
Verduurzaming
door refitting
kans of
doodlopende
weg ?

Pieter.Boersma@innovationquarter.nl

Drechtsteden “Duurzaam Varen“

15 september 2022

Ready?
Bron: “HOTSPOTS VAN DE MARITIEME INDUSTRIE” (BUCK CONSULTANTS, 2015)
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2018 – 2030 "Grote (on)zekerheden en grote veranderingen" (=> kansen)

Schaarste (energie/milieu, grondstoffen, human capital) / klimaateffecten, geopolitieke spanning, inflatie & financiering) 

Even terugblikken: innovatie en hergebruik / herbestemming (waardebehoud)

Zekerheden: 

2030 . . . 
- Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens 
=> CO2 uitstoot 50% lager in 2030 tov 2015
=> 150 schepen zero emissie aandrijflijn (ZES en RH2INE etc.): 7 jaar
- Fit for 55: broeikasgasemissies in 2030 > 55 % lager ten opzichte van 1990

2050 . . . : klimaatneutraal / zero emissie: 27 jaar      act now!

Bron: wikipedia Porta Nigra Trier

Bron: nieuws.nl
Zero emissie hoe kom ik daar?
Levensduurverlenging en refit en latere keuze nieuwbouw 
een kans voor onze Maritieme sector?



Maritime scenarios “zero emission shipping”

•Bron: Three Maritime Scenarios 2020-2050 (smm-hamburg.com)

https://www.smm-hamburg.com/fileadmin/presse/pm/sm/2020/Coronavirus__Technology___Smart_Shipping_-_Stopford_20_April_2020.pdf


Ruwe getallen?

Bronnen: IVR 2018 en CBS 2021
=> 4870 onder NL vlag, laatste jaren meer grotere schepen, waarvan 46% motorvrachtschepen (bulk, kolen, zand en containers)  
vs 25% duwbakken naast tankschepen en overige, Los van passagiersvaart 67 schepen met merendeel ouder dan 50 jaar.

Bron: CCR Marktobservatie - Jaarverslag 2019 Goederenvloot 



Opinie . . . “Dagtochtvaart”
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Nu…alternatieve voorstuwing anno 2019

Dieselelectrisch

volledig electrisch

Gas to liquid

LNG + H2 En wat zijn dan die hinderpalen:

37%

32%

31%

Hindernissen om op grote schaal over te 
stappen naar alternatieve voortstuwing

economisch niet rendabel

regelgeving onzeker

Hoge investering/tekort vreemd
vermogen

Ombouwingsbereidheid “alternatieve voorstuwing”

Duits: zeer waarschijnlijk
Fransen: Zeer onwaarschijnlijk

NL, BE,ZW: er tussenin

Bron: (CCR enquete 2018), 201 bedrijven => respons ca. 28%
https://inland-navigation-market.org/

Refit ?



Goede redenen om een refit te overwegen

Risk management & flexibility

Yard capacity

Skilled capacity

Scope & financing

Regulations

Time

Building costs

Building logistics

Circularity

Home

Smart & Collaborative

Value creation

=> Smart Maritime Refit Alliance



Bron: Schuttevaer. De spits Liane plaatste als eerste droge-ladingschip een Euro VI 
voortstuwingsmotor. Het betreft een door Vink Diesel in Sliedrecht gemariniseerde Paccar/DAF MX-11. 
De emissies van de motor liggen ruim onder de EU Stage V-normen

Smart Maritime Refit Alliance “schoon varen”

Kansen vanuit de energietransitie:

Waardebehoud 

Opleiding met de praktijk

Voor en door belanghebbenden

Behoud van regionale kracht 
maakindustrie & nieuwe technieken

Innovatie 

Samenwerking


