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Eind september en begin oktober hield de BLN-Schuttevaer-commissie 
Vergroening & Duurzaamheid speciaal voor de binnenvaartondernemers twee bijeen-

komsten om de resultaten van de enquête over vergroening door te spreken en 
ervaringen met vergroening van schepen uit te wisselen. 

Zo’n vijftig leden kwamen hier op af.

Groene buurman favoriet

Jacob Verdonk op zijn mcs Anda
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Er waren presentaties van drie voortrekkers over de toepas-
sing van GTL, nabehandelingssystemen en hybride aandrij-
ving. De discussie die erop volgde was scherp en soms emo-
tioneel. ‘Logisch’, vindt commissievoorzitter Jan van Belzen. 
‘Vergroening & duurzaamheid raken direct de toekomst van 
de binnenvaart. Onzekerheid en onduidelijkheid trekken een 
zware wissel op het ondernemerschap van onze leden.’

Enquête spreekt
Liefst 305 leden vulden de online enquête rond de thema’s 
Vergroening & Duurzaamheid in. Gevraagd werd onder 
meer naar: de leeftijden van schippers en hun schepen, 
vaargebieden, motoren en de vervangingshorizon daarvan, 
de mogelijkheden tot vergroening, de financiële haalbaar-
heid van investeringen, et cetera. Het volledige, zeer leesba-
re rapport staat op www.bln.nl. 

‘Het rapport is een goede basis om te kijken waar voor 
onze leden kansen liggen in vergroening van de schepen 
en van de hele binnenvaartsector’, zegt commissielid Willy 
Kreusch, die op de bijeenkomsten de resultaten samenvat-
te. Zo dateert meer dan de helft van de schepen van voor 
2000 en gaat een groot deel van de eigenaren daarvan de 
komende jaren investeren in hermotorisering, scheepsrevi-
sie of nieuwbouw. Maar ook eigenaren van schepen van na 
2000 zullen de komende jaren een keus voor een schonere 
aandrijving (moeten) maken. Dit heeft te maken met de 
klimaatafspraken in Parijs in 2015 en de strengere eisen 
(minimaal CCR2) die zeehavens in 2025 gaan stellen. 

In totaal verwacht 54 procent van de deelnemers aan de 
enquête binnen nu en vijftien jaar de hoofdmotor te ver-
vangen. Wat gaan schippers en scheepvaartondernemingen 
kiezen: alternatieve brandstoffen als GTL en LNG, toevoegin-
gen, nabehandeling of hybride aandrijving of een combina-
tie daarvan? De meeste interesse gaat momenteel uit naar 
GTL (19 procent van de respondenten werkt er al mee). Dan 
volgen nabehandelingssystemen (zeven procent) en aanslui-
tend het gebruik van toevoegingen en hybride aandrijving 
en, opmerkelijk, de interesse in zonnepanelen (vooral voor 
huishoudelijke apparaten). De belangstelling voor LNG is 
niet groot vanwege de hoge investeringskosten.

Rendabel
‘Een belangrijke uitkomst is ook’, zegt Kreusch, ‘dat maar 
liefst 94 procent van de respondenten BLN-Schuttevaer een 
rol toedicht bij vergroening van de sector. Bijvoorbeeld door 
financiële regelingen te onderzoeken waarmee binnenvaart-
ondernemingen rendabel kunnen investeren. Vergroening is 
prachtig, maar het moet wel te betalen zijn. Het is niet meer 
dan redelijk dat overheid en ketenpartners als verladers, 
vervoerders, terminals, et cetera bij vergroening ook hun 
verantwoordelijkheid nemen.’

Daarnaast blijkt er veel behoefte te zijn aan objectieve 
voorlichting. Voor welke oplossing moet de schipper kiezen? 
De informatie is versnipperd en ontwikkelingen gebeuren 
op individuele basis. Er zijn wel brochures van fabrikanten 
en brandstofleveranciers, maar de meeste waarde hecht 84 
procent aan informatie van collega’s die al ervaring hebben 
met ontwikkelingen als GTL, nabehandelingssystemen, hy-
bride aandrijving, LNG en schroefasgeneratoren.

