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Samenvatting 

De Europese Green Deal en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) leggen de lidstaten op om 

te evolueren naar een emissievrije binnenvaartsector tegen 2050. Deze ambitie wordt ook door de 

Vlaamse Regering ondertekend. Ze heeft beslist dat entiteiten met vaartuigen in eigen beheer moeten 

starten met de inventarisatie van de uitstoot van hun eigen vloot en tegen 2024 een haalbare, doch 

ambitieuze doelstelling definiëren tegen 2030. De Vlaamse Waterweg wil naast het bereiken van deze 

Vlaamse doelstelling een voortrekkersrol nemen naar de binnenvaartsector in deze groene transitie. Ze 

wil een demoproject opzetten dat de mogelijkheden van alternatieve aandrijving en brandstof voor 

binnenvaartschepen aantoont door één van haar eigen vaartuigen om te bouwen of nieuw te laten 

bouwen naar een emissieloos vaartuig. Dit demoproject kadert binnen de thematische oproep van De 

Vlaamse Overheid via haar Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Ze wil hiermee publieke 

organisaties sensibiliseren tot het laten ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen die bijdragen 

tot het realiseren van de energietransitie naar een CO2-arm en duurzaam energiesysteem. 

De vaartuigen die onderzocht worden zijn het veerpont ’T Veerke, het passagiersschip De Blauwe Reiger 

en de duwboot Den Engel. Het gebruik van alternatieve aandrijving en brandstof brengt technologische, 

infrastructurele, financiële en juridische uitdagingen met zich mee. Met dit voorbereidingstraject wenst 

De Vlaamse Waterweg meer grip te krijgen op de factoren die de keuze voor een bepaalde technologie 

beïnvloeden.  

Een eerste fase van deze opdracht betrof het in kaart brengen van de behoeften van de aanbestedende 

dienst. Deze behoeften zijn bepalend voor de innovatiegraad van de oplossingen die verder onderzocht 

werden. Uit de behoefteanalyse konden verschillende randvoorwaarden worden geïdentificeerd die het 

Technical Readiness Level en dus de selectie van technologieën bepalen. Sommige randvoorwaarden 

zorgen ook voor een bepaalde spanning in de keuze in de innovatiegraad. Zoals bijvoorbeeld: enerzijds 

moet de toegepaste technologie dienen als een voorbeeld voor de binnenvaartsector en anderzijds 

moet de complexiteit en innovatiegraad voldoende hoog zijn om in aanmerking te komen als 

demoproject. Bovendien heerst er ook een urgentie om vaartuigen om te bouwen of nieuw te bouwen. 

Deze drie voorwaarden duwen de keuze in een andere richting. De Vlaamse Waterweg heeft een 

duidelijk streefdoel om zoveel mogelijk naar zero-emissie te evolueren tegen 2030 met een maximale 

afwijking van 20%. Daarbij rijst nog wel de vraag of De Vlaamse Waterweg eigenaar blijft van haar eigen 

vloot en hoe haar vaartuigen zullen worden ingezet in de toekomst. Voor de CO2-uitstoot moet ook 

rekening gehouden worden met de uitstoot tijdens het productieproces van de energiedragers. De 

kosten van de alternatieve energiedrager/omvormer moeten maatschappelijk verantwoord zijn. De 

autonomie en de voortstuwingsvermogens van de vaartuigen blijven liefst behouden. Op basis van deze 

randvoorwaarden en het gegeven dat De Vlaamse Waterweg ook een dienstverlenende functie heeft, is 

het niet raadzaam een laag TRL niveau te selecteren voor de installatie. Een TRL niveau van 7 of hoger 

geeft voldoende zekerheid.  

Op basis van deze randvoorwaarden en het in acht nemen van enkele technische voorwaarden zoals 

volume en gewicht werd een eerste selectie van technologieën voor verder onderzoek opgesteld. Er 

werd gezamenlijk beslist om enkele de alternatieven voor ’T Veerke en Den Engel verder te onderzoeken. 

De toekomst van De Blauwe Reiger is te onzeker en bovendien laten de afmetingen van het vaartuig 

ombouw niet toe.  
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Voor ’t Veerke werd de combinatie tussen elektrische aandrijving op batterijen en opladen via een 

waterstof brandstofcel aan de wal geanalyseerd. Voor Den Engel de combinatie van elektrische 

aandrijving van Den Engel door batterijen, waarbij de waterstof brandstofcel wordt geplaatst op de 

duwbak. Uit de marktconsultatie blijkt dat technisch gezien de technologie van de brandstofcellen 

mogelijk is. Alleen bestaat er nog geen duidelijk regelgevend kader voor dit alternatief, waardoor er 

voor elke individuele case een uitzonderingstraject moet worden aangevraagd. Omwille van deze reden 

werd ook de in de financiële analyse de opties van volledig elektrische vaartuigen op walvoeding 

meegenomen. Batterijoplossingen zijn een mature en bewezen technologie die meteen kan worden 

toegepast op de vaartuigen van De Vlaamse Waterweg.  

Voor de keuze tussen ombouw of nieuwbouw is het vooral het technische aspect dat de voorkeur biedt 

aan nieuwbouw. Voor ombouw moeten er zowel voor het gebruik van batterijen als van brandstofcellen 

drastische aanpassingen worden gemaakt, zoals een nieuw SCADA-systeem, een aparte ruimte voor de 

batterijen, Inert-gasleidingen en een brandstofvoorbereidingsruimte in het geval van brandstofcellen. 

Dit betekent bovendien dat ook de subsystemen moeten worden aangepast. Enkel dan is het vaartuig 

in lijn met de overgangsbepalingen binnen de ES-TRIN regelgeving.  

Een belangrijke conclusie rond het doel te evolueren naar zero-emissie tegen 2030 met een maximale 

afwijking van 20% is dat deze doelstelling met het huidige energieverbruik niet gerealiseerd kan worden. 

Momenteel wordt er nauwelijks groene waterstof geproduceerd en de meerderheid van de stroom op 

het elektriciteitsdistributienet bestaat uit EU mix (een mix tussen grijze en groene stroom). Het bereiken 

van deze doelstelling kan dus enkel wanneer er meer groene waterstof wordt geproduceerd. Daarnaast 

kan het bouwen van een energie-efficiënt schip ook bijdragen tot het bereiken van deze doelstelling. 

Dit betekent wel dat het operationeel profiel van de vaartuigen nauwkeurig moeten geanalyseerd 

worden.  

Naast de CO2-winsten maakt ook het financieel plaatje veel duidelijk. De totale investeringen voor de 

nieuwbouw van de demovaartuigen met behoud van het originele ontwerp zijn bijzonder hoog in 

verhouding tot de CO2-winsten die ze opleveren ten opzichte van de ombouw van het bestaande 

vaartuig. De nieuwbouw naar een energie-efficiënt vaartuig is de beste maatschappelijk verantwoorde 

keuze. Het levert de meeste CO2-reducties op voor alle technologieën (verbrandingsmotor op diesel, 

combinatie waterstof brandstofcel en batterijen en volledig elektrisch) voor een lagere kostprijs.  

De algemene conclusie van deze technische en financiële haalbaarheidsstudie is het advies om de 

voorkeur te geven aan de nieuwbouw van de demovaartuigen ’T Veerke en Den Engel. Naar keuze voor 

alternatieve aandrijving en brandstof zijn zowel batterijen als brandstofcellen mogelijk, waarbij het 

traject met brandstofcellen uitdagender zal zijn en meer tijd in beslag zal nemen. 
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Executive Summary 

The European Green Deal and the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) require 

the member states to move towards an emission-free inland navigation sector by 2050. This ambition is 

also signed by the Flemish Government. It has decided that entities with vessels under their own 

management must start taking stock of the emissions of their own fleet and define an achievable yet 

ambitious target by 2024. In addition to achieving this Flemish objective, De Vlaamse Waterweg wants 

to take a pioneering role towards the inland navigation sector in this green transition. It wants to set up 

a demo project that demonstrates the possibilities of alternative propulsion and fuel for inland 

navigation vessels by converting one of its own vessels or having it newly built into a zero-emission 

vessel. This demo project is part of the thematic project call of the Flemish Government via its Innovative 

Public Procurement Programme (PIO). It wants to sensitise public organisations to the development and 

testing of innovative solutions that contribute to the realisation of the energy transition to a low-CO2 

and sustainable energy system. 

The vessels being studied are the ferry 'T Veerke, the passenger vessel De Blauwe Reiger and the pusher 

craft Den Engel. The use of alternative propulsion and fuel involves technological, infrastructural, 

financial and legal challenges. With this preparation trajectory, De Vlaamse Waterweg wants to get a 

better understanding on the factors that influence the choice for a certain technology.  

A first phase of this assignment concerned the mapping of the needs of the contracting authority. These 

needs determine the degree of innovation of the solutions that were investigated further. From the 

needs analysis, several preconditions could be identified that determine the Technical Readiness Level 

and thus the selection of technologies. Some preconditions also create a certain tension in the choice 

of the degree of innovation. For example: on the one hand, the applied technology must serve as an 

example for the inland navigation sector and on the other hand, the complexity and degree of innovation 

must be sufficiently high to qualify as a demo project. Moreover, there is also an urgency to convert or 

build new vessels. These three conditions push the choice in a different direction. De Vlaamse Waterweg 

has a clear target to evolve as much as possible to zero-emission by 2030 with a maximum deviation of 

20%. This still raises the question of whether De Vlaamse Waterweg will retain ownership of its own fleet 

and how its vessels will be used in the future. For the CO2 emissions, the emissions during the production 

process of the energy carriers must also be taken into account. The costs of the alternative energy 

carrier/converter must be socially responsible. The autonomy and propulsion capabilities of the vessels 

should preferably be preserved. Based on these preconditions and the fact that De Vlaamse Waterweg 

also has a service function, it is not advisable to select a low TRL level for the installation. A TRL level of 

7 or higher provides sufficient certainty.  

