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1 .Inleiding

Aanleiding en context van het onderzoek
De aanleiding voor dit onderzoek is de vraag van de gemeente
Harlingen aan het DCTL' en Rijkswaterstaat (RWS) mee te werken aan
de verdieping van een aantal lokale knelpunten in de vaarroute
Harlingen-Noordzee. De gemeente Harlingen doet dit mede namens de
provincie Fryslàn en het bedrijfsleven van Harlingen. De knelpunten
bestaan uit drie drempels die volgens provincie Fryslàn verdiept zouden
moeten worden tot -7,5 m NAP. Zodoende wordt de toegankelijkheid
van de haven van Harlingen verbeterd en zal daarmee bijdragen aan
een optimale belading van de vloot die op Harlingen vaart.
Het verdiepen van deze drempels tot -7,5 m NAP betekent dat wordt
afgeweken van de afgesproken streefdiepte voor deze vaarroute van
-6.6 m NAP van de Noordzee tot de Pollendam en -6,8 m NAP langs de
Pollendam.
ln de voorlopige tekst'van de nieuwe PKB Waddenzee staat vermeld

dat "...ln aansluitíng op natuurlÍike ontwikkelingen in de
vaargeuldíepte incidentele verdere verdiepingen van delen van de
hoofdvaargeulen mogelijk ziin, onder de voorwaarden dat dit past
binnen het afwegingskader zoals aangegeven ín deze pkb en dat dit
economisch rendabel is" .
Daarom is, naast een afweging over mogelijke significante gevolgen
voor de natuurwaarden, een onderzoek nodig naar de economische
rentabiliteit van een dergelijke verdieping.

Opdrachtformulering
DCTL heeft aan het RIKZ'en RWS Noord-Nederland gevraagd een
advies uit te brengen over morfologische en ecologische gevolgen van
de drempelverwijdering, inclusief een inschatting van de initiële en
jaarlijkse onderhoudskosten. Aansluitend hierop is door DCTL aan AVV.
gevraagd om een quick scan te maken van de efficiency- en
veiligheidseffecten van bovengenoemde verdieping en deze in een
economische analyse te vergelijken met de kosten (zoals die door het
RIKZ zijn bepaald).
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DCTL =Directoraat-Ceneraal Transport en Luchtvaart
2 Versie 31 januari 2OO5
3 RIKZ = Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat
4
AVV = Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat

2. Beschrijving alternatieven en uitgangspunten

Huidige situatie
In de vaargeul Stortemelk- Harlingenu wordt de streeÍdiepte, gebaseerd
op de vigerende PKB Waddenzee uit 1993, van -6,6 meter NAP
ruimschoots gehaald en bedraagt momenteel -6,9 meter NAP. Op basis
van lodingen is vastgesteld dat behoudens drie binnendrempels
("Pollendam", "Blauwe Slenk" en "Pannengat") de vaargeul een
minimale diepte heeÍt van -7,5 m NAP. Zie Íiguur 1
Figuur 1
Lokaties van de te verwijderen
ondiepten/d rempels.

Lokaties van de te verwijderen ondiepten/drem pels: A = dremPel
Pannengat, B = drempel Blauwe Slenk 18-20, C = drempel Pollendam.

Bron: RlKZ,2005
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Nulalternatief
ln het nulalternatief wordt voor de vaarweg Harlingen-Noordzee
uitgegaan van een minimaal beschikbare vaarwegdiepte van -6,9 meter
NAP. Voor de haven van Harlingen geldt een diepgang van -7,0 meter
NAP.

Aansluitend op de uitgangspunten van het RIKZ t1l is uitgegaan van de
gemiddelde hoogte van de drempels over de periode 2oo1-2Oo4'
5

Het voor deze studie relevante deel van de vaarweg Harlinge

n

-

Noordzee

lndien op basis van bovenstaande geen heldere resultaten
verkregen worden kan in de gevoeligheidsanalyse onderzocht
worden wat de effecten zijn als de vervoerde tonnen en het
aandeel diepstekende schepen (sterk) zal toenemen.

3. Beschrijving

huidige situatie

3.1

Vervoersomvang

ln 2001 -2OO4 is het vervoer door zeeschepen toegenomen van 1.O2
naar 1,O9 mln. ton met een gemiddeld jaarlijkse groeipercentage van
ruim 2.2 %. Zie tabel 1.
Tabel 1
Vervoersvolume zeevaart voor de haven
van Harlingen; 2001 -2OO4

(mln. ton)
Aanvoer (= ingaand)
Afvoer (=uitgaand)

o.57
o.45

Totaal

1

2001

.O2

2002
o.56
0.50
1.06

2003
0.63
o.49

2004
0.60
o.49

1.12

1

.O9

Bron : Nationale Haven raad, 2OO4

Conform het uitgangspunt in hoofdstuk 2 zal voor de basisberekening
worden uitgegaan van de vlootsamenstelling en vervoersomvang van
2OO4 in zowel het project- als het nulalternatief . Het is aannemelijk om
te veronderstellen dat de lichte jaarlijkse groeitrend vanaf 2OO4 zal
afvlakken door de relatief verslechterde toegankelijkheid van de haven
van Harlingen ten opzichte van diepere havens als Velsen/Beverwijk en
Delfzijl, die dezelfde markten kunnen bedienen als Harlingen.

3.2

Probleemanalyse van de vaargeul HarlingenNoordzee

3.2.1.