- Actueel -

Goede en eerlijke verhalen 
Ondernemers moeten en willen dus met elkaar in gesprek 
en dat is precies wat BLN-Schuttevaer met deze twee eerste 
bijeenkomsten voor ogen had, zegt commissievoorzitter Jan 
van Belzen. ‘Daarbij nodigden we bewust Gerry Neijenhoff 
(ms Melvin), Raymond Berkhout (rederij Dari) en Jacob Ver-
donk (mcs Anda) uit als voortrekkers in achtereenvolgens 
GTL, hybride aandrijving en nabehandelingssystemen.’

Gerry Neijenhoff vertelde dat hij vier jaar geleden op zijn 
zoektocht uiteindelijk op GTL stuitte, voor hem een goede 
mogelijkheid om te vergroenen aangezien op zijn Melvin 
geen ruimte was voor een nabehandelingssysteem. Pro-
bleem was dat GTL nog onbekend was en de verzekering er 
niet aan wilde. Shell stond er als producent wel achter en 
dat hielp. Voor het gebruik van GTL gold onder meer: direct 
toepasbaar, niet zuiniger, wel duurder, schonere uitstoot 
(minder roet) en minder dieselstank. 

GTL vereist wel enkele aanpassingen. Het is naast en samen 
met diesel te gebruiken, maar dan moet de tank wel redelijk 
schoon zijn. Tips van Neijenhoff: Gebruik GTL niet in nieuwe 
motoren, maar draai eerst 1000 uur op diesel. GTL is niet 
dé eindoplossing, benadrukte hij. Probleem is nu nog de 
afhankelijkheid van één producent en de beperkte verkrijg-
baarheid buiten Nederland.

Jacob Verdonk in de machinekamer
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Vanuit de zaal onderschreef de exploitant van een party-
schip de voordelen van GTL in zijn vaargebied, vooral door 
de verminderde roetuitstoot. 

Ook werd een opmerking gemaakt over de onduidelijkheid 
rond de carbon footprint bij de wellicht milieubelastende 
productie van GTL vanwege de omslachtige bewerking van 
aardgas tot vloeistof. ‘Hoe groot is dan de echte milieu-
winst? En de prijs mag wel wat meer zakken ten opzichte 
van diesel.’

Hybride aandrijving
Berkhout van rederij Dari vertelde over hun hybride bun-
kerschepen Felicia en Martinique en de tanker Guadeloupe, 
waarop elektromotoren de hoofdmotor soms vervangen en 
soms ondersteunen. Hij noemde als voordelen: stil, redelijk 
onderhoudsvrij, besparing op korte en rustige trajecten, 
gunstige financieringsmogelijkheden en een hogere klasse-
ring in de Green Award. 

Nadelen vond hij de hoge investeringen en de storingsge-
voeligheid door meer draaiende delen. Ook het feit dat 
de onderdelen van het voortstuwingssysteem door meer 
partijen/leveranciers worden geleverd, kan problemen 
geven bij storingen omdat iedereen naar de ander wijst. 
Volgens Berkhout hoeft het motorvermogen niet noodza-
kelijk overal even krachtig te zijn. Het maakt verschil of een 
schip richting Zwitserland vaart, of vooral in het ARA-gebied 
zit. Maatwerk in motorvermogen kan ook tot besparingen 
leiden. Om nog maar te zwijgen over de vaarstijl.