Based on these preconditions and taking into account some technical conditions such as volume and 

weight, a first selection of technologies for further research was made. It was jointly decided to further 

investigate some of the alternatives for 'T Veerke and Den Engel. The future of De Blauwe Reiger is too 

uncertain and, moreover, the dimensions of the vessel do not permit conversion.  

For 't Veerke, the combination of electric propulsion on batteries and recharging via a hydrogen fuel cell 

on land was analysed. For Den Engel, the combination of electric propulsion by batteries, with the 

hydrogen fuel cell being placed on the barge. The market consultation shows that from a technical point 

of view the fuel cell technology is possible. However, there is not yet a clear regulatory framework for 

this alternative, which means that an exception has to be requested for each individual case. For this 

reason, the options of fully electric shore-powered vessels were also included in the financial analysis. 

Battery solutions are a mature and proven technology that can be immediately applied to the vessels of 

De Vlaamse Waterweg.  
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For the choice between conversion or new construction, it is mainly the technical aspect that favours 

new construction. Conversion requires drastic adjustments for both batteries and fuel cells, such as a 

new SCADA system, a separate room for the batteries, inert-gas pipes and a fuel preparation room in 

the case of fuel cells. This also means that the subsystems have to be adapted as well. Only then will the 

vessel be in line with the transitional provisions within the ES-TRIN regulations.  

An important conclusion about the goal of moving to zero emissions by 2030 with a maximum deviation 

of 20% is that this goal cannot be achieved with current energy consumption. Currently, hardly any green 

hydrogen is produced and the majority of the electricity on the electricity distribution network consists 

of EU mix (a mix between grey and green electricity). Therefore, this objective can only be achieved if 

more green hydrogen is produced. In addition, building an energy-efficient ship can also contribute to 

achieving this objective. However, this means that the operational profile of the vessels must be carefully 

analysed.  

Apart from the CO2 gains, the financial picture is also very clear. The total investment for the new 

construction of the demo vessels while maintaining the original design is extremely high compared to 

the CO2 benefits that it will generate compared to converting the existing vessel. The new build to an 

energy-efficient vessel is the best socially responsible choice. It delivers the most CO2 reductions for all 

technologies (diesel combustion engine, hydrogen fuel cell battery combination and all-electric) for a 

lower cost.  

The overall conclusion of this technical and financial feasibility study is the advice to give preference to 

the new build of the demo vessels 'T Veerke and Den Engel. In terms of choice of alternative propulsion 

and fuel, both batteries and fuel cells are possible, with the fuel cell route being more challenging and 

taking longer. 
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1. Inleiding 

De Europese Green Deal en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) leggen de lidstaten op om 

te evolueren naar een emissievrije binnenvaartsector tegen 2050. Deze ambitie wordt ook door de 

Vlaamse Regering ondertekend. Dit voorbereidingstraject kadert volledig binnen deze internationale en 

Vlaamse doelstelling. Entiteiten met vaartuigen in eigen beheer moeten starten met de inventarisatie 

van de uitstoot van hun eigen vloot en tegen 2024 een haalbare, doch ambitieuze doelstelling definiëren 

voor 2030.  

Bovendien wil de Vlaamse Waterweg als waterwegbeheerder haar voortrekkersrol opnemen in het 

vergroenen van de binnenvaart. Ze wil een demoproject opzetten om de mogelijkheden van alternatieve 

aandrijving en brandstof voor binnenvaartschepen aan te tonen. Leading by example is daarbij het 

uitgangspunt. Dit demoproject kadert binnen de thematische oproep van De Vlaamse Overheid via haar 

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Ze wil hiermee publieke organisaties sensibiliseren 

tot het laten ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen die bijdragen tot het realiseren van de 

energietransitie naar een CO2-arm en duurzaam energiesysteem. De Vlaamse Waterweg heeft zelf een 

verouderde vloot en met dit demoproject wil het één vaartuig laten ombouwen of nieuw laten bouwen 

naar een emissieloos vaartuig. De vaartuigen die bestudeerd werden zijn het veerpont ’T Veerke, De 

Blauwe Reiger en de duwboot Den Engel.  

Het gebruik van een alternatieve aandrijving en brandstof brengt naast technologische uitdagingen ook 

belangrijke randvoorwaarden inzake infrastructuur, investeringen en regelgevend kader met zich mee. 

De binnenvaartsector duwen in de richting van die groene transitie kan enkel wanneer het demoproject 

aantoont dat de keuze voor de ombouw van een bestaand en/of de aankoop van een nieuw vaartuig 

technisch, juridisch en financieel haalbaar is.  

De Vlaamse Waterweg wil met dit voorbereidingstraject meer inzicht krijgen in de factoren die bepalend 

zijn in het maken van de strategische keuze voor de aanpassingen aan de demovaartuigen. De opdracht 

bestond uit 3 grote onderdelen. Het eerste onderdeel betrof het in kaart brengen van de behoeften van 

de aanbestedende dienst en de verantwoordelijken (eindgebruikers) van de te onderzoeken vaartuigen. 

Op basis van deze behoefteanalyse werd een eerste selectie van technologieën voorgesteld die in het 

tweede onderdeel van de opdracht via bilaterale marktgesprekken werden afgetoetst naar hun 

technische haalbaarheid in de praktijk. Tenslotte werden de verschillende mogelijkheden financieel 

doorgerekend, waarbij ook gekeken werd naar de CO2-winsten die de technologieën opleveren.  

Dit rapport vormt de synthese van de resultaten van de technische en financiële haalbaarheidsstudie 

uitgevoerd door Rebel in samenwerking met MULTI.Engineering. De inzichten uit de marktgesprekken 

werden geanonimiseerd om het risico op uitsluiting van de gesprekspartners op een potentieel 

vervolgtraject te vermijden.   
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2. Behoefteanalyse  

De opdracht startte met de behoefteanalyse. De voorliggende uitdaging, de doelstellingen, de 

behoeften van de gebruikers en de gewenste gebruikersfunctionaliteiten werden via een interactieve 

workshop met en een individuele enquête door de betrokken medewerkers van De Vlaamse Waterweg 

scherpgesteld. Het verslag van de workshop en de resultaten van de enquête zijn terug te vinden als 

bijlage van dit rapport. Afsluiten van de behoefteanalyse gebeurde aan de hand van bilaterale 

gesprekken met de verantwoordelijken van de demovaartuigen. De resultaten van deze analyse worden 

in dit hoofdstuk beschreven.  

2.1 Voorliggende uitdaging 

De Vlaamse Overheid heeft op 16 juli 2021 de volgende beslissing genomen: “Een andere belangrijke 

bron van CO2-uitstoot bij de Vlaamse Overheid zijn de vaartuigen, die een substantiële uitstoot 

vertegenwoordigen. Deze verschillende types voertuigen vormen een aparte dienstverlening van het 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), en in mindere mate de Vlaamse Waterweg 

(DVW). Vaartuigen zijn voorlopig moeilijker om te vormen naar zero of lage emissie en kunnen we dus 

niet opnemen binnen de scope van de 40% doelstelling tegen 2030. MDK en DVW willen echter de 

komende jaren de emissies van deze vaartuigen beter in kaart brengen, samen met de kerngroep een 

reductiedoelstelling 2030 bepalen tegen 2024, en verdere reductie-acties uitwerken.” 

(VR20211607DOC.0939/1BIS, 2022) 

Dit betekent concreet dat entiteiten met vaartuigen in eigen beheer, zoals De Vlaamse Waterweg, de 

uitstoot van hun vloot inventariseren en tegen 2024 een haalbare maar ambitieuze doelstelling tegen 

2030 bepalen. Tijdens de interne workshop werd duidelijk dat De Vlaamse Waterweg ambitieuzer wil 

starten, namelijk door in te zetten op zero-emissie. Stikstof (NOx) vormt voor de binnenvaart immers 

ook een groot probleem, dus idealiter wordt deze uitstoot meteen mee gereduceerd.  

De Vlaamse Waterweg wenst met dit onderzoek de mogelijkheden te bekijken voor de ombouw of 

nieuwbouw van 3 demovaartuigen uit hun vloot naar een alternatieve aandrijving en brandstof: ’t Veerke, 

De Blauwe Reiger en Den Engel. Bovendien wenst De Vlaamse Waterweg met dit onderzoek haar 

voorbeeldfunctie uit te dragen naar de sector en hen ook te overtuigen dat de groene transitie van de 

binnenvaart technisch en financieel mogelijk is.  

2.2 Draagvlak rond innovatie 

Voldoende draagvlak binnen het ecosysteem van De Vlaamse Waterweg vormt een cruciaal element in 

het vergroenen van haar vloot. Het gaat enerzijds over de bereidwilligheid om te innoveren en te 

vergroenen en anderzijds over de manier waarop.  

Innovatie is belangrijk. De Vlaamse Waterweg beseft dat het wel degelijk moet innoveren, zodat de 

binnenvaartsector wordt gesensibiliseerd dit ook te doen. Innoveren en verduurzamen betreft een 

complexe oefening, waarvan De Vlaamse Waterweg zich erg bewust is, met grote impact op de operaties 

en de kostprijs. 