Nautische knelpunten

ln deze paragraaf worden de nautische knelpunten in de vaargeul
Harli ngen -Noordzee geanalyseerd.
Dwarsstroom
De grotere schepen (grofweg langer dan 100 meter) kunnen de haven
van Harlingen alleen met stil water (in de periode rond hoog water of
laag water) binnenlopen, omdat er anders te veel hinder wordt
ondervonden van de dwarsstroom voor de haveningang. Voor de
uitgaande vaart zijn er wel mogelijkheden om met een ebstroom uit te
varen. Dit laatste betreft dan per deÍinitie niet de schepen met
maximale diepgang. Uitvarend met een ebstroom kunnen de
verschillende drempels immers niet gedurende hoog water gepasseerd
worden.
Drempels in de buitendelta
In 2003 zijn naast de drie binnendrempels die in het projectalternatief
verdiept worden ook twee drempels in de buitengeul geconstateerd die
voor een hogere maxlmale aflaaddiepte verdiept moeten worden.

Redenerend vanuit binnenkomst is de tweede buitendrempel (in het
Zuider Stortemelk) reeds in april 2OO4 aangepakt door middel van een
gedeeltelijke verlegging van de betonde geul in het Zuider Stortemelk
naar het Noordelijk gelegen Stortemelk'. Hierdoor ondervinden schepen
met een diepgang van < 6,9 meter geen noemenswaardige problemen
meer. De eerste buitendrempel vormt nog steeds een beperking. Bij
bovenstaande wordt uitgegaan van'normale omstandigheden',
inhoudende gemiddeld tij', geen extreme op- of afwaaiïng door harde
wind en voor het buitengebied een golfhoogte van maximaal 1,5
meter.
Haven van Harfingen
De huidige minimale diepte in de haven van Harlingen bedraagt-7

meter NAP. ln het projectalternatief wordt uitgegaan van een
verdiepin g naar -7,5 meter NAP, waardoor er geen sprake meer is van
een knelpunt.
Kadediepten
Voor enkele bedrijven in de haven is de kadediepte het meest kritische
knelpunt. ln het projectalternatief wordt er van uitgegaan dat parallel
aan de verwijdering van de drie binnendrempels de betreffende
bedrijven maatregelen zullen nemen om zodoende de verdieping
volledig te kunnen benutten.

3.2.2.

Maximale diepgangen in nul- en projectalternatief
ln onderstaande tabel wordt de maximale díepgang in het nulalternatief
en projectalternatíef herleid. De drempeldiepten van de binnendrempels
in het nulalternatief betreft een gemiddelde over de jaren 2OOO-2OO4,
om zodoende goed aan te sluiten bij de berekeningen van het RlKT(zie
uitgangspunten hoofdstuk 2)'. De diepte van de buitendrempels zijn
gebaseerd op de meest recente gegevens afkomstig van het
Loodswezenlo. Geduren de 2OO4 is immers de betonning ter hoogte van
de tweede buitendrempel verlegd.
Om een veilige vaart onder normale omstandigheden te garanderen
gaat het Loodswezen uit van minimaal 10% kielspeling. Voor het
bu itengebied is dit 20% .

7

In de rapportage van het RIKZ wordt gemeld dat volgens beheersplan Waddenzee 1996 in

principe niet in de buitendelta gebaggerd zal worden.
* Ceen springtij
e Er

of doodtij.

ziin hiervoor geen specifieke gegevens beschikbaar, maar met behulp van het RIKZ is een

grove inschatting gemaakt.
10

Hierin zijn tijpoortberekeningen gemaakt, gebaseerd op de drempeldiepten van april 2005.

Nulalternatief

Tabel 2

Maximale diepgangen in het
n u lalternatieÍ e n projectalternatief
gebaseerd op uitgaande vaart.

;

Haven

3"

2"

1e

bidr.

bidr.

bidr.

2e

2000-2004
drempeldiepte t.o.v NAP

7,O m

6,9 m 7,2 m

budr.
7,4 m 9,3 m

Beschikbare

7,7 m

7,8 m 8,0 m

B,'1 m

vaarwegdiepte bij afvaart
met GHW
Max. diepgang bij resp.
10% en 20% kielspelins
Projectalternatief

7,O m

7,1 m 7,2 m 7,3 m 7,5 m

drempeldiepte t.o.v. NAP
Beschikbare

vaarwegdiepte bij afvaart
met CHW
Max. diepgang bij resp.
10% en 2OY" kielspeling

3u

2e

1e

bidr.

bidr.

bidr.

r
budr.

8,8 m

8,9 m 8,3 m

2e

budr.
7,5 m 9,3 m

6,9 m
'1"

budr.

7,5 m
8,2 m

7,5 m 7,5 m
8,4 m 8,3 m

8,8 m
8,2 m 8,9 m 8,3 m

7,5 m

7,6 m 7,5 m

7,4

m

7,5 m 6,9 m

1e budr = eerste buitendrempel. Ingang Stortemelk (ZS1-ZS3)

2e budr = tweede buitendrempel. Locatie Stortemelk. Dankzij het omleggen van de
vaargeul naar een meer Noordelijke route is de kielspeling toegenomen tot 29% bii
normale omstandigheden
1e bidr = eerste binnendrempel. Locatie inloop Blauwe Slenk ('drempel Pannengat')
2e bidr = tweede binnendrempel. Locatie Blauwe Slenk ('Blauwe Slenk 1B-20')
3e bidr = derde binnendrempel. Locatie Pollendam ('Drempel Pollendam"', P2O)
(zie voor locaties binnendrempels ook figuur 1)
GHW = Cemiddeld Hooe Water

