
Zeeën zonder zwavel

Scheepvaart bleef buiten de klimaatafspraken van Parijs, maar 
de 25 grootste containerschepen, die varen op stookolie, stoten 
net zoveel zwavel uit als alle auto’s op aarde. Overgaan op 
laagzwavelige diesel of lng is nu het alternatief, maar sommige 
ondernemers denken nog verder: emissieloze schepen. Hoe 
realistisch is dat?
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Van buiten valt de felgroene kleur op, 
maar verder is er op het oog niets bijzon-
ders aan het schip te zien. Aan de kade 
van scheepsbouwer Royal IHC in Krim-
pen aan den IJssel ligt de ‘Scheldt River’, 
een splinternieuw baggerschip voor 
de Belgische baggeraar Deme. De geur 
van verse lak is te ruiken, aan boord zijn 
mannen in overalls bezig met de afbouw.

‘Het unieke van dit schip zit aan de 
binnenkant’, legt innovatiemanager Erik 
van der Blom van IHC uit. ‘Dit is de eerste 
sleephopperzuiger ter wereld die niet 
gaat varen en baggeren op de traditione-
le stookolie, maar op het schonere lng 
(vloeibaar aardgas).’ En hierbij blijft het 

de schepen moeten zijn uitgerust met 
zwavelfilters, oftewel scrubbers. Maar 
die zijn duur, dus is de verwachting dat 
de meeste schepen gaan varen op laag-
zwavelige diesel. Of, zoals Deme en Hee-
rema nu gaan doen, op lng, dat wat de 
uitstoot van zwavel en fijnstof betreft een 
nog schoner alternatief biedt. 

Maar voor Bas Buchner gaat dit niet 
ver genoeg. Volgens de directeur van 
maritiem onderzoeksinstituut Marin 
moet de scheepvaart verder durven den-
ken. ‘Uiteindelijk moeten we naar het 
emissieloze schip’, stelde hij recentelijk 
op een bijeenkomst van Nederland Mari-
tiem Land (NML) op de SS Rotterdam. 

Wordt Buchners roep gehoord? De 
combinatie van strengere regels, de roep 
om duurzaamheid en nieuwe technolo-
gie inspireert tot schone vergezichten. 
YouTube biedt prachtige animaties 
over geavanceerde schepen die varen op 
windkracht, zonne-energie, methanol of 
waterstofcellen.

Maar tussen droom en daad staan wet-
ten in de weg en praktische bezwaren, 
om Willem Elsschot maar eens aan te 
halen. Theo Klimp, vlootdirecteur van 
rederij Wagenborg, verwoordde het op 
de bijeenkomst van NML met Groningse 
nuchterheid. Het gebruik van lng vindt 
hij ‘duur en complex’, methanol bevat ‘te 
weinig energie’ en ook het gebruik van 
waterstof is nog ver weg. 

Ook zijn de bouwkosten van innova-
tieve schepen vaak hoger — kosten die 
lang niet altijd in de tarieven verrekend 
kunnen worden. Daar staat tegenover 
dat voor het verkrijgen van sommige 
opdrachten duurzamere schepen vereist 
zijn. ‘Al krijgen we het nog niet helemaal 
rond gerekend, we maken wel een keuze 
voor lng, omdat het kraanschip in Neder-
land gaat werken’, zegt communicatie-
directeur Robert de Bruin van maritiem 
concern Van Oord, dat een kraanschip 
op lng laat bouwen. ‘Hier liggen de eisen 
bij aanbesteding hoog.’

Volgens Erik van der Blom van IHC 
heeft de maritieme sector tijd nodig 
voor innovatie. Dat heeft te maken met 
de aard van de sector, legt hij uit. ‘Bij in-
vesteringen in schepen gaat het om veel 
geld. En de levensduur is 25 tot 30 jaar. 
In die tijd moet een schip wel presteren. 
De betrouwbaarheid en veiligheid op 
zee moeten optimaal zijn.’ En dan zijn er 
nog de regels rond de bouw van schepen, 
die sommige innovaties bemoeilijken. 
‘Het zijn vaak taaie processen.’

De toepassing van lng is een goed 
voorbeeld, zegt Van der Blom: ‘De opslag 
van lng neemt tot drie keer zoveel ruimte 
in beslag als die van dieselolie.’ In het 
ontwerp van schepen moet daarmee re-
kening worden gehouden. ‘En lng vereist 
aanvullende veiligheidsmaatregelen.’ 