De nieuwe technologieën die in aanmerking komen voor de ombouw en/of nieuwbouw van de 3 

demovaartuigen dragen een meerkost ten opzichte van de huidige aandrijvingen en brandstoffen. 

Wellicht zal dit na verloop van tijd verminderen, wanneer het gebruik toeneemt. De Vlaamse Waterweg 

is bereid om deze meerkost te betalen.  



 

 

 

Begeleiding van het voorbereidingstraject van het aankoopproces in de context van het PIO-project “Demovaartuig – aanpassing 

naar alternatieve aandrijving en brandstof”  |  Status: Finaal  

 11/83 

De manier waarop De Vlaamse Waterweg wilt innoveren is nog niet duidelijk. Er bestaat nog geen visie 

over de richting dat de organisatie uit wilt gaan op vlak van duurzaamheid. Bovendien is het onduidelijk 

welke taken De Vlaamse Waterweg in de toekomst nog zelf zal uitvoeren en bijgevolg welke vaartuigen 

onderdeel van de vloot zullen blijven.  

De mate van innovatie wordt bepaald door de impact op de inzetbaarheid van de vaartuigen. Men wilt 

nog steeds dezelfde service kunnen garanderen met de inzet van nieuwe technologieën als aandrijving. 

Bovendien moet de veiligheid gegarandeerd zijn. Bij het gebruik van nieuwe technologieën is het 

uiteraard evident dat er kinderziektes bestaan.  

Het verhogen van het draagvlak – zowel maatschappelijk als intern binnen de organisatie – kan door 

middel van het opzetten van een sensibiliseringscampagne. Dit kwam ook naar voren tijdens de 

gesprekken met organisaties die de energietransitie al in gang hebben gezet.  

2.3 Gebruikersfunctionaliteiten 

In het algemeen dient de nieuwe gekozen technologie zo efficiënt te zijn als nodig is. Dit werd via de 

behoefteanalyse bevestigd, daar er draagvlak bestaat voor het (beperkt) aanpassen van het operationeel 

profiel van de vaartuigen. In wat volgt worden de huidige en gewenste gebruikersfunctionaliteiten van 

de 3 demovaartuigen toegelicht. De mate waarin deze aangepast kunnen worden, bepaalt immers de 

mogelijkheden wat betreft het gebruik van alternatieven. 

2.3.1 ’T Veerke 

Dit vaartuig wordt ingezet door De Vlaamse Waterweg als veerpont voor de oversteek van fietsers tussen 

Rotem (België) en Grevenbicht (Nederland). De afmetingen zijn 7,30 meter in de lengte en 3,30 meter in 

de breedte. Het vermogen van de hoofdmotor bedraagt 26,1 kW. ’T Veerke heeft een capaciteit van 12 

personen en vaart tussen de 6 à 10 uur per dag, afhankelijk van de periode in het jaar. Dit veerpont is 

actief op de Maas en bevindt zich in overstromingsgebied.  

 

Figuur 1: Afbeelding ‘t Veerke 

Het tijdelijk uit de vaart nemen van ’T Veerke vormt geen probleem. Fietsers kunnen op een 6-tal 

kilometer het veerpont tussen Meeswijk en Berg-Urmond nemen. Voor ’T Veerke gaat de voorkeur naar 

het behouden van het operationeel profiel. Alleen een langere stilligtijd of meer tankbeurten werd als 

aanvaardbaar beschouwd. De laadtijd zou zich wel idealiter beperken tot 10 uur, namelijk wanneer ’T 

Veerke niet operationeel is.  
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Gegeven de afmetingen van ’T Veerke zal ombouw naar alternatieve aandrijving en brandstof moeilijk 

zijn. Een belangrijk aandachtspunt bij het verduurzamen van ’T Veerke naar een alternatieve aandrijving 

en brandstof is de tijdige aanvoer van energie ter plaatse.  

2.3.2 De Blauwe Reiger 

De Blauwe Reiger is een passagiersschip van De Vlaamse Waterweg. Het wordt gebruikt voor 

evenementen, conferenties, raden van bestuur, enzovoort. De Blauwe Reiger vaart over het volledige 

Vlaamse vaargebied. De afmetingen zijn 26,70 meter in de lengte en 5,75 meter in de breedte. Het 

vermogen van de hoofdmotor bedraagt 300 kW/1300 toeren.  

 
Figuur 2: Afbeelding De Blauwe Reiger 

Dit schip leunt het meest aan bij een klassiek binnenschip (type spits), waardoor de ombouw van dit 

schip een mooie voorbeeldcase kan zijn voor de binnenvaartsector. Echter, is de toekomst van dit schip 

eerder onduidelijk. Sinds de COVID-19 crisis wordt het veel minder gebruikt en rijst de vraag of dergelijk 

verouderd vaartuig nog wel in aanmerking komt voor een ombouw.  

Naast de onzekerheid inzake de toekomst van De Blauwe Reiger, heerst er ook onduidelijkheid in 

verband met het gewenst toekomstig operationeel profiel. Enige uitgangspunt hieromtrent is dat het 

schip nog steeds het volledige traject Genk-Nieuwpoort moeten kunnen afleggen, wat een autonomie 

van 30 uur aan maximaal vermogen betekent. Een belangrijk aandachtspunt voor De Blauwe Reiger in 

het toepassen van alternatieve aandrijving en brandstof, is het bijkomend gewicht van nieuwe 

technologieën. Dit schip zit al op een maximale toegelaten diepgang.  

2.3.3 Den Engel 

Den Engel is een duwboot dat door De Vlaamse Waterweg wordt ingezet voor onderhoud- en 

herstellingswerken aan de kunstwerken en waterweginfrastructuur. De Vlaamse Waterweg beschikt over 

3 duwboten in totaal. De afmetingen zijn 16,27 meter in de lengte en 4,27 meter in de breedte. Het 

vermogen van de hoofdmotor bedroeg 169 kW/600 toeren, maar is aan vervanging toe wegens defect. 
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Figuur 3: Afbeelding van Den Engel 

Het tijdelijk uit de vaart nemen van Den Engel vormt geen probleem, aangezien De Vlaamse Waterweg 

kan terugvallen op 2 andere duwboten. Ook voor Den Engel bestaat er onduidelijkheid in verband met 

het aanpassen van het operationeel profiel. Dit zal bij de effectieve ombouw of nieuwbouw moeten 

worden beslist.  

2.4 Innovatiegraad  

De innovatiegraad wordt door verschillende factoren beïnvloed, zoals de schaalbaarheid, de ambitie en 

timing in verband met emissiereducties, de minimale veiligheid en regelgeving. Daarbovenop wilt De 

Vlaamse Waterweg een innovatief project opstarten, waardoor de complexiteit en innovatiegraad 

voldoende hoog moet zijn. Anderzijds wordt de ombouw of nieuwbouw van de vloot steeds urgenter. 

Dit spanningsveld beïnvloed dus ook de keuze van alternatieve aandrijving en brandstof. 

2.4.1 Schaalbaarheid  

De schaalbaarheid naar de binnenvaartsector is een belangrijke voorwaarde voor De Vlaamse Waterweg 

in het bepalen van de innovatiegraad. Dit demoproject heeft immers tot doelstelling de binnenvaart-

sector te overtuigen van de mogelijkheden van alternatieve aandrijving en brandstof zodat ook zij 

inzetten op de groene transitie.  

In eerste instantie gaat het over de schaalbaarheid naar containerschepen, gevolgd door vrachtschepen 

en daarna tankschepen. Het besef bestaat bij De Vlaamse Waterweg dat de transitie naar alternatieve 

aandrijving en brandstof de manier van werken aangepast moet worden. Het is belangrijk om deze 

mentaliteitsverandering door te duwen naar de binnenvaart- en logistieke sector. De transporttijd om 

goederen van punt A naar B te vervoeren zal moeten worden aangepast. Hetzij omdat er meer 

tussenstops moeten worden gemaakt, hetzij omdat de vaarsnelheid wordt verlaagd.  

Voor De Vlaamse Waterweg is de meerkost voor de nieuwe energiedrager minder belangrijk. Echter, 

moeten we rekening houden met 2 aspecten. Ten eerste is dit een demoproject om de binnenvaartsector 

te sensibiliseren richting de groene transitie. En daar speelt de kostprijs wel degelijk een zeer bepalende 

factor in de exploitatie van een binnenschip. Ten tweede moeten de investeringen in groene energie 

maatschappelijk verantwoord zijn, ook al moet een meerkost tot op zekere hoogte toelaatbaar zijn.  
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2.4.2 Zero-emissie 

Het ultieme streefdoel van De Vlaamse Waterweg is te evolueren naar zero-emissies, d.i. dus ook 

ambitieuzer dan louter een CO2-reductie. Er wordt een maximale afwijking toegestaan van 20%, vooral 

met als doelstelling om nu de vergroening van de vloot op te starten. Voor sommige type vaartuigen is 

het tot nog toe onmogelijk om volledig emissievrij te varen. 

De visie van de industrie op de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en luchtverontreinigende stoffen die 

verband houden met verschillende scheepsbrandstoffen, hangt af van hoe organisaties zoals de Centrale 

Commissie voor de Rijnvaart (CCR – Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland) ze analyseren. 

De klimaat- en gezondheidseffecten van een brandstof veranderen echter niet afhankelijk van de 

gekozen emissieanalyse. 