Uit bovenstaande tabel wordt de beperking van de eerste
buitendrempel duidelijk zichtbaar. Bij uitvoering van het
projectalternatief zal ten minste de eerste buitendrempel verdiept
moeten worden om positieve projecteffecten voor uitgaande vaart te
kunnen incasseren.
De druk op de buitendrempels is in de praktijk extra groot aangezien de
meest kritische schepen, de aardappelschepen, juist in de
wintermaanden varen, waarin vaak een hoge zeedeining staat. Het
Loodswezen adviseert om de beide buitendrempels tot -10 meter NAP
te verdiepen, zodat ook bij de hoge golfslag in de winter en bij
toenemende scheepsgrootte altijd kan worden voldaan aan de 2O%
kielspeling die door het Loodswezen wordt voorgeschreven.
lnkomende vaart
Tabel 2 is gebaseerd op uitgaande vaart. Omdat deze het meest kritisch
is en omdat gebleken is dat bij de uitgaande vaart van
aardappelschepen met minimale kielspeling wordt gevarenll.
Bij inkomende vaart is de situatie veel gunstiger omdat dan met het
(lokale) hoog water mee naar binnen kan worden gevarenl'?.
11

Er

wordt in deze studie niet gerekend met de mogelijkheid om in twee fasen naar buiten te

varen (dus één laag water overliggen in het binnengebied), zodat ook de buitendrempel rond
hoog water gepasseerd kan worden.
12

Hoog water Terschelling is bijna 2 uur eerder dan hoog water Harlingen, terwijl de ingaande

reis circa 2.5 uur duurt.

De eerste buitendrempel zal bij inkomende vaart vlak voor lokaal hoog
water gepasseerd kunnen worden, terwijl bij uitgaande vaart vanwege het vertrek rond hoog water Harlingen - ten tijde van de
passage van de buitendrempel het al weer bijna (lokaal) laag water is13.
Bij ingaande vaart zal daarom de diepte van de binnendrempels en
haven beperkend zijn.

3.3

Beschrijving relevante bedrijven en markten

Onderstaand wordt een beknopt overzicht gegeven van activiteiten en
specifieke aspecten van bedrijven in de haven van Harlingen waarvoor
de huidige diepgang uit het nulalternatief mogelijk beperkingen
oplevert. Met behulp van het scheepvaartregistratiesysteem WATIS kan
voor elke markt een spreidingsdiagram worden gegeven van de
diepgang van schepen.
Aanvoer zand en grind: Spaansen Beton
Vervoersstroom: aanvoer van zeegrind vanaf de Engelse kust met
geavanceerde zelfladende en lossende bulk schepen.
Figuur 2

69

Aanvoer zand en grind:

68

Diepgangsverdeling van schepen met

67

een diepgang van minimaal 6 meter.

e66
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Huo
R63

Ë62
61

60
59

# schepen

De reizen in figuur 2 betreÍfen allen inkomende vaart.
Opvallend is dat er in 2004 geen enkele reis is uitgevoerd met de
maximale diepgang van 6,9 meter, terwijl Spaansen per april 2004 is
verhuisd naar de Nieuwe Industriehaven met een kadediepte van -8,50
meter NAP.
Beperkende factoren
o Een verklaring voor de beperkte aflaaddiepte is dat sinds de
verplaatsing in april 2004 verlengde schepen worden ingezet, die
vanwege een aangrenzend talud nabij de loskade niet maximaal
konden worden afgeladen. Deze beperking is inmiddels verholpen
waardoor de kadediepte binnen de uitgangspunten van dit
onderzoek geen beperkingen meer oplevert.

13

Circa 4,5 uur (2 uur tijdverschil tijcyclus Harlingen-Terschelling en 2,5 uur vaartijd) na lokaal

hoog water, ofwel circa 1,5 uur voor lokaal laag water. (-50 cm NAP)

.

Cezien de relatief ruime kielspeling die door de vervoerder worden
aangehouden is er blijkbaar een beperkte noodzaak om met
maximale belading te varen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
de reder de kans op aan de grond lopen, van de relatief dure
zelfladende en zelflossende schepen, tot een minimum wil beperken.

Zoutexport: Frisia zoutind ustrie
Vervoer: Het betreft voornamelijk export van zout naar Scandinavië.
Hiervoor worden relatief kleine schepen ingezet met een lengte van
maximaal 89 meter. De meeste schepen hebben een maximale
diepgang van circa 5,5 meter. De grootste schepen hebben een
maximale diepgang van circa 7 meter, afgestemd op de huidige
maximale geuldiepte.
Figuur 3
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Frisia: Diepgangsverdeling van
65

schepen met een diepgang van
minimaal 6 meter. Gegevens 2OO4.
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De reizen in figuur 3 betreffen allen uitgaande vaart.
Er zijn slechts vier schepen afgevaren met een diepgang > 6 meter.
Geen enkele reis is in 2004 uitgevoerd met de maximale diepgang voor
uitgaande vaart van 6,9 meter'..

Beperkende factoren'u
r De zoutschepen varen op trades waarbij voornamelijk kleinere
schepen worden ingezet. Dit is grotendeels te verklaren door fysieke
beperkingen (diepgang en opslagcapaciteit) op de Scandinavische
bestemmingen. De afnemers bepalen met welk scheepstype
Harlingen wordt aangedaan. Volgens Frisia wordt in plaats van tot
het uiterste te gaan in Harlingen (met de nodige risico's) bij de inzet
van diepere schepen (9 meter) gekozen voor Delfzijl.
. De kades bij Frisia hebben een diepgang van -7,5 meter NAP. Dit
betekent een beschikbare vaarwegdiepte van 6,6 meter bij CLW.
Echter de tijdsduur van laden is dermate kort dat het schip met
opkomend tij geladen kan worden. Hierdoor kunnen schepen toch
tot circa 7,5 meter worden afgeladen.

