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Samenwerkingsverband voor milieuvriendelijke binnenvaartschepen

Goederenvervoer met oog

voor het milieu



 

The Green Line

The Green Line is een initiatief van Gebr. de Korte Handel- & Transportmij B.V. 
en de drie binnenvaartondernemers Piton V.O.F., Scheepvaartonderneming 
Anda V.O.F en V.O.F. de Korte-van der Wijk.

Dit initiatief is in 2011 tot stand gekomen naar aanleiding van de gedeelde  
visie welke de ondernemingen hebben ten aanzien van de toekomst van 
duurzame mobiliteit. 
De bedrijven hebben hun wortels diep in de binnenvaartsector verankerd 
en zien hier een oplossing voor de toenemende vraag naar milieuvriendelijk 
transport. 

Doelen van The Green Line:
•	Samenwerken	 met	 klanten,	 leveranciers	 en	 andere	 organisaties	 welke	

in MVO de toekomst zien om zodoende langdurige vervoersovereen- 
komsten tegen een eerlijke prijs aan te gaan waarbij zowel opdracht-
gever als schipper op een maatschappelijk verantwoorde manier kan  
ondernemen.

•	Continu	 op	 zoek	 gaan	 naar	 innovatie,	 ontwikkelingen	 van	 nieuwe	 
technieken en het streven naar steeds duurzamer en milieuvriendelijker 
vervoer over water.

•	Kunnen	 aantonen	 dat	 de	 binnenvaart	 duurzaam	 is	 maar	 vooral	 nóg	 
duurzamer kan worden.

•	Een	gezicht	geven	aan	de	meest	duurzame	en	milieuvriendelijke	manier	
van transporteren.

Door het samenwerkingsverband kunnen onze (toekomstige) partners de  
komende jaren verzekerd zijn dat hun goederen door de schoonste en meest 
milieuvriendelijke schepen vervoerd worden. 

Waarom transport over water

Thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid staan tegenwoordig bij de 
politiek en het bedrijfsleven hoog op de agenda. Milieuaspecten spelen een 
steeds grotere rol in onze maatschappij, zo ook in de transport en logistieke 
sector.

Patrick Le Cessie:

“Samen met klanten en 

leveranciers ondernemen 

op een maatschappelijk 

verantwoorde manier. 

Dat is ons doel.”
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De binnenvaart is een van nature schone modaliteit. Daar is  
iedereen wel van overtuigd. Alleen al gezien het feit dat een  
gemiddeld schip 3.000 ton in één keer mee kan nemen, ofwel 120 
vrachtwagenladingen, maakt het logisch dat de binnenvaart een 
milieuvriendelijke keuze is. 

Energieverbruik	 is	 de	 eerste	 en	 belangrijkste	 indicator	 in	 de	 
zoektocht naar het minst milieuvervuilende vervoermiddel. 
Op het gebied van energieverbruik is de binnenvaart veruit de 
zuinigste modaliteit. Per tonkilometer ligt het energieverbruik van 
de binnenvaart gemiddeld zelfs tot 3,5 maal lager dan bij het 
wegvervoer. 
Een	laag	energieverbruik	heeft	twee	belangrijke	voordelen:	
minder	uitstoot	van	CO2	en	minder	brandstofgebruik.	

 

*   Megajoule: Joule is de eenheid van energie
** Ton-km: tonkilometer is een gecombineerde eenheid
     voor het vervoerde gewicht over de getransporteerde afstand 

Waarom The Green Line

The Green Line is de meest duurzame manier van mobiliteit over water. Dit kunnen wij bewerkstelligen door het 
toepassen van de nieuwste technologieën aan boord van onze schepen. Deze technologieën zorgen voor een 
reductie van de emissies die ontstaan bij de verbranding van gasolie. 
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Planet

De	schepen	die	varen	voor	The	Green	Line	zijn	door	middel	 van	gesloten	 roetfilters	en	een	SCR-Katalysator	 
voorzien	van	de	modernste	systemen	om	zo	de	NOx	(-90%)	en	fijnstof	(-97%)	te	verminderen	ten	opzichte	van	de	
traditionele	binnenvaartschepen.	Deze	systemen	zorgen	ervoor	dat	de	schepen	van	The	Green	Line	ruimschoots	
voldoen	aan	de	CCR4	emissie-eisen	welke	vanaf	2016	gelden.	Dit	is	vergelijkbaar	met	de	Euro	6	norm	voor	het	
wegvervoer. 

Alle schepen zijn uitgerust met moderne apparatuur zoals GPS, AIS voor tracking and tracing en een  
brandstofverbruik meter voor zuiniger varen. De schippers hebben een cursus “Voortvarend besparen” gevolgd. 
Dit	alles	met	het	doel	om	de	CO2-emissie	te	reduceren	met	20%.