Een belangrijk aandachtspunt betreft het al dan niet meenemen van de emissies tijdens het 

productieproces van de energiedragers. Een schip kan emissievrij varen op batterijen bijvoorbeeld, maar 

wanneer die batterijen vervolgens worden opgeladen met elektriciteit, opgewekt met fossiele 

brandstoffen, dan is er geen sprake van zero-emissies. Het belang dat de toegepaste energiedrager 

momenteel of in de toekomst op een uitstootvrije manier wordt geproduceerd wordt niet meegenomen 

in de keuze van de technologie.  

Het voorbeeld van de batterijen die worden opgeladen met elektriciteit op fossiele brandstoffen wordt 

hieronder visueel weergegeven. Een verbrandingsmotor op diesel wordt als normaalwaarde genomen. 

Tabel 1 bevat de legende waarin de verschillende technologieën die worden gebenchmarkt, zijn 

toegelicht.  

Diesel (MGO) ICE CI 4-stroke Verbrandingsmotor met diesel als brandstof 

Electricity (EU mix) Battery Electric Batterijen, opladen met mix van groene en grijze stroom 

Electricity (EU mix) Shore Power Mix van groene en grijze walstroom (geen omzetting of aandrijving) 

Electricity (fossil) Battery Electric Batterijen, opladen met grijze stroom 

Electricity (fossil) Shore Power Grijze walstroom (geen omzetting of aandrijving) 

Electricity (nuclear) Battery Electric Batterijen, opladen met elektriciteit afkomstig van atoomcentrales 

Electricity (renewable) Battery Electric Batterijen, opladen met groen stroom 

Electricity (renewable) Shore Power Groene walstroom (geen omzetting of aandrijving) 

Tabel 1 : Legende technologieën uit voorbeeld  



 

 

 

Begeleiding van het voorbereidingstraject van het aankoopproces in de context van het PIO-project “Demovaartuig – aanpassing naar alternatieve aandrijving en brandstof”  |  Status: Finaal   15/83 

“Van tank tot kielzog” 

“Van tank tot kielzog” of Tank-To-Wake neemt de directe emissies verbonden aan het varen in beschouwing. Dit zijn de directe emissies verbonden 

aan het varen. Het verwijst dus naar het deelgebied in de energieketen van een vaartuig vanaf het punt waar energie wordt opgenomen (oplaadpunt, 

brandstofpomp) tot het punt waar de energie wordt ontladen (varen). Alle vormen van batterijen hebben 0% CO2 uitstoot.  

 
Grafiek 1: Vergelijking emissies van tank tot kielzog (MARIN, 2022) 

 

“Van bron tot tank” 

“Van bron tot tank” of Well-To-Tank , ook wel de upstream of indirecte emissies genoemd, neemt de emissies in rekening die in de atmosfeer vrijkomen 

bij de productie, verwerking en levering van een brandstof of energiedrager. Onderstaande grafiek maakt duidelijk dat batterijen die worden 

opgeladen met elektriciteit afkomstig van fossiele brandstoffen bijna 600% meer CO2-uitstoot met zich meebrengt dan de 

verbrandingsmotor op MGO. Voor batterijen op elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energie blijft dit 0%. 
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Grafiek 2: Vergelijking emissies van bron tot tank (MARIN, 2022) 

 

“Van bron tot kielzog” 

“Van bron tot kielzog” of Well-To-Wake vormt de combinatie van de twee vorige emissiefactoren. Het neemt de volledige energieketen mee. Dit levert 

meteen ook een heel ander beeld op, waarbij de batterijen die worden opgeladen door elektriciteit afkomstig van fossiele brandstoffen slechts een 

kleine 8% CO2-reductie opleveren ten opzichte van een verbrandingsmotor op diesel. Batterijen die opgeladen worden door een mix aan elektriciteit 

(EU energiemix) leveren nog steeds slechts 30% besparing op. Enkel energie afkomstig van hernieuwbare energie levert zero-emissies op (kernenergie 

buiten beschouwing gelaten).  
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Grafiek 3: Vergelijking emissies van bron tot kielzog (MARIN, 2022) 
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2.4.3 Veiligheid 

Het gebruik van nieuwe, alternatieve brandstoffen neemt bepaalde risico’s met zich mee. Uit de 

bevraging blijkt dat de opslagmethode en/of eigenschappen (bv. drukvaten (350-700 bar), licht-

ontvlambare energiedragers, koude energiedragers (-250°C)) die inherent verbonden zijn aan de nieuwe 

energiedragers eerder niet toelaatbaar zijn. Dit zijn onder andere eigenschappen van Methanol en 

Waterstof, twee alternatieven waar nu sterk op wordt ingezet.  

De risico’s verbonden aan de alternatieven kunnen sterk worden gemitigeerd. Enerzijds doordat er 

duidelijke richtlijnen / technische voorschriften worden opgesteld in Straatsburg voor Waterstof en 

Methanol op brandstofcel en verbrandingsmotoren om ervoor te zorgen dat deze technieken op een 

veilige manier gebruikt kunnen worden. Bovendien is bij de ombouw of nieuwbouw van een schip het 

uitschrijven van een veiligheidsfilosofie noodzakelijk. Dit zijn veiligheidsmaatregelen die in acht 

genomen zijn tijdens de ontwerpfase. Het ontwerp zal vervolgens getoetst worden op gevaarlijke 

situaties door het uitvoeren van een veiligheidsstudie of HAZID (Hazard Identification). Deze studie 

wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van experten.  

Anderzijds betreft een belangrijke mitigatiemaatregel het sensibiliseren van de doelgroep. Naast 

sensibiliseren kunnen er ook gerichte opleidingen worden voorzien voor de mensen die in de praktijk 

deze nieuwe technieken zullen gebruiken. De operationele mensen zijn gewoon om te werken met een 

dieselmotor en beschikken vandaag niet over de nodige basiskennis, daarom is het belangrijk om hen 

vertrouwd te maken met deze alternatieven. Bij een defect of noodgeval, is het ook wenselijk dat er 

overgeschakeld kan worden naar een conventionele energiedrager als noodvoorziening (voorbeeld 

dieselmotor of batterijen).  

Veiligheid vormt met andere woorden een belangrijk aandachtspunt, maar dankzij bovenstaande 

mitigerende maatregelen worden de risico’s sterk verkleind. Het veiligheidsaspect heeft daarom geen 

impact op de keuze van de energiedragers en het TRL niveau.  

2.4.4 Regelgeving 

De markt van alternatieve aandrijving en brandstoffen is sterk in opmars, waardoor ook de regelgeving 

moet volgen. Vandaag is de regelgeving er al op voorzien om met nieuwe technieken aan de slag te 

kunnen gaan. Aanvragen voor de opstart van pilootprojecten of uitzonderingstrajecten kunnen worden 

ingediend. Vanuit de lessons learned wordt de effectieve regelgeving uitgewerkt. Een voorbeeld van 

dergelijk traject is de bouw van een sleepboot (de Hydrotug) op waterstof-diesel (dual fuel) door 

CMB.Tech.  

 
Figuur 4: Hydrotug, Port of Antwerp (eerste-waterstof-aangedreven-sleepboot, 2022) 
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Momenteel worden de technische voorschriften voor alternatieve brandstoffen met een vlampunt van 

minder dan 55°C aangepast door het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de 

binnenvaart (CESNI) in Straatsburg. Dit gaat naast LNG over waterstof en methanol. Hoofdstuk 30 en 

annex 8 worden herbekeken, zodat in de volgende versie van ES-TRIN (European Standard laying down 

Technical Requirements for Inland Navigation vessels) de opslag van methanol en de brandstofcellen 

zijn opgenomen. In 2025 mikt men op het opnemen van de opslag van waterstof en het toepassen van 

waterstof en methanol in de verbrandingsmotoren. Voor het naleven van deze regelgeving is de juiste 

expertise vereist. De Vlaamse Waterweg nv kan bij de effectieve ombouw of nieuwbouw hiervoor, naast 

haar eigen in-house expertise, beroep doen op classificatiemaatschappijen en ingenieursbureaus. Indien 

de innovatietrajecten nieuwe regelgeving vereisen, is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen 

en overheid nodig.  

Conclusie is dat de regelgeving momenteel wordt aangepast voor nieuwe alternatieve aandrijving en 

brandstoffen, een oefening die tijd kost. Dit zou de ontwikkeling van nieuwe technieken niet mogen 

tegenhouden. 

Overgangsbepalingen 

Verschillende edities van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor 

binnenschepen (ES-TRIN) zijn verschenen sinds de bouw van ’T Veerke, De Blauwe Reiger en Den Engel. 

Momenteel is editie 2021/1 van kracht. Deze overgangsbepalingen zijn van toepassing op bestaande 

schepen, niet voor nieuwbouw. Voor iedere bepaling is een einddatum vastgesteld, die samenhangt met 

de uitvoerbaarheid van de eis. Bij grote inspanningen of hoge kosten is de afloopdatum van de 

overgangsbepaling typisch op de langere termijn gezet. Na het verstrijken van de einddatum dient het 

schip te voldoen aan de voorgeschreven regelgeving van ES-TRIN.  

De overgangsbepalingen vormen een complex onderwerp binnen de ES-TRIN regelgeving. Ze komen 

voor in verschillende tabellen in verschillende artikelen en in meerdere hoofdstukken. Het toegestane 

vaargebied/vaarzone en het bouwjaar van het vaartuig bepalen welke overgangsbepalingen van 

toepassing zijn.  