Schuurmans van Heerema had met 
gelijksoortige obstakels te maken. ‘Voor 
ons was het ook de vraag of motoren op 
lng wel het piekvermogen kunnen leve-
ren voor de kranen, die elk 10.000 ton 
kunnen tillen. Gelukkig kon dat.’ 

Ook de beschikbaarheid van lng is een 
potentieel knelpunt voor Heerema, dat 

Schepen van straks: 
zuiniger en ‘zeilend’

De zeescheepvaart experimen-
teert met diverse modellen om de 
 fossiele uitstoot te verminderen.

Elektrische kustvaarder
The ReVolt is een concept van het 
Noorse maritieme classificatie- en 
adviesbureau DNV GL. Dit onbe-
mande 60 meter-schip vaart elek-
trisch, is bedoeld voor de kustvaart 
en haalt 100 km bij 6 knopen. 

Wind- en zonne-energie
Het futuristische Super Eco Ship 
2030 van de Japanse rederij NYK 
maakt gebruik van hernieuwbare 
energie zoals wind en zonne-ener-
gie. Ook worden er brandstofcellen 
gebruikt.

Zeilen en biogas
Bij het B9-concept voor een vracht-
schip wordt gebruikgemaakt van 
windenergie door de toepas-
sing van grote zeilen. Deze zorgen 
voor 60% van de benodigde voort-
stuwingsenergie. De rest komt van 
motoren die draaien op biogas.

Gestuwd door vliegers
Grote ‘kites’ (vliegers) voor voort-
stuwing van schepen zijn al in 2008 
gebruikt en leidden tot een lager 
brandstofgebruik, maar een gro-
te vlucht heeft de techniek nog niet 
genomen. Het Duitse SkySails was 
een prominente speler, maar dit 
 bedrijf ging in 2016 ter ziele. 

Flettner-rotoren
De E-Ship 1 is uitgerust met Flett-
ner-rotoren: grote zuilen van 27 me-
ter hoog die worden aangedreven 
door elektromotoren. Door de rota-
tie wordt zijwind omgezet in voor-
waartse beweging: het ‘Magnus- 
effect’. Actieve zeilen worden deze 
rotoren genoemd. Dit schip maakte 
in 2010 zijn eerste vaart. 

niet, want IHC gaat nog meer lng-bagger-
schepen voor de Belgen bouwen.

In Singapore is Heerema Marine Con-
tractors met een soortgelijke primeur 
bezig. Het offshoreconcern laat hier de 
‘Sleipnir’ bouwen, het grootste kraan-
schip ter wereld en het eerste dat lng als 
brandstof gebruikt. ‘Voor Heerema is 
duurzaamheid belangrijk, vandaar de 
keuze voor lng’, zegt projectdirecteur 
Sipke Schuurmans. 

Vloeibaar aardgas is nog maar relatief 
kort in beeld als alternatieve brandstof 
voor de scheepvaart. En afgaande op de 
bouwplannen die er liggen, lijkt deze 
brandstof snel een vaste plek te kunnen 
veroveren in de maritieme sector. 

Maar waarom komt die transitie nu? 
Voor de behoudende, in een crisis ver-
kerende maritieme sector betekent dit 
immers een ingrijpende en dure vernieu-
wing. Er komt een fudamentele verande-
ring aan: strengere regels voor brandstof-
gebruik die wereldwijd de uitstoot van 
schadelijke stoffen door de internationa-
le scheepvaart moeten beperken. 

Schepen varen buiten ons zichtveld 
maar zijn wel degelijk vervuilend: zwavel-
oxiden, fijnstof en stikstofoxiden. Het 
gebruik van stookolie is de grote boosdoe-
ner. Uit sommige studies blijkt dat de 25 
grootste containerschepen evenveel zwa-
vel uitstoten als de 800 miljoen auto’s die 
op de aarde rondrijden — dat is nogal wat.

Hoewel de scheepvaart nog buiten het 
Parijse klimaatakkoord is gebleven, voelt 
de sector wel degelijk grote maatschap-
pelijke druk om deze vervuiling te beper-
ken. Ngo’s, klanten en opdrachtgevers 
dringen aan op schoner varen.

Dus moet het gebruik van stookolie 
per 2020 grotendeels afgelopen zijn, of 
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vaak in afgelegen gebieden werkt. ‘Dan 
moeten we wel brandstof kunnen bun-
keren. Dat probleem lijkt zich op te los-
sen nu er steeds meer grote lng-bunker-
schepen worden gebouwd.’ 