De	schepen	welke	momenteel	varen	voor	The	Green	Line	zijn:

Naam:			 	 	 ms Anda  ms Onderneming ms Onderneming IV  

Lengte	(m):	 	 	 135	 	 	 135	 	 	 135

Breedte	(m):	 	 	 11,45	 	 	 11,45	 	 	 11,45

Diepgang	(m):	 	 	 3,59	 	 	 3,67	 	 	 3,76

Motorvermogen	(pk):	 	 2x1200		 	 2x1380		 	 2x1414

Vaarsnelheid	beladen	(km):	 20,5	 	 	 21	 	 	 21

Tonnage	(ton):	 	 	 3878	 	 	 3972	 	 	 4175

Lading	(TEU):	 	 	 264	 	 	 256	 	 	 252

Aantal	vrachtwagens:	 	 132	x			 	 	 128	x			 	 	 126	x		

Certificaten:	 	 	 Green Award   Green Award  Green Award
    GMP+   GMP+   GMP+
	 	 	 	 NIWO	 	 	 NIWO	 	 	 NIWO	 	 				
	 	 	 	 Lean	and	Green	 VOL-VCA	 	 VOL-VCA	
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Er	zijn	verschillende	soorten	emissies	welke	allen	schadelijk	zijn	voor	het	milieu.	
Hieronder zijn deze verschillende emissies voor de verschillende vervoersmodaliteiten in de tabellen te zien.

CO2-uitstoot goederenvervoer bij lange afstanden (+150 km) (eenheid g/ton-km)
CO2	(kooldioxide)	is	het	belangrijkste	broeikasgas.	De	capaciteit	van	de	modaliteit	heeft	een	belangrijke	invloed	op	de	uitstoot.

 

 

NOx-uitstoot goederenverkeer bij lange afstanden (+150 km) (eenheid g/ton-km)
NOx	(stikstofoxide)	draagt	onder	andere	bij	aan	zure	regen	en	smog.

 

PM10-uitstoot goederenverkeer bij lange afstanden (+150 km) (eenheid g/ton-km)
PM10	is	beter	bekend	als	fijnstof.	
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People

The Green Line bestaat door de passie en gedrevenheid van haar  
medewerkers die geloven in een duurzame toekomst. Verschillende  
organisaties die elkaar versterken om op een zo duurzaam mogelijke manier 
te	doen	waar	ze	goed	in	zijn:	transporteren.

Een	 goede	 balans	 tussen	 werk	 en	 privé,	 eerlijk	 salaris,	 duurzaam	 dienst- 
verband, mogelijkheden tot ontwikkeling/opleiding en een goede  
pensioenregeling maken het dat de medewerkers gemotiveerd zijn en zich 
betrokken voelen bij The Green Line.

Veiligheid is iets wat hoog in het vaandel staat, zeker aan boord van de  
schepen. Vanuit de werkgever wordt alles beschikbaar gesteld om op een 
veilige manier te kunnen werken en zo voldoen alle schepen en werkplekken 
aan de benodigde eisen. We werken veilig of we werken niet.

Johan de Korte:

“Transport over het water 

staat bij ons voor: 

veiligheid, duurzaamheid 

en je eigen kunnen  

onderscheiden op het  

gebied van milieu-

presatie.”
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Jacob Verdonk:

“De jeugd heeft de 

toekomst. Personeel 

opleiden is belangrijk 

voor de gehele 

binnenvaartsector.”

Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vertaalt zich in betrokkenheid 
van	de	onderneming	bij	 de	maatschappij.	 The	Green	Line	geeft	 financiële	 
ondersteuning	aan	uiteenlopende	maatschappelijke	projecten	in	Nederland.
Elk	 jaar	 maakt	 de	 organisatie	 een	 budget	 vrij	 om	 te	 doneren	 aan	 
maatschappelijke doelen. Deze doelen worden per jaar bepaald en in overleg 
met het personeel besloten. 

The	 Green	 Line	 biedt	 iedereen	 een	 gelijke	 kans.	 Enkele	 voorbeelden	 uit	
het	 verleden	zijn	Wajongers	die	 in	 samenwerking	met	het	UWV	een	 re-in-
tegratietraject zijn aangeboden. Ook worden er regelmatig stageplaatsen  
aangeboden aan scholieren en studenten met een werk gerelateerde  
opleiding.  

Bent u op zoek naar milieuvriendelijk en duurzaam transport? 
Kies dan voor The Green Line!
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Bronnen:	Bureau	Voorlichting	Binnenvaart
CBS,	Leham

Stream	2008,	CE	Delft



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:

Patrick	Le	Cessie

Scheepmakerij	140

3331 MA Zwijndrecht

tel:	+3178-6163322

tel:	+31612-343766

plecessie@gebr-de-korte.nl

www.gebr-de-korte.nl

www.mcs-anda.com