Er kan geconcludeerd worden dat de ombouw van kleinere schepen naar alternatieve aandrijving en 

brandstof financieel moeilijk haalbaar is, net omwille van deze overgangsbepalingen. De schepen 

moeten dermate aangepast worden dat het economisch niet meer verantwoord is en er meteen gekozen 

wordt voor nieuwbouw.  
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2.4.5 Leerlessen uit best practices  

Vergroening van de vloot is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aan belang wint en waar 

verschillende publieke organisaties en overheden sterk op inzetten, zowel in binnen- als buitenland. Er 

werden gesprekken gevoerd met DAB Vloot, Port of Antwerp-Bruges en de Rijksrederij binnen 

Rijkswaterstaat rond de belangrijkste leerlessen uit de trajecten die zij reeds hebben doorlopen.  

Rol van de aanbestedende dienst 

De aanbestedende diensten zien vooral een pioniersrol voor zichzelf weggelegd, waarbij ze bewezen 

integreren in de huidige toepassingen van hun vloot. Het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen 

is een belangrijke ambitie waartoe het watergebonden transport ook een steentje moet toe bijdragen. 

Door het vergroenen van hun vloot, kunnen ze op die manier de sector inspireren om mee te gaan in 

de groene transitie. Om die reden nemen deze aanbestedende diensten  

Keuze van alternatieve aandrijving en brandstof 

DAB Vloot is al enkele jaren bezig met het vergroenen van haar vloot. Zo varen er al een aantal 

veerboten (o.a. Antwerpen en Oostende) elektrisch. DAB Vloot geeft de voorkeur aan nieuwbouw. Een 

conversie blijft immers een conversie, waarbij een hoogstaande nieuwe technologie in een schip wordt 

geïntegreerd met een oude rompvorm die niet efficiënt is. 

De Rijksrederij zet voor het bereiken van een klimaatneutrale en energieneutrale vloot in 2030 in op (in 

volgorde van voorkeur): 

• Batterijen 

• Waterstof 

• Methanol 

De Rijksrederij, verantwoordelijk voor de vloot van Rijkswaterstaat, heeft nieuwe multipurpose laten 

bouwen die dieselelektrisch (hybride) varen. Ze hebben een groot batterijpakket aan boord voor de 

normale werkzaamheden en ze maken gebruik van zonne-energie om het hotelvermogen op te vangen. 

Een conventionele dieselgenerator is geïnstalleerd als thuiskomer. Gegeven het operationeel profiel van 

de schepen kan er ‘s nachts opgeladen worden. 

Ook de Port of Antwerp-Bruges zet in op alternatieve aandrijving en brandstof. De huidige 

investeringen in waterstof (de hydrotug) en methanolaandrijving (de methatug) betreffen beide dual 

fuel technologie. In beide gevallen kan er dus in geval van nood gebruik gemaakt worden van 

conventionele brandstof (gasolie). Dit was niet de primaire overweging bij de keuze van de technologie, 

wel de beschikbaarheid van de technologie zelf (wat niet het geval was/is voor monofuel methanol of 

waterstofmotoren). Het havenbedrijf zet ook in op de productie van hernieuwbare methanol en 

waterstof.  

In beide gevallen (hydrotug en methatug) is de technologie nog niet bewezen in een sleepboot in een 

operationele omgeving. Beide projecten kwalificeren als piloot- of onderzoeksprojecten en zullen 

inzichten bieden die de besluitvorming over de verdere uitrol van de technologie in de operationele 

vloot kunnen ondersteunen. 
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Kostprijs 

De aanbestedende diensten vinden het belangrijk dat ze op een maatschappelijk verantwoorde manier 

investeren. Dit betekent dat zij meer geneigd zijn om te investeren in technologieën die al in de praktijk 

bewezen zijn. Sommige innovatieve projecten worden hierdoor ook juist niet doorgevoerd.  

Bovendien gaat het niet enkel om de kostprijs (CAPEX) van het schip zelf, maar moet er ook rekening 

gehouden worden met voorzieningen op de landzijde, zoals bijvoorbeeld de installatie van een 

hoofspanningscabine. Deze bijkomende kosten hebben een invloed op de uiteindelijke keuze van 

investering.  

Alle gesprekspartners zijn dienstverlenende organisaties. Een niet te onderschatten aspect is het 

maatschappelijk draagvlak, met andere woorden het verantwoorden van de kosten die voortvloeien uit 

de energietransitie. Uiteindelijk gaat de klant (in welke vorm dan ook) de meerkost moeten betalen. 

Draagvlak 

Een terugkerend gegeven bij de gesprekken is het gebrek aan draagvlak voor het gebruik van “groene” 

moleculen. En dit zowel intern binnen de organisatie als bij de eindgebruikers. Het doorvoeren van een 

energietransitie zal sowieso gepaard moeten gaan met een uitgebreide sensibiliseringscampagne. 

2.4.6 Technical Readiness Level 

De Technical Readiness Level (TRL) is een methodiek om de maturiteit van technologieën te bepalen. 

Het geeft met andere woorden de innovatiegraad weer. De keuze voor een minimale TRL werd bepaald 

aan de hand van de factoren die in dit hoofdstuk werden beschreven, zoals de veiligheid, de impact op 

operaties en beschikbaarheid, de schaalbaarheid, de gewenste gebruikersfunctionaliteiten, enz.  

Een overzicht van de belangrijkste randvoorwaarden voor de keuze van het TRL-niveau en nadien ook 

de technologieën:  

• De toegepaste technologie dient idealiter als voorbeeld voor de binnenvaart (demo). 

• De complexiteit en innovatiegraad moet voldoende hoog zijn om in aanmerking te komen voor 

een PIO-project. Anderzijds heerst er een bepaalde urgentie om de vaartuigen om te bouwen 

of nieuw te bouwen. 

• Het streefdoel van De Vlaamse Waterweg is zero-emissie tegen 2030 met een maximale 

afwijking van 20%. Het behalen van dit streefdoel maakt de opmaak van een langetermijnvisie 

noodzakelijk, waarin de strategie naar de vergroening van de vloot duidelijk wordt gemaakt. 

Voorbeelden van strategische vraagstukken: Blijft De Vlaamse Waterweg eigenaar van een eigen 

vloot? Hoe zullen de vaartuigen worden ingezet in de toekomst?  

• De kosten van de alternatieve energiedrager/omzetter moeten maatschappelijk verantwoord 

zijn. 

• Niet enkel kijken naar de CO2-uitstoot tijdens het varen, ook rekening houden met de uitstoot 

tijdens het productieproces van de energiedragers. 

• De autonomie van de schepen moeten minstens behouden blijven.  

• De voortstuwingsvermogens van de schepen moeten behouden blijven of zelfs vergroten (bv. 

in het geval van Den Engel). 

Op basis van deze randvoorwaarden en het gegeven dat De Vlaamse Waterweg ook een 

dienstverlenende functie heeft, is het niet raadzaam een laag TRL niveau te selecteren voor de installatie. 

Een TRL niveau van 7 of hoger geeft voldoende zekerheid. Een selectie van potentiële energiedragers 
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wordt weergegeven voor de optie “van tank tot kielzog” en de optie “van bron tot kielzog”. Een 

verbrandingsmotor op diesel wordt als normaalwaarde genomen.  

 
Tabel 2: Selectie van de energiedrager bij optie “van tank tot kielzog” (MARIN, 2022) 

 
Tabel 3: Selectie van de energiedrager bij optie “van bron tot kielzog” (MARIN, 2022) 
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Tabel 4: Legende technische benamingen 

2.5 Selectie technologieën 

Het operationeel profiel 

De selectie van de technologieën voor de 3 demovaartuigen is afhankelijk van het operationeel profiel. 

Idealiter is dit het huidige operationeel profiel van de vaartuigen, maar deze waren niet voorhanden 

tijdens de uitvoering van de opdracht.  

Een operationeel profiel geeft inzicht in het verbruik van de vaartuigen op een bepaald moment in de 

tijd. Ter illustratie: schip x vaart gemiddeld per etmaal 10% aan vol vermogen, 70% aan half vermogen 

en 20% van de tijd ligt het stil. Er zou naar een alternatief gezocht kunnen worden voor bijvoorbeeld het 

10% aan vol vermogen, of beslist worden om minder vermogen aan boord te voorzien.  

Het huidige jaarlijkse brandstofverbruik van ’T Veerke is 1369 kg, het potentieel brandstofverbruik 

bedraagt 5420 kg (bij 100% aan vol vermogen voor hetzelfde aantal vaaruren). Dit betekent dat ’T Veerke 

slechts 25% van het geïnstalleerd vermogen gebruikt. Uiteraard betekent dit niet dat het vermogen met 

75% kan worden teruggebracht, want in sommige gevallen heeft het vaartuig meer vermogen nodig. De 

exacte verhouding is niet bekend door het ontbreken van een gedetailleerd operationeel profiel.  

Ten einde een consistente technische en financiële vergelijking te kunnen maken werd als 

belangrijkste aanname 100% vol vermogen gedurende 100% van de tijd genomen. 

Bovenstaande aanname komt niet overeen met de werkelijkheid, het is een conservatieve benadering. 

De gekozen vermogen van de brandstofcellen en batterijen zullen te hoog zijn, wat dan ook aanzienlijk 

meer gewicht en dus een hogere kost met zich meebrengt. Een belangrijk advies naar De Vlaamse 

Waterweg betreft dan ook het opstellen van gedetailleerde operationele vaarprofielen voor de 

demovaartuigen alvorens het bestek te lanceren.  

