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Green Cranes in containerlogistiek
- Architectural design
- Structural engineering
- Maritime projects
- Project management
- Logistic simulation
- Product & Process
development

Green Cranes is a strategic program
by the European Commission (Green
Technologies

and

Eco-Efficient

Alternatives for Cranes at Port
Container Terminals).
CLEAN AIR STRATEGY is a partnership between the Pacific Northwest
Ports of Seattle, Tacoma and Metro
Vancouver.
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of een elektrische kost veel geld. Een diesel
gevoede straddle carrier ombouwen tot een
hybride evenzo. Daarom zal op deze manier
de 20 / 20 / 20 objective niet bereikt worden
(20 / 20 / 20 betekent 20% minder uitstoot
aan broeikasgassen, 20% van alle energie
uit hernieuwbare bronnen en 20% minder
energieverbruik).
De havenlogistiek zou hierin toch een grote
rol kunnen spelen. Het ombouwen van het
huidige equipement is niet de oplossing.
De overstap op een nieuw concept is dat
wel. In het NGICT-concept van Koch kan
dat gefaseerd gebeuren zonder de lopende
afschrijvingstermijnen te frustreren.

Pilot Project
Niet alleen in Europa maar ook in Amerika
wordt geïnvesteerd in onderzoek om de
havengerelateerde emissies te reduceren
terwijl tegelijkertijd economische groei
wordt nagestreefd.
Behalve de primaire voordelen van lagere
investeringen en hogere performance, blijkt
dat met de nieuwe stack overhead cranes
uit het NGICT-concept van Raadgevend
Ingenieursburo F. Koch B.V. een grote stap
gezet kan worden in de wereldwijde stra-

De adviezen in het Europese onderzoek
zijn gericht op het in kaart brengen van de
energieconsumptie op de locatie, het analyseren van alternatieven en het opstellen van
richtlijnen op basis van de onderzoeksresultaten. Maar de belangrijkste is wel het ontwikkelen van pilotprojecten met een hoog
implementatiepotentieel, gepaard aan een
significante energiereductie. Hierin past het
idee van Koch om een traditionele stack area
op een bestaande terminal gefaseerd om te
bouwen naar het NGICT-concept.

Energiebesparing per kraan per jaar in een
stack lane op kraanrijden en mainhoist

Binnen het gehele terminalproces kunnen
de besparingen nog veel groter zijn omdat
in het NGICT-concept de afstand tussen de
stack area en de STS area volledig wordt
geëlimineerd.
Dus samengevat: lagere investeringen,
hogere performance, lagere operationele
kosten en kleinere ecologische footprint.
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