1a

In 2005 is onlangs wel een reis met 7 meter diepgang gemaakt
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Voor Frisia is vooral ook de aÍvoer per binnenvaart over vaargeul de Boontjes richting

lJsselmeer naar het achterland van Duitsland en België van groot belang.

Aardappelexport : HOV'' en Daalimpex;
Vervoer: Het betreft met name export van pootaardappelen naar
Noord-Afrika in de wintermaanden. Daarnaast wordt door Daalimpex
op kleinere schaal gekoelde en diepgevroren producten geïmporteerd
zoals ingevroren zeevis. Het merendeel wordt echter afgeleverd bij de
vestiging van Daalimpex in Velsen.,, alwaar meer kadediepte
beschikbaar is.
Figuur 4
74

Daalimpex en HOV:
Diepgangsverdeling van schepen met
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een diepgang van minimaal 6 meter.
Cegevens 2OO4.
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De reizen in figuur 4 betreffen met name de uitgaande vaart van
aardappelen. Er zijn ook enkele aanvoerreizen van reefercontainers met
ingevroren vis.
Het betreft vier reizen van schepen met een diepgang rond 6,9 meter.
Er is zelfs één reis bekend met een diepgang van 7,3 meter. Dit betreft
een aardappelschip die met zeer gunstige omstandigheden (opwaaiing
enloÍ weinig golfslag enloÍ springtij) is afgevaren.
De aardappelschepen worden vaak tot het uiterste afgeladen. Dit vindt
plaats in overleg met de zeeloods die, op basis van meest recente
wind-, stroom- en getijgegevens de maximale aflaaddiepte afgeeft in
combinatie met een tijpoort. Regelmatig past de stuwadoor op het
laatste moment de aflaaddiepte hierop nog aan.
Beperkende factoren
o Transport van aardappelen vindt met name in de wintermaanden
plaats vanwege de oogstperiode. In deze tijd van het jaar is de kans
op een grote zeedeining aanzienlijk. Hierdoor zijn de buitendrempels
veelal maatgevend (zie ook paragraaf 3.2).
. HOV is voor een groot deel gesitueerd aan de oude ondiepere
kaden. De kadediepte bedraagt hier -6,5 meter NAP, waardoor het
onmogelijk is om aldaar maximaal af te laden.

16

HOV = Harlinger Overslag & VeembedrijÍ

17

Er is ook voor de aardappelexport veel concurrentie van de havens in Velsen en Beverwijk.

Circa 6OT" van de Friese aardappeloogst gaat per vrachtwagen naar Beverwijk en Velsen om

aldaar in diepere schepen geladen te worden.

HOV heeft echter aangegeven dat hier in de nabije toekomst
maatregelen voor worden genomen zodat maximaal geprofiteerd
kan worden van een mogelijke verdieping van de vaarweg en de
haven. Het uitgangspunt voor deze studie is daarom dat bij HOV
(na verdieping van de drie binnendrempels) geen
diepgangsbeperkingen aan de kades zullen gelden.
Scheepsbouw: Volhard ing- Frisian

Sh

i

pyard

De activiteiten bestaan voornamelijk uit nieuwbouw (assemblage) en
afbouw van casco's. Er vinden circa drie tot vier afleveringen per jaar
plaats van containerschepen, tankschepen of multi-purpose.
Voorafgaand aan de aflevering van een schip worden er enkele
proefvaarten gemaakt. Voor de huidige orders kunnen de proefvaarten
getijgebonden op hun ontwerpdiepte uitvaren.
In de nabije toekomst worden orders verwacht van schepen met een
lengte van 190 meter en een ontwerpdiepgang van 8 meter. Voor een
proefvaart moet deze eerst leeg naar buiten worden gesleept, om aldaar
geballast te worden. In het projectalternatief kunnen de schepen tot een
ontwerpdiepgang van 7,5 meter, in plaats van 7,O meter, nog volledig aan
de kade geballast worden. Het aanbrengen van waterballast kan tegen
hoog water plaatsvinden, zodat de kadediepte (-7,5 m NAP) pas
beperkingen zal opleveren vanaf circa 7,5 meter ontwerpdiepte.

4.Baten

4.1

Beschouwde effecten

Aansluitend op hetgeen is gesteld in hoofdstuk 2 worden onderstaande
effecten in de analyse beschouwd.
Efficiency-effecten
De (positieve) effecten van:
r
Crotere aflaaddiepte enlof de inzet van grotere schepen.
.
Tijdswinsten door ruimere tijpoorten.

Veiligheidseffecten
Ontwlkkelingen in het veiligheidsrisico, afhankelijk van ongevalskans
per scheepsbeweging en het aantal scheepsbewegingen (voor zover
afhankelijk van grotere aÍlaaddiepte) en de gevolgen van een ongeval.
De eÍfecten van het aantrekken van mogelijke nieuwe markten
(bijvoorbeeld containerlijndiensten die nu zonder tijpoorten Harlingen
kunnen aandoen) worden niet beschouwd , aangezien voor deze studie
is uitgegaan van een constant vervoersvolume en vlootsamenstelling.