Selectiecriteria voor keuze technologieën 

Verschillende aspecten bepalen de keuze van technologie. De randvoorwaarden die het TRL niveau 

bepalen, zijn een eerste belangrijke overweging. Dit heeft te maken met de doelstellingen die De 

Vlaamse Waterweg wilt bereiken en de gewenste gebruikersfunctionaliteiten. Naast deze 

randvoorwaarden (kostprijs, complexiteit, beschikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, autonomie en 
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vermogen, enz.) zijn er nog een aantal selectiecriteria die de keuze voor energiedragers en omvormers 

beïnvloeden: 

1. Lokale uitdagingen/omstandigheden (aanwezige infrastructuur, omgeving, enz.); 

2. Fysieke eigenschappen van het schip (maximale inzinking, beschikbare ruimte/massa, enz.); 

3. Energiedensiteit ten opzichte van diesel; 

4. Volumetrische energiedensiteit ten opzichte van diesel. 

Op basis van deze selectiecriteria en eerder conservatieve aannames rond wat er dan nodig is om dit te 

bereiken, werd een eerste voorstel uitgewerkt. Dit voorstel is louter gebaseerd op de technische 

mogelijkheden voor nieuwbouw en/of ombouw. De technische en financiële haalbaarheid werd tijdens 

de marktgesprekken afgetoetst aan het concreet aanbod van technologieën die in ontwikkeling zijn of 

reeds op de markt beschikbaar zijn. Tabel 4 geeft de selectie van technische mogelijkheden weer voor 

de 3 demovaartuigen op basis van de behoefteanalyse.  

Voor De Blauwe Reiger  werd geen verder marktonderzoek uitgevoerd omwille van verschillende 

redenen. Ten eerste omdat de ombouw van De Blauwe Reiger naar een elektrische oplossing of een 

waterstofoplossing met batterijen niet mogelijk is omwille van het bijkomend gewicht dat deze 

oplossing genereren. Zelfs als we uitgaan dat slechts 50% van het totale geïnstalleerd vermogen word 

gebruikt dan nog heeft het extra gewicht een nefaste invloed op de diepgang van het vaartuig. Een 

voormalige ombouw naar geïntegreerde brandstoftanks heeft dit alvast bevestigd. Het behaalde nog 

maar net het Certificaat van Onderzoek. Dit is specifiek het geval voor Den Blauwe Reiger, waar 

bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van de ramen aan boord van het schip extra diepgang belemmeren. 

De ombouw door het gebruik van biobrandstoffen is te weinig ambitieus voor een permanente 

oplossing, maar dit kan wel als een goede tussenoplossing dienen. De nieuwbouw van De Blauwe Reiger 

wordt momenteel minder verkozen, aangezien de toekomst van dit schip onzeker is.  

Het marktonderzoek rond de technische en financiële haalbaarheid van de geselecteerde technologieën 

voor ’T Veerke en Den Engel wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht. 
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Tabel 5: Overzicht technische mogelijkheden demovaartuigen 

Vaartuig Kenmerken Optie en TRL Ombouw / 

nieuwbouw 

Aan boord Aan de wal 

‘T Veerke Autonomie: 10 uur 

(batterijen telkens leeg) 

Max. vermogen: 26,1 kW 

Laadtijd: 10 uur 

Elektrisch / 

Waterstof 

brandstofcel (TRL 7) 

Nieuwbouw 

Elektrische aandrijving, batterijen 600 kW, 6500 

kg 

Optie: zonnepanelen (kan het aantal 

brandstofcellen aan de wel terugbrengen naar 2 

stuks) 

Oplaadstation: waterstof 

brandstofcel: 3 stuks van 60 kW 

Opslag waterstof: 20 ft 

container, 18.000 kg = 400 kg 

waterstof  

De Blauwe 

Reiger 

Autonomie: 30 uur  

(traject Genk-Nieuwpoort) 

Max. vermogen: 300 kW 

Optie 2: Verbruik waterstof: 

360 kg waterstof (H2) / 30 

uur aan max vermogen 

Elektrisch batterijen / 

Snelladen (TRL 9) 
Nieuwbouw  

Elektrische aandrijving, batterijen 3.000 kW, 

32.500 kg 
Hoogspanningscabine  

Elektrisch / 

Waterstof 

brandstofcel (TRL 7) 

Nieuwbouw 

Elektrische aandrijving met waterstof 

brandstofcel: 3 stuks van 300 kW, 7500 kg 

 

Opslag waterstof: 20 ft container, 18.000 kg = 

400 kg waterstof 

/ 

Biobrandstof (TRL 7) 
Ombouw 

mogelijk 

3 generaties biobrandstoffen: (1) vervaardigd 

uit voedselgewassen, (2) op basis van niet-

voedingsgewassen en allerlei soorten plant-, 

dier- en restafval, (3) op basis van algen en 

bacteriën. 

/ 

Den Engel* 

Autonomie: 12 uur  

Max. vermogen: 169 kW 

Optie 2: Verbruik waterstof 

96 kg (H2) / 12 uur aan max 

vermogen en autonomie 

van 4 dagen van 12 uur. 

Elektrisch batterijen / 

Snelladen (TRL 9) 
Nieuwbouw 

Op duwboot (Den Engel): elektrische 

aandrijving: 4.000 kg besparing in gewicht 

Op duwbak: batterijen 4000 kW, 43.500 kg 

Hoogspanningscabine  

Elektrisch / 

Waterstof 

brandstofcel (TRL 7) 

Nieuwbouw 

Op duwboot (Den Engel): elektrische 

aandrijving, waterstof brandstofcel: 2 stuks van 

200 kW, 5.000 kg 

Op duwbak: opslag waterstof: 20 ft container, 

18.000 kg = 400 kg waterstof met waterstof 

opslag in 20-voet container 

/ 
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3. Marktconsultatie 

De uiteenzetting in dit hoofdstuk is het resultaat van een intensieve zoektocht in de publiek beschikbare 

literatuur, bezoeken aan en bilaterale gesprekken met bedrijven die gespecialiseerd zijn in één van de 

geselecteerde (combinatie van) technologieën, en informele contacten met bedrijfsverantwoordelijken 

voor het opvragen van aanvullende informatie. Deze uiteenzetting is een momentopname uit een snel 

veranderend toneel van technologische ontwikkelingen die inspelen op het reduceren van de emissies. 

De gesprekspartners werden in samenspraak met De Vlaamse Waterweg bepaald. De resultaten die 

gepresteerd worden, vormen een geanonimiseerde synthese van dit onderzoek met een bijzondere 

focus op de technische en de financiële haalbaarheid.  

3.1 Batterijen 

3.1.1 Belangrijkste kenmerken 

De grootste voordelen van volledig elektrische schepen zijn, zoals eerder aangehaald, dat ze 100% 

emissievrij varen en indien ook de stroom die gebruikt wordt om de batterijen op te laden hernieuwbare 

stroom is zijn ze volledig CO2-neutraal. Daarnaast kennen batterijen een hogere algehele efficiëntie ten 

opzichte van conventionele brandstoffen en brengen elektrische schepen lagere operationele kosten 

met zich mee.  

De belangrijkste uitdaging van elektrische schepen op batterijen is, analoog aan de auto-industrie, het 

beperkte bereik. De energiedichtheid van batterijen is laag en massadichtheid van batterijen is hoog in 

vergelijking met conventionele brandstoffen. Bovendien duurt het opladen van batterijen langer dan het 

tanken van een conventioneel schip. Dit impliceert dat grote elektrische schepen enkel levensvatbaar 

zijn voor kortere reizen met voldoende tijd voor het opladen tussendoor, bijvoorbeeld tijdens het laden 

en lossen van het schip of het in- en uitstappen van passagiers.  

3.1.2 Innovatieve batterijoplossingen 

Plug and play batterijen 

Een verwisselbare (‘plug and play’) batterijcontainer plaatsen aan boord van een schip vormt een goed 

alternatief voor de volledige integratie van een elektrische aandrijving in het schip. In een duwkonvooi 

kan deze modulaire batterij bijvoorbeeld op het dek van de duwbak worden geplaatst om op die manier 

de gewichtstoename aan boord van het schip zelf te beperken. Deze systemen worden in verschillende 

financieringsvormen aangeboden: te koop, te huur, te betalen per kW (verbruik). Er zijn verschillende 

voorbeelden van dergelijke systemen aanwezig op de markt. Een aantal hiervan worden in tabel 5 

voorgesteld.  
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(Battery-box-600, 2022) 

 
(Skoonbox, 2022)s 

 
(ZESpack, 2022) 

De Battery Box (BREDENOORD-

ENGIE) een mobiele 20 ft 

container met lithium Ion accu’s 

en kan tot 600 kW energie 

opslaan. 

De Skoonbox 2 DC od AC (SKOON 

ENERGY BV) is een mobiele 20ft 

container met lithium Ion accu’s 

638kw aan energie en weegt 13t. 

De ZES-pack (ZERO EMMISION 

SERVICES) is een mobiele 20ft 

container met lithium Ion accu’s 

tossen de 2000 en 2500kw aan 

energie. 

Tabel 6: Voorbeelden van plug and play containers 

Aandacht voor veiligheid 

Bij een zogenaamde ‘thermal runaway’ door oververhitting kan de chemische inhoud van de batterijcel 

explosief tot ontbranding komen, waarbij steekvlammen kunnen ontstaan en delen van het accupakket 

als projectielen kunnen wegvliegen. Een batterij die brand is nauwelijks te blussen, omdat een batterijcel 

zeer goed zijn afgeschermd tegen invloeden van buitenaf. Daarom is een batterijpakket van binnen 

moeilijk te koelen en gaat de chemische reactie door. Bij verbranding van een lithium-ion komt een 

cocktail aan gevaarlijke stoffen vrij. Waterstoffluoride is er één met een groot risico, d.i. een zeer toxische 

stof die bij blootstelling ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken door inademing en contact met 

de huid. 