Veel reders zoeken de vernieuwing 
dicht bij huis. Zij investeren niet groot-
schalig in alternatieve brandstoffen of 
experimentele voortstuwing, maar rich-
ten zich op schepen die zuiniger varen. 
Zoals Wagenborg, de rederij uit Delfzijl. 
Het bedrijf nam onlangs de ‘Egbert 
Wagenborg’ in gebruik, een schip in de 
nieuwe Easymax-klasse. Het schip vaart 
op laagzwavelige diesel, maar is door het 
ontwerp en nieuwe aandrijftechnieken 
veel zuiniger dan zijn voorgangers. Ver-
bruikten die nog 17 ton brandstof per 
dag — bij een snelheid van 11 knopen — 
bij de Easymax is dat maar 9 ton. 

Er is nog meer energiewinst te beha-
len met de toepassing van ICT-systemen 
en scheepsontwerpen, is de overtuiging 
van Van der Blom. ‘Dat is een continue 
ontwikkeling.’ Hij wijst in de enorme 
productiehal van IHC op een in aanbouw 
zijnd baggerschip dat bestemd is voor 

Minder zwavel: grote uitdaging voor raffinaderijen

Vanaf 2020 wordt  
de zeescheepvaart 
een stuk schoner.  
Het zwavelgehal-
te van de scheeps-
brandstof moet van-
wege internationale 
wetgeving drastisch 
omlaag. Goed voor 
het milieu, maar een 
enorme uitdaging 
voor de olieraffina-
derijen die de nieu-
we brandstof straks 
moeten maken en  
leveren. 
Grote container- 
en andere zeesche-
pen varen nu nog op 
 zware stookolie. In 
feite is dit de oliemix 
die overblijft nadat in 
het raffinageproces 
lichtere brandstoffen 
als benzine en die-
sel zijn geproduceerd. 
Het zwavelgehalte in 
deze stookolie is vele 
malen hoger dan bij-
voorbeeld in diesel. 
En zwavel is een  
belangrijke milieu- 
vervuiler.  

Daarom heeft de In-
ternational Maritime 
Organization (IMO), 
die de standaarden 
bepaalt voor scheep-
vaartbrandstoffen, 
besloten dat het zwa-
velgehalte omlaag 
moet. Vanaf 2020 
mag het zwavelge-
halte in de scheeps-
brandstof nog maar 
0,5% bedragen in 
plaats van de huidi-
ge 3,5% op open zee. 
In kustgebieden is 
sinds 2015 het zwa-
velgehalte al terug-
gebracht tot 0,1%.

Volgens de Ameri-
kaanse Energy Infor-
mation Administra-
tion (EIA) worden er 
dagelijks 3,9 miljoen 
vaten stookolie  
verbruikt door zee-
schepen. 

Het vergt dus nog-
al wat van de raffina-
derijen om deze hoe-
veelheden brandstof 
schoner te maken. 
Vooral oudere raffi-

naderijen krijgen het 
zwaar voor de kie-
zen, omdat techni-
sche aanpassingen 
om het zwavelgehal-
te omlaag te krijgen 
kostbaar zijn, en tot 
$ 1 mrd per raffinade-
rij kunnen kosten. Bo-
vendien duren der-
gelijke aanpassingen 
jaren en is er een risi-
co dat rederijen in de 
toekomst overscha-
kelen op weer andere 
brandstofsoorten zo-
als lng. 

Ook installeren som-
mige rederijen ap-
paratuur, ‘scrubbers’, 
om de zwavel uit de 
stookolie te filteren. 
Als veel rederijen dit 
doen, zijn miljardenin-
vesteringen door raf-
finaderijen ineens een 
stuk minder rendabel. 

Vooralsnog is het 
onduidelijk welk 
scenario zich zal ont-
vouwen. Het instal-
leren van scrubbers 
kost rederijen, die al 
onder grote kosten-
druk opereren, ruim 
$ 10 mln per schip. 
Ook overschake-
len op lng is minder 
eenvoudig dan het 
lijkt. De wereldwijde 
lng-infrastructuur is 
nu nog verre van vol-
wassen. In juli verga-
dert de IMO opnieuw 
en komt de organisa-
tie met een gedetail-
leerdere routekaart 
voor de invoering van 
de nieuwe brandstof-
eisen.