4.2

Waardering van de effecten

Vanuit de analyse in hoofdstuk 3, worden onderstaand de gevolgen
aangegeven van de verschillende beperkende factoren, zoals die ook
nog in het projectalternatief gelden.
1. De diepte van de eerste buitendrempel levert voor de uitgaande
vaart onder normale omstandigheden (CHW, geen oplaÍwaaiïng
en deining van '1,5 meter) een grote beperking. De maximale
diepgang in zowel het nul- als projectalternatief bedraagt dan 6,9
meter (zie tabel 2). Alleen bij een zeer lage golfslag kan wellicht de
kielspeling in het buitengebied worden opgerekt.
2. Tijdswinsten in het projectalternatief door ruimere tijpoorten zijn
voor de inkomende schepen met een lengte van meer dan 100
meter niet van toepassing vanwege de beperkingen door de
dwarsstroom voor de haveningang.

Kadediepten
Door de huidige kadediepten (5,6-7,1 meter bij CLW,') van een aantal
aardappelterminals kan in het projectalternatief mogelijk beperkt
geprofiteerd worden van de extra diepte, tenzij hiervoor maatregelen
worden genomenl'. In de huidige situatie (het nulalternatief) raken bij
het afladen de schepen soms al de bodem. Voor de effecten in het
projectalternatief is dit echter niet relevant aangezien voor de
aardappelexport de buitendrempel nog beperkender is (zie punt 1). In
de gevoeligheidsanalyse, waarbij een diepere ligging van de eerste
buitendrempel wordt verondersteld, is dit wel relevant (hoofdstuk 7).
Eff iciency-effecten
Voor het bepalen van de eÍficiency-effecten zal worden uitgegaan van
gemiddelde omstandigheden, inhoudende gemiddeld tij, golfhoogte
van 1,5 meter en geen op- of afwaaiïng.
Vanwege bovengenoemde beperkende factoren zal er alleen voor de
inkomende vaart een verbetering optreden. De uitgaande vaart
behoudt dezelfde beperking (buitendrempel) in project- en
nulalternatief. Er zijn geen tijdswinsten te behalen (gelijke beperking
dwarsstroming in nul- en projectalternatief. De volgende
projecteffecten kunnen verwacht worden, uitgaande van een zelfde
aflaadgedrag in nul- en projectalternatief.
l. 0,5 meter extra aflaaddiepte voor inkomende zand- en grindvaart,
gebaseerd op een toename van de maximale diepgang van 7 naar
7,5 meter
ll. 0,5 meter extra aflaaddiepte voor inkomende reeferschepen van
Daalimpex (veelal bevroren vis), gebaseerd op een toename van de
maximale diepgang van 7 naar 7,5 meter

Kwantif icering
Bij de kwantificering van de aflaadvoordelen is uitgegaan van de reizen
met een diepgang van 6 meter of meer in de huidige situatie.
Verondersteld wordt dat schepen met een lagere diepgang geen
behoefte hebben om maximaal af te laden.

l: 0,5 meter extra aflaaddiepte voor inkomende zand- en grindvaart,
0.5 meter extra aflaaddiepte betekent dat een 'gemiddeld' werkschip
965 ton extra lading'kan meenemen. Uitgaande van transportkosten
van circa €2,5O per ton2' voor het zeetraject, betekent dat een
efficiencywinst van 2413 euro per beladen reis.
ln 2OO4 zijn er circa 37 geladen reizen uitgevoerd met diepstekende
(> 6 meter) schepen. Dit levert een efficiencybaat van circa 89.000 euro
per jaar.
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CLW = Cemiddeld Laag Water

1e

Mogelijke maatregelen zijn: gebruik van andere kades of het plaatsen van een ponton

tussen wal en schip om zodoende de beperking van het talud te ontwijken.
20
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0,g(blokfactor) * 1'10

*

19,5 * 0,5

-

965 m3(ton) extra waterverplaatsing.

Gebaseerd op inschattingen van Spaansen en gevalideerd met kentallen AVV.

tt: 0.5 meter extra aflaaddiepte voor inkomende reeferschepen
0.5 meter extra aflaaddiepte betekent dat een 'gemiddeld' reeferschip
1235 ton extra lading" kan meenemen. Uitgaande van transportkosten
van € 0,005 per tonkm23 en een gemiddelde reisafstand van 4000 km
(N-Amerika, N-Afrika), betekent dat een efficiencywinst van 22.230
euro per inkomende reis.
ln 2004 zijn er circa vier inkomende reizen gemaakt met diepgeladen
reeferschepen. Dit levert een efficiency baat van circa 89.000 euro per
jaar.
VeiligheidsefÍecten
Het Loodswezen geeft aan dat de maatstaf voor een veilige vaart is
gelegen in 10% kielspeling voor het binnengebied (Pollendam-Vlie) en
20% voor het buitengebied (Vlie-Noordzee). Het maakt daarbij in
principe niet uit of de diepgang 6,9 oÍ 7,4 meter bedraagt. De
vaarwegbreedte zal gelijk blijven. ln de voorliggende studie wordt er
van uitgegaan dat de eisen voor de kielspeling te allen tijde
gerespecteerd zullen worden. De ongevalskans per scheepsbeweging
zal dus in het projectalternatief niet toenemen. Uitgaande van de
aanname (zie hoofdstuk 2) dat vervoersvolume en vlootsamenstelling in
het projectalternatief gelijk zijn aan het nulalternatief zal een verschil in
veiligheid ten gevolge van uitvoering van het projectalternatief
verwaarloosbaar zijn.
Externe effecten
De effecten op beschermde flora- en faunasoorten, habitattypen en op
kustonderhoud elders zijn verwaarloosbaar klein. Zie RIKZ2OO5 Í11.
De transportgerelateerde externe effecten (luchtemissies,
geluidsemissies) zijn gelijk in het project- en nulalternatief, vanwege de
gel ij kb lijvende verkeers- en vervoersp rognoses.