Omwille van bovenstaande redenen is het verboden om de lithium ion batterijen in het laadruim te 

plaatsen volgens artikel 10.11 van ES-TRIN. In het geval van Den Engel word de batterijcontainer open 

aan dek van de duwbak geplaatst. Er bestaan reeds batterijoplossingen waarbij de veiligheid zodanig is 

ingebouwd dat een thermal runaway van één enkele cel zich beperkt tot deze cel en er dus geen 

kettingreactie optreedt. Deze batterijen en batterijcontainers zijn uitgerust met een zogeheten “Passive 

cell-level thermal runaway isolation with exhaust gas system” (corvusenergy, 2022). 

 

Figuur 5: Corvus BOB 20-voet container (corvusenergy, 2022) 

Gerecycleerde batterijen 

De circulaire economie is de laatste jaren een opmars aan het maken. Bij de keuze voor een elektrische 

aandrijving aan boord van het schip, biedt het recycleren van batterijen uit de automotive industrie 

talrijke voordelen. Deze batterijen worden afgeschreven na 10 jaar, maar bezitten nog steeds 80% van 

hun oorspronkelijk vermogen. Door gebruik te maken van gerecycleerde batterijen kan de aanschafprijs 
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drastisch verlaagd worden. Een voorbeeld van een bedrijf die gerecycleerde batterijen aanbiedt is 

WATT4EVER. Naast de kostprijs zijn ook volgende voordelen van toepassing: 

• Het besparen op CO2-uitstoot:Tot 110 kg per kWh voor een nieuwe batterij. 

• Het minder uitputten van zeldzame mineralen (kobalt, lithium, nikkel en yttrium) door 

schadelijke ontginning. Tot 0,5 kg kobaltwinning per kWh batterij. 

• Het vermijden van de impact van lithiumwinning op lokale waterbronnen. 

(watt4ever technologie, 2022) 

Een nadeel verbonden aan het gebruik van gerecycleerde batterijen is het extra gewicht aan batterijen 

dat nodig is om hetzelfde totaalvermogen te bekomen. 

Elektriciteitsopwekking aan de wal, opslag aan boord (MULTI, 2019) 

Voor het laden van de batterijen biedt het gebruik van netstroom aan de wal het voordeel dat dit 

efficiënter is dan het opwekken van stroom op elk schip afzonderlijk, wat resulteert in een hogere totale 

energie-efficiëntie. Aan boord leveren de lithium-ion batterijen (of in sommige speciale gevallen 

supercondensatoren) stroom aan de elektromotoren die de voorstuwingsmotoren aandrijven.  

Dit gebeurt de dag van vandaag al in de havencontext. Voor het opladen van de batterijen van 

elektrische schepen is er hoogspanningsvoeding vereist in de havens of op laad- en losplekken. In de 

meeste gevallen moet hiervoor nieuwe elektrische infrastructuur worden aangelegd. Sommige havens 

hebben al een High Voltage Shore Connection (HVSC), waarvan de elektrische infrastructuur ook kan 

gebruikt worden voor het opladen van schepen. Dit kan aan de hand van plug-in systemen of draadloze 

oplaadsystemen zoals die van Wärtsilä. 

In Nederland werken verschillende bedrijven samen aan een netwerk van laadstations voor 

binnenvaartschepen. De laadstations worden gebruik voor het laden van verwisselbare batterijcontainers 

die aan boord van de binnenschepen worden geplaatst. 

3.1.3 Inspirerende use cases 

Port-Liner 

Port-Liner is een Nederlands bedrijf met als missie het bouwen van volledig elektrische 

binnenvaartschepen. Ze zijn bezig met een Europees project voor de ontwikkeling van containerschepen 

met een capaciteit tot 280 TEU die zullen worden aangedreven door vier zogenaamde "E-Powerboxen". 

Dit zijn draagbare batterijcontainers die in havens kunnen worden uitgewisseld, waardoor geen lange 

oplaadtijden nodig zijn. De actieradius is minimaal 14 uur. De Total Cost of Ownership (TCO) is volgens 

Port Liner break-even ten opzichte van dieselschepen. Door infrastructurele problemen loopt het project 

vertraging op. Het project werd medegefinancierd door de Europese Commissie. (portliner.nl, 2019) 

 
Figuur 6: Elektrisch aangedreven schip van Port-Liner 
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KOTUG E-Pusher™ (Kotug, 2022) 

KOTUG heeft een reeks modulaire en schaalbare elektrische duwboten ontwikkelt, de E-Pusher™ Series, 

aangedreven door verwisselbare energiecontainers. De E-Pusher™-serie heeft momenteel drie 

modellen, variërend van 5,5 tot 22 meter lang en een maximale diepte van 0,45 tot 1,35 meter, wat 

resulteert in een diepgang die 30% minder is dan conventionele duwbootontwerpen.  

 
Figuur 7: Elektrisch aangedreven duwboot van KOTUG 

3.1.4 Impact op het ontwerp 

Het gebruik van Lithium-ionbatterijen als alternatieve aandrijving impliceert een sterke toename in het 

gewicht van het schip. Bij het ontwerp en de constructie van een dergelijk schip dient zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt te worden van aluminium of composieten als constructiematerialen om deze toename 

in gewicht te compenseren. De voorstuwing van volledig elektrische schepen is sterk gelijkaardig aan 

die van dieselelektrische schepen, het enige verschil is de bron namelijk 100% elektrische energie. 

De MF Tycho Brahe en de MF Aurora van ForSea, hoewel dit geen binnenvaartschepen zijn, zijn het  

goede voorbeelden om de impact op het ontwerp te illustreren. ForSea exploiteert twee elektrische 

Ropax-veerboten van 111 meter tussen Helsingør (Denemarken) en Helsingborg (Zweden). De schepen 

zijn oorspronkelijk gebouwd als conventionele schepen op dieselmotoren in respectievelijk 1991 en 

1992 en in het jaar 2017 werden er batterijpakketten met een totale capaciteit van 4.160 kWh per schip 

aan toegevoegd. Elke rit van ongeveer 20 minuten verbruikt 1.175 kWh en de batterijen worden bij elke 

stop opgeladen. Het opladen duurt tussen de 6 en 9 minuten. Omwille van redundantieredenen werden 

de originele dieselmotoren ook aan boord gehouden, waardoor het gewicht van elk schip toenam met 

280 ton. (electrive, 2022) 

 

Figuur 8: Afbeelding van de MF Tycho Brahe van ForSea 
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CESNI voorziet afzonderlijke hoofdstukken voor de voorziening voor de batterijen: “Hoofdstuk 10 

elektrische apparaten en installaties” en voor schepen met elektrische aandrijving: “Hoofdstuk 11 

bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen”. De vereisten met de grootste impact op het schip 

bij ombouw worden hieronder opgesomd.  

Artikel 10.11 Batterijen, accumulatoren en laadapparatuur 

16. Ter bewaking van de accumulatoren moeten zo mogelijk accumulatormanagementsystemen worden 

benut. Lithium-ionen-accumulatoren moeten met dergelijke systemen zijn uitgerust. 

17. Ruimten waarin lithium-ion-accumulatoren geplaatst worden, moeten aan de volgende eisen 

voldoen: 

a) Deze ruimten moeten tegen brand van een of meerdere lithium-ion-accumulatoren beschermd 

zijn op basis van een door een erkend deskundige opgesteld brandbeschermingsconcept, 

a. waarbij rekening gehouden dient te worden met de overige apparatuur die in dezelfde 

ruimte opgesteld staat, 

b. waarbij tevens rekening gehouden dient te worden met de desbetreffende instructies 

van de fabrikant van de lithium-ion-accumulator, en 

c. eveneens bepaald is welke alarmsystemen voorzien moeten worden.  

Een brandbeschermingsconcept is daarentegen niet nodig wanneer de lithium-ion 

accumulatoren in een brandveilige behuizing geplaatst zijn die 

d. op zijn minst voorzien is van een controle-inrichting (brand en thermal runaway) en 

e. in afwijking van artikel 13.06 voorzien is van een geschikte, vast ingebouwde 

brandblusinstallatie voor de bescherming van objecten. 

b) In het geval van onderdeel a, eerste zin, moeten deze ruimten beschermd zijn met 

scheidingswanden van het type A60. 

c) Deze ruimten, of de in een brandveilige behuizing geplaatste lithium-ion-accumulatoren 

moeten beschikken over een mechanische ventilatie naar open dek. De ventilatieopeningen 

moeten zo worden geplaatst dat de veiligheid van personen aan boord gewaarborgd blijft. 

Artikel 11.01 Algemene bepalingen voor elektrische scheepsaandrijvingen 

1. De elektrische hoofdaandrijving van een vaartuig bestaat uit ten minste: 

a) twee stroombronnen, onafhankelijk van het aantal hoofdaandrijvingen, 

2. Indien een elektrische hoofdaandrijving slechts met één aandrijfmotor is uitgerust en het vaartuig 

geen andere scheepsaandrijving heeft die voldoende aandrijfvermogen waarborgt, moet de elektrische 

hoofdaandrijving zodanig worden uitgevoerd dat ten minste in de volgende situaties voortbeweging op 

eigen kracht met de daarbij vereiste manoeuvreerbaarheid gewaarborgd blijft: 

a) na een storing in de vermogenselektronica of 

b) na een storing in de regeling en sturing van de voortstuwingsinstallatie. 