3,9 miljoen
vaten stookolie per 
dag worden verbruikt 
in de zeescheepvaart

0,5 %
zwavel mag scheeps-
brandstof in 2020 
nog maar bevatten

Data Domino 
Klimaat van 
onzekerheid
Om beurten schrijven vier 
experts uit de datawereld over 
een brandende kwestie. 
Deze week: Martin 
Heijnsbroek over robuuste 
maatregelen in onzekere tijden.

Bertrand Russell, de beroem-
de filosoof en wiskundige, wist 
het prikkelend te formuleren: 
‘Alleen gekken en fanatici zijn 
absoluut zeker van zichzelf. De 
wijzen onder ons zitten onder 
de twijfels.’

Een mooie uitspraak, maar 
best pijnlijk als je sommige 
leiders hoort spreken. Zo vond 
en vindt Mark Rutte die Henry 
Keizer ook zonder zijn cv nog 
steeds ‘een integere man’, en 
weet Donald Trump zeker dat 

hij Amerika weer ‘great’ gaat 
maken. In tegenstelling tot de 
uitspraken van Trump, denk ik 
niet dat Rutte het meent. Maar 
het zou natuurlijk wel heel fijn 
zijn als we hem als gezond re-
alist zouden kunnen betitelen.

Het is daarom zo zonde 
dat de Partij van de Data nu 
nog weinig invloed heeft. Niet 
omdat je met big data de ze-
kerheid krijgt van een goed 
antwoord, maar omdat big 
data de onzekerheid omarmt. 

De algoritmen weten namelijk 
echt niet zeker wat jij gaat 
 kopen, of in welk FD-artikel jij 
het meest geïnteresseerd bent 
na het lezen van deze column. 

Big-datatechnieken wor-
den ingezet om kansen in te 
schatten: ze halen informatie 
uit wat we statistische onze-
kerheid noemen, om daar hun 
voordeel mee te doen. Ze wer-
ken zo goed, doordat ze niet 
pretenderen de waarheid echt 
te weten.

Een maand geleden trapte 
Brett Stephens in The New 
York Times af met een spraak-
makende column over de on-
zekerheid rond klimaatveran-
dering. Hij uitte zijn zorg over 
het feit dat beleidsmakers het 
vertrouwen verliezen van het 
publiek, doordat zij de onze-
kerheid over klimaatverande-
ring ontkennen. Ondanks ruim 
dertig jaar aan alarmistische 
documentaires en campag-
nes is nog maar 36% van de 

 Amerikanen bezorgd over 
 klimaatverandering.

Maar hou je vast als je de 
klimaatonzekerheid wilt om-
armen. Wiskundig gezien is 
de onzekerheid in de klimaat-
wetenschap nog een graadje 
erger dan in het modelleren 
van consumentengedrag. In 
plaats van statistische on-
zekerheid hebben we in de 
klimaatwetenschap last van 
scenario-onzekerheid. We 
kunnen plausibele scenario’s 

  

zijn, maar ‘daarachter’. Hij was mede- 
auteur van Blauwdruk 2050, een studie 
naar de toekomst van de maritieme sec-
tor die vorig jaar werd gepresenteerd.

Toepassing van lng is voor ambitieuze 
vernieuwers slechts een tussenoplos-
sing. Het opmerkelijke van de duurzame 
toekomstdenkers is dat ze vaak teruggrij-
pen op oude technieken. Het gebruik van 
zeilen bijvoorbeeld, die de voortstuwing 
van het schip moeten ondersteunen.

Of het gebruik van zogeheten Flett-
ner-rotoren, een techniek die al in 1925 
werd uitgeprobeerd. Hierbij helpen door 
elektromotoren aangedreven zuilen 
het schip met de voortstuwing, doordat 
zijwind wordt omgezet in voorwaartse 
beweging. In wezen zijn dit dus zeilen 
in de vorm van zuilen: rotorsails worden 
ze ook wel genoemd. De techniek is on-
dersteunend; het schip heeft nog steeds 
motoren nodig, maar de brandstof-
besparing kan uitkomen op tientallen 
procenten.

Scheepsingenieur Jelle Grijpstra van 
C-Job Naval Architects uit Hoofddorp 
heeft een vrachtschip met rotoren ont-
worpen voor een klant. ‘Die moet nu de 
financiering voor elkaar krijgen.’ Wat 
de uiteindelijke brandstofbesparing is, 
hangt volgens hem af van diverse facto-
ren, waaronder het type schip, de vaar-
route en de windrichting. ‘De techniek is 
dus niet voor elk soort schip geschikt.’