tt 0,9(blokfactor) * 130 * 19 * 0,5 ='1235 m3(ton) extrawaterverplaatsing.
23

bron: AVV

5. Kosten

Verwijderi ng bi n nendrempels
De kosten van het initiële en onderhoudsbaggerwerk zijn in de studie
van het RIKZ vastgesteld t1l. De netto kosten van het initiële
baggerwerk worden daarin geschat op 41.000 euro en de jaarlijks
onderhoudskosten op 34.000 euro, uitgaand van winbaar zand. Het
prijspeil is 2004.
Voor een onderbouwing van bovenstaande waarden, wordt verwezen
naar de rapportage van RIKZ Í11.

Verdieping haven van Harlingen
Het bepalen van deze kosten valt buiten de scope van dit onderzoek.
Verruiming kadediepten (zie gevoeligheidsanalyse)
De kosten die bedrijven moeten betalen voor maatregelen ter
verruiming van de kadediepten zijn onbekend.

6. Economische analyse

worden gemaakt op basis van jaarlijkse kosten en
baten (prijspeil 2OO4). Een tijdshorizon van één iaar is relevant omdat
de initiële baggerkosten slechts weinig afwijken van de jaarlijkse
onderhoudskosten (zie hoofdstuk 5) en omdat de baten niet doorlopen
zodra er een jaar geen baggeronderhoud wordt uitgevoerd'o.
Er zullen analyses

De potentiële baten van verwijdering van de drie binnendrempels, in de
vorm van transportkostenvoordelen voor de ingaande vaart, bedragen
circa 170.000 euro per jaar. De netto kosten (uitgaande van winbaar
zand) van verwijdering van de drie binnendrempels bedragen circa
35.000 euro per jaar'u. De genoemde baten zullen alleen optreden als
tegelijkertijd investeringen gedaan worden om de haven van Harlingen
(havenmond en havengeulen) te verdiepen naar -7,5 meler NAP. De
kosten hiervan zijn niet opgenomen in de analyse.
Nederlandse baten
In een goed werkende markt wordt er veelal van uitgegaan dat de
baten uiteindelijk doorberekend zullen worden aan de eindontvanger
van de vervoerde lading. De baten in het projectalternatief komen
voort uit de import van zand /grind en gekoelde/diepgevroren
levensmiddelen (met name vis). Deze baten zullen naar verwachting
grotendeels in Nederland neerslaan.
Regionale baten
Ongeacht waar de baten neerslaan zullen deze een positief effect
hebben op de concurrentiepositie van Harlingen en daarmee dus ook
op de inkomsten en werkgelegenheid gerelateerd aan de
havengebonden bedrijven die belang hebben bij extra aflaaddiepte.

2a

Het rekenen met Netto Contante Waarden over een langere periode levert daarom weinig

toegevoegde waarde.
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Middeling van 41.000 euro initiële en 34.000 euro jaarlijkse baggerkosten.

7

.Gevoel i gh eidsanalyse

In de rapportage tot dusver is gebleken dat bij verdieping van de drie
binnendrempels positieve projecteffecten behaald kunnen worden
indien de haven van Harlingen ook naar -7,5 m NAP verdiept zal
worden.
De dwarsstroom voor de haven van Harlingen zal als een gegeven
aanvaard moeten worden en zal in de toekomst niet eenvoudig
opgelost kunnen worden.
Een onzeker knelpunt betreft de huidige drempel(s) in het
buitengebied. De lokatie en de diepte hiervan variëren veelvuldig en
zijn onvoorspelbaar. Het is weinig zinvol om de drempel middels
baggerwerkzaamheden te verwijderen, immers, indien een drempel in
het buitengebied zou worden verdiept, kan het resultaat na een storm
weer volledig teniet worden gedaan. Omgekeerd kan een knelpunt ook
vanzelf verdwijnen zonder ingreep van buitenaf.
Ter plekke van de eerste buitendrempel is het momenteel niet mogelijk
om zoals bij de tweede buitendrempel door middel van een omlegging
of verplaatsing van de betonning een diepere vaargeul te creëren. Deze
buitendrempel vormt daarom momenteel een grote beperking. In
voorgaande jaren is de situatie soms beter geweest. Het is daarom
interessant om de situatie te beschouwen waarin de vaarwegdiepte ter
plekke van de buitendrempel -9,5 meter NAP bedraagt (in plaats van
de 8,8 meter in de huidige situatie).
Scenario l. -9,5 meter NAP vaarwegdiepte bij de eerste buitendrempel
De volgende extra projecteffecten kunnen hierbij verwacht worden,
uitgaande van een zelfde aflaadgedrag in nul- en projectalternatief
l. 0,5 meter extra aflaaddiepte voor aardappelschepen gebaseerd
op een toename van de maximale diepgang van 6,9 naar 7,4
meter (zie tabel 2). Bij aanname dat Daalimpex gebruik kan
maken van de kade van - 8 m NAP en dat HOV maatregelen
zal nemen waardoor maximaal geprofiteerd kan worden van

een mogelijke verdieping van de vaarweg en de haven (zie

ll.
f

ll.

lV.

hoofdstuk 3);
0,5 meter extra aflaaddiepte voor uitgaande zoutschepen
gebaseerd op een toename van de maximale diepgangvan 6,9
naar 7 ,4 meler.
Meer nieuwbouwschepen kunnen al bij aÍvaart uit de haven
geballast worden op de ontwerpdiepgang.
Door de extra aflaaddiepte zal voorkomen worden dat er
marktaandeel wordt verloren aan de havens in Velsen en
Beverwijk. Dit levert per saldo positieve maatschappelijke
effecten (milieu, verminderde belasting weginfrastructuur)
aangezien er dan minder pootaardappelen over de weg vanuit
het Noorden naar Velsen en Beverwijk worden vervoerd.

