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Anti-fouling is een gebied in de scheepvaart 
waar altijd ontwikkeld wordt, zeker op ma-
terialen waar hechting altijd een uitdaging 
is zoals op kunststoffen of glas. Hier biedt 
nanotechniek per definitie een solide op-
lossing, daar nanoparticles zich binden in 
en op het oppervlak in plaats van er mecha-
nisch aan te hechten.

Tideman Boats is een Nederlandse fabrikant 
van onverwoestbare HDPE werkboten. Hun 
unieke concept zat bij de laatste drie genomi-
neerden voor de Maritime Innovation Awards 
2016, en gaat uit van een compleet uit HDPE 
opgetrokken romp. Zodoende ontstaat een 
compleet herbruikbaar, haast onverwoest-
baar schip. Werkboten opereren in zeer zwa-
re omstandigheden: ze zetten mensen af op 
zandgronden en rotskusten en opereren in ex-
treme hitte of arctische omstandigheden. De 
uitdaging: HDPE heeft een te hoge dichtheid 
om anti-fouling verf of folie voldoende te la-
ten hechten en de genoemde omstandighe-
den te weerstaan. Met een op nanotechniek 
gebaseerde coating, nC Protect 4400, gingen 
Tideman en nC Marine de uitdaging aan. 

Maar eerst: Nanotechniek

Een woord waar van alles bij wordt gedacht. 
Het gerucht gaat “dat het alles kan”. Vaak 
denkt men: Het is onbereikbare techniek. Het 
zou weleens heel duur kunnen zijn. Enzovoort. 
Dat valt allemaal reuze mee. 
Gedurende de jaren 90 en de eerste 10 jaar 
van deze eeuw zijn nanotechnieken en de 
verwerkingstechnieken tot volle wasdom ge-
komen. Dit betekende dat de prijzen voor 
nanoproducten sterk daalden en dat de keu-
ze ruimer werd, waardoor meer verschillende 
materialen van nanotechniek konden profi-
teren. Zo zijn er technieken op het gebied van 
corrosie, isolatie, olie en brandstof, enzovoort. 
En dat op een kwaliteitsniveau die alleen de 
maritieme wereld kan vragen.
Nanodeeltjes zijn klein. Dat helpt, want nano-
techniek gaat vooral over het opzetten van een 
structuur in en óp het oppervlak van materia-
len. Het vult de moleculaire ruimtes helemaal 
op. Daarbij vinden een aantal reacties plaats 
met behulp van binders en activators, die van 
groot voordeel zijn ten opzichte van traditio-
nele technieken als verven, smeren of isoleren.
De belangrijkste reactie van nanodeeltjes met 
materialen is dat de deeltjes zich niet mecha-
nisch hechten, maar chemisch. Ze worden 
één met het materiaal. Daarnaast binden ze 
zich ook onderling. Hierdoor kan niets meer 
binnendringen en veranderen dus de eigen-
schappen van het behandelde materiaal. Aan 
de oorspronkelijke sterkte of brosheid van het 
materiaal verandert echter niets.
De eigenschappen van de deeltjes bepalen 
vervolgens op welk gebied materiaal wordt 
versterkt. Bijvoorbeeld nano-wolfraam maakt 
enorm slijtvast. Nano-boron zorgt voor extre-
me gladheid. En zo zijn er veel meer minera-
len beschikbaar en combinaties mogelijk. 
We kunnen onze materiaaloppervlakken nu 
goed beschermen of aanpassen. We moeten 
echter wel de nanoparticles naar het te be-
handelen oppervlak transporteren. Hier ko-
men de dragers in het spel, denk hierbij aan 
verf, water of vet. 

Eerder spraken we over het idee dat nano-
techniek duur en gecompliceerd zou zijn. nC 
Protect 4400 is een techniek die het tegendeel 
bewijst. In de basis ontwikkeld door Merck 
heeft nC het verder verfijnd in een produc-
tenlijn gedurende toepassingen in de visserij, 
de voedingsindustrie en de pleziervaart, op 
ondergronden als HDPE, RVS, staal en glas. 
Omdat nC Protect in één keer, zonder primer, 
kan worden opgezet, liggen de prijzen per m² 
beduidend onder de gemiddelde prijzen die 
we heden ten dage zien voor anti-fouling. 

Aan het werk

“Dat is simpel zeg!”, was de eerste reactie van 
Bruno Tideman, CEO en ontwikkelaar van de 
werkboten met zijn naam, toen hij zelf voor 
het eerst met de coating aan het werk ging 
op één van zijn boten. “Vóórdat we besloten 
om deze oplossing te testen, hadden we seri-
euze twijfels of we echt in staat waren om de 
anti-fouling op het niveau te krijgen en te hou-
den dat past bij de extreme kwaliteitseisen die 
de werkomgeving van de boten ons stelt. Folie 
en verf hebben een nadeel op HDPE als het 
gaat om hechting, verwerking, prijs en levens-
duur. Ik was verrast dat met alleen een doek 
en een zeer bescheiden hoeveelheid vloeistof 
we de hele zaak voor elkaar hadden in minder 
dan een uur”.
Met nano en al werd een Tideman Workboat 
opgeleverd in maart 2016 bij de roeiers van 
Brabo in de haven van Antwerpen. Een uitste-
kende kans voor zowel boot als coating om in 
zware omstandigheden te laten zien wat ze 
waard zijn. Nu, in januari 2017, na een war-
me zomer en herfst, laat de boot een glad 
en schoon onderwaterschip zien, met alleen 
aangroei en vuilsporen bóven de waterlijn. 
De nanocoating bewijst zich als schok- en 

snijbestendig, en is zeer gemakkelijk van ver-
vuiling te ontdoen. Zeepokken en mossels 
hebben zich niet kunnen vastzetten op de 
romp, het schurende werk van zand en stenen 
is niet van invloed geweest. De boot blijft qua 
verbruik ook zuinig, daar er geen aangegroei-
de romp door het water hoeft te worden ge-
trokken. De coating, niet gebaseerd op fouling 
release, maar op hydrofobie en frictieloos-
heid, slijt niet van de romp af en vervuilt het 
water dan ook niet. Dit zijn eigenschappen die 
volledig passen in het huidige beeld van duur-
zame scheepvaart. 
Intussen zijn veel meer boten met deze 
coating uitgerust. Voor verdere informatie 
en referenties omtrent deze technieken of 
applicatie kunt u contact opnemen met nC 
Marine, via netherlands@nc-marine.com of 
www.nc-marine.com.

ZO 

OOK
kan 
het 

Nanotechnologie  
en anti-fouling:  
Project Tideman

ZO 

OOK
kan 
het ‘Zo kan het ook’ is een bijdrage van nC Marine waarin oude, nieuwe, andere, 

maar vooral betere en kosteneffectieve toepassingen vanuit de praktijk worden 
besproken waarmee u als binnenvaarder verder kan.  

Na een seizoen met warme zomer en herfst is dit 
het aangroeiresultaat: Alleen bóven de (onbe-
handelde) waterlijn is vervuiling zichtbaar.

HDPE boat nC Protect 4400: Het onderwaterschip en 
dus de coating, krijgen het zwaar te verduren op een 
werkboot. Tot op heden heeft zelfs de Nederlandse 
marine de combinatie er niet onder gekregen.


