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pas op! het is nog maar een plan… 
maar het fotootje bij deze bijzondere 
aflevering van ‘Beter 1x zien’ laat 
zien dat een deel van dit plan al 
realiteit is: de door ons ontworpen 
schakelmodule die op 14 maart jl. op 
een werf in zaandam in opdracht 
van onze stichting aan boord werd 
gehesen van de verlengde kempe-
naar ambivalent van het schippers-
paar nerine en haar partner pieter 
Buining*.  

de 
tekening toont 
hetzelfde schip zoals onze 
tekenaar/ontwerper wim van 
overbeeke zich dat voorstelt op 
basis van negen, aan elkaar gekop-
pelde modules en dit gegeven aan-
gevuld met vele details van dit schip, 
die nerine verschafte. de modules 
tekende hij zodanig – iets verhoogd 
– hangend in het ruim, waardoor 
er onder de dakranden plaats in de 
zijwanden vrijkomt voor bovenramen 

voor zij-uitzicht. licht is er genoeg 
in die ruimte van 4,90 m breed, 2,60 
m hoog bij 9 x 3 = 27 meter lang! 
volgens schipper pieter valt er ook 
met deze verhoogde modules prima 
te varen!
Binnen in het ruim is er aan weers-
zijden van de modules onder de 
gangboorden een loopruimte van 
80 centimeter, waardoor zowel 
installatiewerk aan de modules als 
onderhoud van de stalen scheepshuid 

onbeperkt mogelijk blijft. 
noem die ruimte gerust een ‘spouw’ 
die in barre wintertijden zorgt voor 
een extra isolatiedeken rond de mo-
duleruimte. de eerste stap naar een 
co2-neutraal binnenvaartschip!

wat speelt bij zo’n plan al meteen 
een hoofdrol? veiligheid! vandaar een 
plafondhoogte die afgestemd is op 
het bouwvoorschrift en vluchtuitgan-
gen via raamluiken in elk moduledak. 
ook is in het inrichtingsontwerp 
rekening gehouden met een goed 
zichtbare vluchtroute van entreedeur 
tot entreedeur. Brede deuren voor en 
achter. veel aandacht is ook besteed 
aan een natuurlijke ventilatie via 
bovenramen. verwarming op basis van warmte-

straling, afkomstig van met leem 
beklede warmtemuren met watercir-
culatie. het water wordt verwarmd 
door een hoogrendement gasbrander 
in een fin-oven die de warmtemuren 
rechtstreeks door contactoverdracht 
opwarmt en die zelf ook warmte 

uitstraalt. door 
de zeer goede isolatie die 
onze modules mogelijk maken en 
de toepassing van stralingswarmte 
vertrouwen we op een zeer laag 
gasverbruik.  
tegen de tijd dat we heel misschien 
de eerste gasten aan boord van de 
ambivalent mogen verwachten zal 
de brandstofkeuze al op propaangas 
zijn gevallen, het gas dat we in dit 
plan voor verwarming en koken wil-
len benutten. de fin-oven maakt ook 
houtstook mogelijk.

de waterhuishouding aan boord zal 
geheel berusten op recirculatie van 
een eigen watervoorraad, aan te 
vullen met regenwater. de twaalf am-
bachten introduceerde dit systeem 
al jaren geleden in Boxtel: afvalwater 
dat een grondige zuivering ondergaat 
in een verticaal plantenfilter met een 
nazuivering op basis van nafiltering 
gevolgd door zuivering via een 
omgekeerd osmose-membraan. het 
eindresultaat is door periodieke 
meting gecontroleerd drink-
water van uitmuntende 
kwaliteit. 

voor 
de sanitatie 
wordt gebruik gemaakt van 
het reuk- en spoelwaterloze nonolet, 
waarmee we inmiddels ruim 12 jaar 
een goede ervaring hebben.
op de daken van de units is ruimte 
voor 13 zonnepanelen van elk 1m2. 
dat maakt plaatsing mogelijk van 
circa 100 panelen van gemiddeld 
240 piekwatt elk. dat is heel veel en 

maakt een grote (dure) accubatterij 
nodig. zelfs bij de helft daarvan zou 
er al ruimschoots stroom zijn voor 
(led)verlichting, pompen, ventilatoren, 
computers, communicatie enz. Een 
deel daarvan zou vervangen kun-
nen worden door zonnecollectoren 
en daar zou dan een flink opslagvat 
(met water, glauberzout o.i.d.) voor 
warmte bij nodig zijn. het zou het 
verbruik van flessengas voor ver-

warming en koken beduidend 
kunnen ver-

minderen. 
de wind-
molen (een 
virya 4.2 

van adri 
kragten) kan 

dan met zijn 
vermogen van 
één kilowatt 
bij gemid-
delde 
windsterk-

ten bij bewolkt 
weer prima 

bijspringen.
ok: dit alles vraagt 
een investering 
van tienduizenden 
euro’s… maar die 
zou aanzienlijk lager 
kunnen uitvallen bij 
de vrijwillige inzet 

van gemo-

tiveerde  jongeren, die vakkennis 
zouden willen opdoen! 

*) de ambivalent is één van de binnenvaart-
schepen die als de gemeente almere toestem-
ming verleent deel wordt van een klein dorp 
in de pampushaven van schippers en schepen 
die in de huidige crisis geen eerlijke vracht-
prijs meer ontvangen.

in maart van dit jaar wErd EEn EErstE 
modulE in hEt ruim van dE ‘amBivalEnt’ 
gEhEsEn.
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