Effecten op reistijd en flexibiliteit:
Indien de buitendrempel geen knelpunt meer vormt kunnen uitgaande
tijgebonden schepen met een diepgang van maximaal circa 7,2 meter
en een lengte < 100 meter,.gebruik maken van de mogelijkheid om
met een lichte ebstroom (maximaal 2 uur na HW) uit te varenzT.
Vanwege de diepgangsbeperking van de buitendrempel, was dit niet
mogelijk. Bovenstaande zou met name van toepassing zijn op de
volgeladen zoutschepen28 (90 meter lengte). Dit voordeel is echter
alleen te behalen als de schepen niet maximaal worden afgeladen (ten
eerste levert de kadediepte 2 uur na HW beperkingen en ten tweede
zal dan de eerste buitendrempel rond LW gepasseerd worden,
waardoor de maximale diepgang ook beperkt wordt.) Er wordt vanuit
gegaan dat maximaal afladen prioriteit heeft boven een extra
tijdsflexibiliteit. Om dubbeltellingen te voorkomen zullen deze
tijdsbaten dus niet in de analyse worden meegenomen.
Kwantif icering
Bij de kwantificering van de aflaadvoordelen is uitgegaan van de reizen
met een diepgang van 6 meter of meer in de huidige situatie.
Verondersteld wordt dat schepen met een lagere diepgang geen
behoefte hebben om maximaal af te laden.

l: 0.5 meter extra aflaaddíepte voor aardappelschepen
Het huidige scheepstype (100-120 meter lang) dat voornamelijk voor
de aardappelexport wordt ingezet, verdwijnt volgens HOV in een snel
tempo van de markt. Reeds in 2OO4 werden in plaats hiervan met name
grotere reeÍerschepen van 140 meter of langer ingezet. Met de huidige
maximale diepgang is het niet altijd rendabel om met deze schepen de
haven van Harlingen aan te doen , maar met 0,5 meter extra diepgang
kunnen deze schepen vaker tot een rendabele beladingsgraad worden
afgeladen.
Uitgaande van bovenbeschreven ontwikkelingen zijn op basis van
informatie van HOV de volgende baten te verwachten. Bij 0,5 meter
extra aflaaddiepte kan worden gerekend met een winst van € 2,50 per
ton" op de bestemming in Noord-Afrika. Ervan uitgaande dat 60.000
ton met deze diepstekende schepen wordt vervoerd, levert dit op
jaarbasis een besparing van ',l50.000 euro aan transportkosten.
Bovenstaande berekening is op basis van een alternatieve berekening
met standaard kentallen door AVV geverifieerd. Beide berekeningen
leveren uitkomsten in dezelfde ordegrootte.
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Schepen

27

Bil een vloedstroom wordt er met tijgebonden schepen niet uitgevaren. Een lichte ebstroom

> 100 meter kunnen alleen tijdens hoog water uitvaren (zie paragraaf 3.2).

helpt het schip de bocht naar links uit de haven te maken.

"
"

De lege grindschepen zijn meestal niet tijgebonden.
Gebaseerd op € 7,5O per

ton bij 1 meter extra aflaaddiepte. Vanwege de lagere

befadingsgraad zal voor de eerste halve meter de transportkostenbesparing lager zijn (circa

€2,5O per ton) dan voor de tweede halve meter.

ll'. 0,5 meter extra aflaaddÍepte voor zoutschepen
0,5 meter extra aflaaddiepte betekent dat een 'gemiddeld' zoutschip
579 ton extra lading'o kan meenemen. Uitgaande van transportkosten
van € 0,004 per tonkm en een gemiddelde reisafstand van 1500 km,
betekent dat een efficiencywinst van 3124 euro per beladen reis.
ln 2004 zijn er circa vier uitgaande retzen zijn gemaakt met diepgeladen
(> 6 meter) zoutschepen. Dit levert een efficiencybaat van circa 12.000
euro per jaar.

Voor de aardappel- en zoutexport gezamenlijk kan er dus 162.000 euro
aan extra baten worden verwacht. Voorwaarde hierbij is dat de haven
van Harlingen (zie ook hoofdstuk 6) en de betreffende kades
(aardappelen) tegelijkertijd verdiept zullen worden.
Kwalitatieve effecten :
Positieve maatschappelijke effecten (milieu, verminderde belasting
weginfrastructuur), aangezien er minder pootaardappelen over de
weg vanuit het Noorden naar Velsen en Beverwijk worden vervoerd.
. Nieuwbouwschepen met een 0,5 meter grotere ontwerpdiepgang
kunnen nog aan de kade geballast worden.