Nabehandelingssystemen
Mede-eigenaar Jacob Verdonk beschreef het mcs Anda, 
uitgerust met twee Cummins CCR2-motoren inclusief nabe-
handelingssysteem, DPF-filter voor de roetemissie en een 
SCR-katalysator voor de NOx-emissie. Zo voldoet de Anda 
aan de stage V-emissienormen. Verdonk vond dat ruimte-

gebrek in negentig procent van ook de kleine schepen geen 
goede reden is om niet met een nabehandelingsinstallatie 
te werken. Hij presenteerde overtuigende emissiecijfers. Als 
een van de beweegredenen voor deze investering noem-
de hij het feit dat andere modaliteiten hun traditionele 
emissieachterstand op de binnenvaart steeds meer inlopen. 
Daar had de zaal wel iets op te zeggen. ’Kijk naar de ton per 
kilometer-emissie en de superioriteit van de binnenvaart 
blijft onomstreden.’ En: ‘Laten ze ook bij vrachtwagens eens 
meten wat werkelijk uit de uitlaat komt.’ 

Napraten
Een nuttige, informatieve en goed georganiseerde bijeen-
komst, vonden de aanwezigen. Veel info was bekend, maar 
het was goed het op een rijtje te hebben. En prettig om 
niet alleen hosannaverhalen te horen, maar ook reële voors 
en tegens en praktische problemen van de diverse groene 
alternatieven. Wel erg gericht op motorvermogen, want er 
zijn immers ook andere manieren om groener te werken, 
vond iemand uit de zaal. 

Commissievoorzitter Jan van Belzen was tevreden over de 
bijeenkomst: ‘Voor en door schippers, iedereen heeft vrijuit 
kunnen praten. Scherp. Deze bijeenkomst laat zien hoeveel 
kennis er aanwezig is. Emotioneel ook. Schippers zullen zelf 
immers keuzes moeten maken. Wij als BLN kunnen alleen 
helpen de afwegingen op een rijtje te zetten, een kader 
te scheppen. Er heerst grote onzekerheid en onduidelijk-
heid over waar het naar toe gaat, ook qua wetgeving. Dat 
vraagt veel van het ondernemerschap van onze leden, want 
die zetten met hun keuzes veel op het spel. Er is nu meer 
behoefte aan maatwerk, bijvoorbeeld op het gebied van 
noodzakelijk motorvermogen in een bepaald vaargebied. 
Dat vereist een andere manier van kijken dan wat schip-
per-eigenaren gewend zijn. We gaan zeker door met dit 
soort bijeenkomsten. Voor de schippers, maar ook voor de 
commissie: dit biedt ons de inbreng die we nodig hebben.’
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|‘Stop met 
subsidiëren en 

werk aan een
manier om 

vergroening terug 
te verdienen.’|

In gesprek met Jacob Verdonk
Jacob en Paula Verdonk en Jacobs ouders besloten in 2008 
tot de bouw van het mcs Anda. Dit 135 meter lange mul-
tipurpose schip werd uitgerust met een roetfilter en een 
katalysator, een echte innovatie in die tijd. Daardoor vol-
doet de Anda al aan de Stage V-emissienormen. Aan Jacob 
Verdonk de vraag wat hen hiertoe bracht.

‘We wilden in 2007 al een nieuw schip en aangezien in die 
tijd veel schepen van dit formaat werden gebouwd bedach-
ten we dat het iets onderscheidends moest zijn. Makkelij-
ker gezegd dan gedaan, want hoe onderscheid je je in een 
markt waar iedereen met een vierkante bak van A naar B 
vaart? Wel begonnen in die tijd overheden in Den Haag en 
Brussel te roepen dat er iets aan de emissies moest gebeu-
ren. Een modaliteit als het wegverkeer ging op dit vlak ook 
meters maken en toen viel bij ons het kwartje. Ik kwam in 
contact met Emigreen Sliedrecht, dat werkte met roetfilters 
en katalysatoren. Maar ze hadden geen ervaring met de 
binnenvaart, alleen met megajachten en shovels.’ 

