuld zijn. Als dit frequenter gebeurt is de 

opslag te klein en wordt de beheersing van de gehele keten onvoldoende.

Na het uitvoeren van 135 verschillende runs met het simulatiemodel is gebleken dat configuratie 6 de beste 

prestatie levert wanneer het volgende materieel is gebruikt: een drijvende terminal met 100.000 ton opslag en 

drie offshore kranen, 3 grote estuariene schepen, een drijvende terminal met 20.000 ton opslag en één kraan, 14 

Klasse IV schepen en vaste terminal in Farakka met een kraan op een betonnen kolom.

Deze configuratie voldoet aan alle eisen: overslagkosten: €5.95, 75% van de diepzeeschepen wordt gelost in 

46 uur en 99% in 86 uur. De bezettingsgraad is gemiddeld 80.5% voor de kranen en meer dan 84% voor de 

binnenvaartschepen. De opslag heeft slechts 35x volledig vol gezeten terwijl 60x was toegestaan.

Concluderend: aan de eisen van de Indiase overheid kan worden voldaan en een geschikte configuratie is gevonden 

om de kolen te vervoeren van open zee naar Farakka.

Er is extra onderzoek verricht om meer inzicht te verkrijgen in de prestaties van de geselecteerde configuratie. 

Als de diepzeeschepen op een andere locatie moeten worden gelost vanwege het moessonseizoen, dan levert dit 

geen problemen op wanneer slechts een groot estuarien schip extra wordt ingezet.

Voor de toenemende vraag in de toekomst kan de configuratie met een kleine aanpassing worden opgeschaald 

tot een doorvoer van 5 miljoen ton per jaar. Door efficiënter gebruik van het materieel zakken de overslagkosten 

dan tot € 5.09. Een doorvoer van 10 miljoen ton kan gerealiseerd worden door de gehele logistieke keten te 

verdubbelen.

Het kan worden geconcludeerd dat het pilotproject van de Indiase overheid succesvol kan worden geïmplementeerd 

en dat de kosten lager zullen zijn dan bij spoorwegtransport. Bovendien, zal de logistieke keten betrouwbaarder 

zijn gedurende het hele jaar. Nu en in de toekomst.