o

Regionale effecten:
Positieve regionale effecten (havengelden, werkgelegenheid, etc.) door
een hoger exportvolume vanuit Harlingen. Het betreft in dat geval een
nationale herverdeling vanuit Velsen, Beverwijk (aardappelen) of
Delfzijl (zout).
Bij een grotere vaarwegdiepte kunnen meer containerschepen de haven
van Harlingen getijongebonden aandoen. De kans dat Harlingen wordt
opgenomen in de route van een containerlijndienst is dan aanzienlijk
groter.
Nederlandse baten
ln kosten- batenanalyses wordt vaak gewerkt volgens het principe dat
de transportbaten, in een goed functionerende markt, uiteindelijk zullen
neerslaan bij de eindontvanger. Aangezien de extra baten voortkomen
uit de afvoer van aardappelen en zout, zouden volgens deze theorie de
baten bij een buitenlandse eindgebruiker terechtkomen.
ln deze specifieke situatie lijkt dit principe niet helemaal op te gaan.
Volgens HOV is de vraag naar de Nederlandse pootaardappelen zeer
stabiel en wordt er daarom beperkt op prijs geconcurreerd met andere
landen (die veelal een ander soort pootaardappelen exporteren). Het
transportkostenvoordeel zal daarom volgens HOV grotendeels bij een
partij op Nederlandse bodem neerslaan.
Aangezien het buiten de scope van dit onderzoek valt om hier verder
onderzoek naar te verrichten, zal gesteld worden dat in de
gevoeligheidsanalyse de extra baten maximaal 160.000 euro zullen
bedragen.
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0,9(blokfactor) * 89 * 13 * 0,5 = 579 m3(ton) extra waterverplaatsing.

Van belang is nog te melden dat het vooralsnog niet toegestaan is om
te baggeren in het buitengebied (volgens beheersplan Waddenzee
1996; zie l1l).
Vervoersgroei i n projectalternatief
De conclusies die op basis van het vervoersvolume van 2OO4 getrokken
kunnen worden zijn dermate doorzichtig dat een aanvullende
berekening die uitgaat van een (geschatte) toename van de
vervoersgroei in h et projectalternatief waarsch ij n lijk wei n ig aanvu llende
informatie oplevert.
Algemene onzekerhei dsmarges
Vergelijkbaar met de onzekerheidsmarges in de kosten, kan er ook een
bepaalde bandbreedte worden aangegeven voor de baten. Deze
bandbreedte is gebaseerd op de volgende onzekerheden:
o Verondersteld aflaadgedrag in projectalternatief kan afwijken:
wellicht kan/zal, om nu nog onbekende redenen, de extra
aflaaddiepte niet altijd benut worden of zal omgekeerd deze juist
nog meer, dan nu verondersteld (op basis van huidig aflaadgedrag),
benut worden.
o De kentallen voor transportkosten zijn gebaseerd op gemiddelden
en daarom beperkt nauwkeurig voor specifieke scheepstypen. Voor
zover mogelijk zijn de berekeningen op basis van deze kentallen
gevalideerd aan de hand van inschattingen uit de bedrijven zelf.
. De natuurlijke ontwikkeling van de drempels in het buitengebied
kan, tegengesteld aan het scenario van de gevoeligheidsanalyse, de
komende jaren ook een verslechtering opleveren.
Bovenstaande in beschouwing nemende wordt voor de baten een
bandbreedte van + 50"Á aangenomen.

8. Conclusies

Conclusies
1. De verdieping van drie binnendrempels levert per jaar circa 170.000
euro aan besparingen op de transportkosten. Deze baten zullen
grotendeels in Nederland neerslaan. De genoemde baten zullen
alleen optreden als - zoals in het projectalternatief is verondersteld tegelijkertijd investeringen gedaan worden om de haven van
Harlingen (havenmond en havengeulen) te verdiepen van - 7 naar 7,5 meter NAP. De netto kosten (uitgaande van winbaar zand) voor
het verwijderen van de drie binnendrempels bedragen circa 35.000
euro per jaar. De noodzakelijke kosten voor de verdieping van de
haven(toegang) van Harlingen zijn niet in het onderzoek
meegenomen.

2.

3.

Een blijvend onzekere factor in de berekeningen vormen de
drempels in het buitengebied. De locatie en de diepte hiervan
variëren veelvuldig en zijn slecht te voorspellen. Het is weinig zinvol
om deze drempel middels baggerwerkzaamheden te verwijderen,
aangezien het resultaat na een storm weer volledig teniet kan
worden gedaan. Bovendien strookt een dergelijke ingreep niet met
het beleid zoals dat is uitgewerkt in het Beheersplan Waddenzee.
Omgekeerd kan een knelpunt ook vanzelf verdwijnen zonder
ingreep van buitenaf. De zogenaamde 'eerste buitendrempel' vormt
momenteel - bij de uitgangspunten van het projectalternatief - een
beperking. Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de jaarlijkse
scheepvaartgerelateerde baten met maximaal 150.000 euro zullen
toenemen als deze buitendrempel geen beperkende factor meer
vormt. Deze baten zullen alleen optreden als tegelijkertijd de haven
van Harlingen (zie ook conclusie 1) en de betreffende kades verdiept
worden. Dit betreft een maxímum bedrag, aangezien het nog
onzeker is in hoeverre deze baten ook daadwerkelijk in Nederland
zullen neerslaan (zie hoofdstuk 7).
Ongeacht waar de baten neerslaan, zullen deze een positief effect
hebben op de aantrekkelijkheid van de haven van Harlingen en
daarmee op de inkomsten en werkgelegenheid in de regio. Landelijk
gezien leveren dergelijke (indirecte) effecten, vanwege het
herverdelingsprincipe, geen additionele baten.
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