Eigen markt scheppen
‘Dat leidde tot interessante gesprekken en er bleek veel 
mogelijk, maar we wilden eerst een klant. Dat schoot niet 
op, want bevrachtingskantoren vonden het allemaal leuk, 
maar wilden eerst een schip zien. Dus zijn we na een half 
jaar gewoon gaan bouwen. We scheppen zelf onze markt 
wel, dachten wij. 

‘Aanvankelijk liep het niet zó storm dat het de extra inves-
tering van een kwart miljoen rechtvaardigde. Het kwam 
pas echt aan het rollen toen we als eerste binnenschip een 
Green Award kregen. Daarnaast liftten we mee met het 
project Maatwerk van BVB, BLN-Schuttevaer, CBRB en de 
EVO dat de geesten rijp maakte voor vergroening. Dat heeft 
een beweging in gang gezet waardoor ook grote bedrijven 
de stap naar het water maakten. Toen bleek dat die grote 
bedrijven de Anda ook rechtstreeks wilden inhuren, zonder 
tussenkomst van een bevrachtingskantoor. Jammer genoeg 
vaak wel op een vaartraject waar wij veertig meter te lang 
voor waren.’

Hebben jullie navolging gehad?
‘We zijn nu acht jaar verder en er is iets veranderd. Inmid-
dels zijn veel schepen omgebouwd, maar dat betreft wel 
schepen die onder vast contract staan, zoals op de 

zoutpendel Delfzijl-Rotterdam. Altijd dus in overleg met 
opdrachtgevers die wat aan hun voetafdruk wilden doen. 
Daarvoor hebben havenbedrijven, provincies en ook Brussel 
flinke subsidies uitgekeerd. Bij nieuwbouw wordt vooral 
voor hybride vormen gekozen.’

Zouden jullie het weer doen?
‘Absoluut. Je bouwt een schip niet voor nu, maar voor de 
toekomst. Iets bouwen wat er al tientallen jaren is, is geen 
vooruitgang. Je doet jezelf tekort als je nu een standaard-
schip gaat bouwen. Op zijn minst dus iets met roetfilters, 
katalysatoren en/of hybride. Bovendien wil geen bank in het 
licht van 2025 nog een standaard schip financieren.’

‘Over geld gesproken: het is nu tijd alle subsidies te stop-
pen. Subsidies zijn er om nieuwe technieken te ontwikkelen 
en de bedrijfstak heeft bewezen dat het werkt; de kinder-
ziekten zijn eruit. Nu wordt het tijd op onszelf te staan en 
een terugverdienmodel te creëren. De overheid kan wel 
een handje helpen door dat beschikbare gigabedrag aan 
subsidie nu te gebruiken om goedkope leningen te verstrek-
ken. Maar de sector zal keihard aan dat terugverdienmodel 
moeten werken.’ 

‘Aan verbeteringen als dubbelwandigheid heeft de markt 
nooit meebetaald. Dat moet niet nog eens gebeuren. We 
moeten met zijn allen de verladers het belang van groen 
vervoer laten zien en ze meekrijgen bij vergroening. Daarin 
past dat we de verladers goed informeren via de bevrach-
ters. Dat moet een samenspel worden van BLN-Schuttevaer, 
overheid, EVO, multinationals en Brussel. Echt samen en 
niet ieder voor zich, dan gebeurt er niks. Neem elkaar seri-
eus in het proces.’

Hoe kansrijk is die samenwerking? 
‘Wij als binnenvaart hebben nu nog een voorsprong op 
andere modaliteiten en we moeten vechten om die te be-
houden. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Met een 
houding van “het zal allemaal wel en ik wacht het rustig af 
en er komt toch wel uitstel” kom je er niet. En die mentali-
teitsverandering geldt voor groot en klein. Natuurlijk is het 
voor een groter schip makkelijker. Dan zullen we kleinere 
schepen moeten helpen. Bijvoorbeeld vanuit die subsidie-
pot. Als je het maar in een terugverdienmodel giet. Cadeau-
tjes geven we elkaar alleen met Sinterklaas.’|

- Actueel -