Voor Heerema houdt het niet op bij 
de toepassing van lng. De onderneming 
kijkt naar hybride toepassingen op 
schepen. Schuurmans: ‘Binnen enkele 
jaren willen we accu’s toepassen voor 
de opslag van energie, om pieken in 
het gevraagde vermogen op te vangen. 
 Motoren kunnen daardoor constanter 
en zuiniger draaien.’ 

De beweging naar schonere schepen 
is onmiskenbaar in gang gezet. Maar 
de snelheid waarmee ontwikkelingen 
plaatsvinden, is afhankelijk van aardse 
dingen als geld, brandstofprijzen en 
praktische toepasbaarheid. Kortom, 
het omzetten van droom in daad zal tijd 
kosten.

Pieter Lalkens en Bert van Dijk 
zijn redacteuren van het FD.

een Indiase onderneming. De boeg heeft 
een grote uitstulping — de bulb — die de 
weerstand in het water vermindert.

De bulb wordt weliswaar al langer toe-
gepast, maar toch zijn scheepsrompen 
volgens de innovatiemanager van IHC 
nog niet uitontwikkeld. ‘Voor dit bagger-
schip is hij speciaal ontworpen en afge-
stemd op de condities waarin het schip 
werkzaam zal zijn.’ Dat scheelt al snel 
enkele procenten in brandstofverbruik.

Scheepsarchitecten kunnen voor het 
ontwerpen van schepen tegenwoordig 
gebruikmaken van numerieke stro-
mingsberekeningen. Het testen van 
rompen kan op de computer worden 
gesimuleerd, waardoor dure tests in 
 laboratoria minder vaak nodig zijn. 

Toch vindt Buchner van Marin dat de 
duurzame ambities van de maritieme 
sector nog verder moeten reiken. Niet 
het punt aan de horizon moet de focus 

De meest 
vervuilde 
zeewegen

Volgens het 
National Center 
for Ecological 
Analysis and 
Synthesis (VS) 
wordt 2,2% van 
alle CO2-uitstoot 
veroorzaakt door 
scheepvaart.

Nietige stippen
Fotograaf Raymond Wal-
tjen zegt over deze serie: 
‘Ik ben gefascineerd door 
industriële omgevingen 
en architectonische vor-
men. Ik breng veel tijd 
door in havengebieden, 
waar zeeschepen voorbij-
gaan. Eenmaal de haven 
uit, blijken ze nietige stip-
jes. Het verkeer op zee is 
drukker dan je zou den-
ken. Het is een wereld op 
zich, die voornamelijk uit 
mannen bestaat die, weg 
van huis en haard, leven 
op de vierkante meter.’

BRON: NCEAS

Itas aliassimi, et qui-
busd amendis eate 
ni ad quatem ilic 
totat re pa vol xxx 
xxxxxxxx

‘En dat weet je zeker?’
Jan Fred van Wijnen, 

chef Morgen

doorrekenen, maar modellen 
hebben geen enkel idee over 
wat de statistische kans op een 
specifiek ‘opwarmings scenario’ 
is. Er is dus echt geen verwach-
te opwarming uit te rekenen, 
en we weten evenmin of het 
 ‘kantelpunt’ van het klimaat 
rond de 2 °C opwarming ligt.

Betekent dit dat we nu niets 
meer moeten doen? Dat lijkt 
niet het geval bij de Society 
for Decision Making Under 
Deep Uncertainty: het meren-

deel van deze wetenschap-
pers gelooft juist dat grote 
onzekerheid juist een reden 
tot actie is, al is de uitdaging 
rond het nemen van besluiten 
wel fenomenaal. Je wilt in een 
wereld van grote onzekerheid 
over het toekomstig klimaat 
en over de effectiviteit van 
maatregelen tot een robuust 
beleid komen, dat op verschil-
lende scenario’s is gericht.

Dus zeg het maar: wil je je 
als land beschermen tegen de 

zeespiegelstijging, zuiniger 
omspringen met energiege-
bruik, investeren in techno-
logische innovatie? Of het 
goede voorbeeld geven aan 
onze buren door nu hard aan 
de CO2-handrem te trekken? 
Wat mij betreft mag je er best 
een paar windmolens bij doen, 
zolang je maar niet zegt dat je 
zeker weet dat die helpen.

Martin Heijnsbroek is mana-
ging partner bij MIcompany.

‘Alleen gekken en fana-
tici zijn absoluut zeker 
van zichelf, zei Bertrand 
Russell.’ 
Martin Heijnsbroek
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