Er moet voor gezorgd worden dat de capaciteit van de batterijen of accumulatoren onder alle 

omstandigheden en op elk moment toereikend is om veilig en op eigen kracht een ligplaats te bereiken. 
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4. Wanneer de elektrische aandrijfmotoren door batterijen of accumulatoren worden gevoed, moet de 

capaciteit daarvan bewaakt en afgelezen kunnen worden. Er moet voor gezorgd worden dat de 

capaciteit van de batterijen of accumulatoren onder alle omstandigheden en op elk moment toereikend 

is om veilig en op eigen kracht een ligplaats te bereiken. 

Artikel 11.04 Vermogenselektronica voor elektrische scheepsaandrijvingen 

Vermogenselektronica met gescheiden koeling moet bij het uitvallen van het koelsysteem met 

gereduceerd vermogen in werking kunnen blijven, zodat bij elektrische hoofdaandrijvingen op zijn minst 

een voortbewegen op eigen kracht gewaarborgd is. Het uitvallen van het koelsysteem moet door een 

alarm kenbaar worden gemaakt en in het stuurhuis afgelezen kunnen worden. 

Artikel 11.06 Sturing, afstelling en automatische vermogensbeperking 

Ter bescherming van het boordnet tegen overbelasting moet 

a) een automatische uitschakeling van elektrische apparaten die niet bestemd zijn voor de 

veiligheid van personen of de navigatie en 

b) indien nodig, een automatische vermogensbeperking van de elektrische aandrijfmotoren worden 

voorzien. 

(es-trin-2021, 2022) 

Het gebruik van een batterijpack aan boord van een bestaand klein schip zal een aanzienlijke impact 

hebben op de constructie van het vaartuig en haar bijbehorende bestaande systemen zoals 

brandbeveiliging, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) is een combinatie van 

hardware en software voor gebruik bij industriële automatisering), etc.  

3.1.5 Beschikbaarheid van batterijen 

Bij het gebruik van batterijen is er in principe geen omvorming van een energiedrager. Het gebruik van 

batterijen in de voorstuwingslijn van een schip is ondertussen een volwassen en op de markt beschikbare 

technologie die in de praktijk steeds vaker wordt toegepast.  

3.2 Brandstofcellen 

Er zijn verschillende soorten brandstofcellen die geschikt zouden zijn voor binnenvaarttoepassingen. Het 

TRL niveau verschilt voor ieder type brandstofcel. In dit hoofdstuk worden daarom enkele voorbeelden 

van brandstofcellen beschreven. Zij hebben ook elk verschillende mogelijke energiedragers.  

3.2.1 Belangrijkste kenmerken  

Brandstofcelsystemen zijn in tegenstelling tot conventionele brandstoffen en verbrandingsmotoren 

stiller en kennen een hoge efficiëntie. Eén brandstofcel levert doorgaans een spanning van minder dan 

1V. Dit is de reden waarom brandstofcellen op elkaar gestapeld worden, zodat ze een hogere spanning 

kunnen genereren. Indien de brandstofcellen gevoed worden met pure (blauwe waterstof – zie verder) 

is er geen CO2-uitstoot. Daarnaast zijn brandstofcelsystemen eenvoudig in gebruik en in onderhoud. De 

voornaamste reden hiervoor is het klein aantal bewegende delen aanwezig in dit systeem. Ze hebben 

ook goede deellastkarakteristieken. Dit betekent dat het rendement goed blijft wanneer de brandstofcel 

niet volledig wordt belast. Met andere woorden, de verhouding tussen het verbruik en het geleverde 

vermogen blijft redelijk constant. 
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Echter, heeft een dergelijk systeem ook enige nadelen. Zo beschikken zij over een beperktere levensduur 

en zijn ze duur om aan te kopen. Bovendien zijn brandstofcelsystemen erg zwaar, waardoor ook hier 

rekening moet gehouden worden met het extra gewicht. Brandstofcellen reageren traag op 

laadveranderingen en hebben een langzame start- en stoptijd. Tenslotte is er elektriciteit nodig om 

waterstof aan de wal te maken, wat ze minder energie-efficiënt maken.  

3.2.2 Innovatieve brandstofceloplossingen 

Proton exchange membrane brandstofcel (PEMFC) – TRL 7 

Een PEMFC is een volwassen technologie die wordt toegepast in verschillende maritieme en niet-

maritieme installaties. Ze werken bij lage temperaturen tussen de 50 en de 100°C. De brandstofcel 

bestaat uit een anode en kathode, beide op platinabasis, met daartussen een bevochtigd 

polymeermembraanelektrolyt. De anode wordt gevoed met zuivere waterstof, waar het zich vormt tot 

waterstofionen (H+) en elektronen. De elektrolyt passeert de H+-ionen van de anode naar de 

kathodezijde, terwijl de elektronen door het elektrische circuit gaan en het systeem van stroom voorzien. 

Aan de kathodezijde wordt zuurstof aangebracht die met de H+ ionen en elektronen reageert tot zuiver 

water (H20). (MULTI, 2019) 

PEMFC's hebben een hoge vermogen-gewichtsverhouding tussen de 100 en de 1000 Watt/kg. Het 

terugwinnen van warmte is bij dit type cellen niet haalbaar. De totale systeemefficiëntie is ongeveer 50 

à 60%. (Tronstad, Åstrand, Haugom, & Langfeldt, Study on the use of fuel cells in shipping, 2017) 

Het platina dat als katalysator aanwezig is, is gevoelig voor koolmonoxide- en zwavelvergiftiging. Deze 

vergiftiging treedt op wanneer CO- en S-moleculen zich binden aan de katalysator in plaats van aan de 

waterstof. Daarom is waterstof met een hoge zuiverheid nodig om een PEMFC van brandstof te voorzien. 

Het is mogelijk om gereformeerde koolwaterstoffen als waterstofbron te gebruiken. Het direct gebruik 

van koolwaterstoffen is ook mogelijk, maar dit bevindt zich nog in de onderzoeksfase. PEMFC's kunnen 

ook op methanol werken. Deze zogenaamde directe methanol-brandstofcellen (DMFC) zijn nog in 

ontwikkeling maar zijn ook minder interessant voor binnenvaarttoepassingen aangezien ze momenteel 

nog niet erg efficiënt zijn, ongeveer 20% systeemefficiëntie. (Tronstad, Åstrand, Haugom, & Langfeldt, 

Study on the use of fuel cells in shipping, 2017) 

Binnen de PEMFC’s moet er ook een onderscheid worden gemaakt tussen industriële en automotive 

brandstofcellen. Deze laatste zijn veel compacter en hebben een kortere levensduur (13.000 uur) ten 

opzichte van de industriële uitvoering (levensduur = 25.000 uur).  

Momenteel zijn er nog geen toepassingen voor de commerciële binnenvaart. In de maritieme sector zijn 

die er wel: de FCS Alsterwasser, Nemo H2 en Water Go Round. Er zijn ook hybride schepen inclusief 

PEM-brandstofcellen operationeel, zoals de  New York Hornblower Hybrid (sinds oktober 2011) en de 

Type 212/214 onderzeeërs (sinds 2002). 

High temperature proton exchange membrane brandstofcel (HT-PEMFC) – TRL 5 

HT-PEMFC’s kunnen typisch gebruikt worden bij hogere temperaturen, tot ongeveer 200°C, doordat ze 

gebruik maken van een mineraal zuur elektrolyt in plaats van een op water gebaseerde elektrolyt. De 

voordelen ten opzichte van een normale PEMFC zijn onder meer de lagere gevoeligheid voor CO- en 

zwavelvergiftiging, evenals een vereenvoudigd waterbeheersysteem (water is enkel in gasvorm 

aanwezig).  
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Het totale rendement van dit type brandstofcelsysteem kan ook worden verhoogd door toepassing van 

een afvalwarmteterugwinningssysteem. HT-PEMFC's hebben een lagere vermogensdichtheid en het is 

niet mogelijk om ze koud te starten (Tronstad, Åstrand, Haugom, & Langfeldt, Study on the use of fuel 

cells in shipping, 2017). De reacties in de brandstofcel zijn hetzelfde als bij normale PEMFC's. 

HT-PEMFC's worden gebruikt in de MS Mariella en MF Vågen en meer onderzoek wordt gedaan in het 

RiverCell-project. 

Er bestaat verdeeldheid over het TRL niveau van dit type brandstofcel het varieert van 5 tot 7. Gezien de 

meeste brandstofcellen op de markt van het type PEMFC zijn hebben wij een TRL van 5 toegekend. 

Solid oxide brandstofcel (SOFC) – TRL 5 

De SOFC’s werken bij veel hogere temperaturen, tussen de 500 en de 1000°C. Gebruikelijke materialen 

zijn een nikkellegering voor de anode, Lanthanum strontium manganiet voor de kathode en een nikkel 

met yttrium-gedoteerd zirkoniumoxide voor de elektrolyt. Dit elektrolyt is een poreus materiaal dat in 

staat is om O2- ionen door te laten.  

SOFC's zijn een stuk flexibeler ten opzichte van verschillende brandstofsoorten: naast waterstof kunnen 

LNG, methanol en koolwaterstoffen zoals diesel worden gebruikt. Bij het gebruik van waterstof worden 

geen andere reactanten uitgestoten. Bij het gebruik van andere soorten brandstoffen, moeten deze 

worden hervormd.  

Het elektrisch rendement van SOFC’s is ongeveer 60%. Het systeemrendement kan met een 

warmteterugwinningssysteem verder verhoogd worden tot 85%. Om de thermische belasting te 

verminderen en een flexibelere werking te garanderen, kunnen SOFC's gebruikt worden in combinatie 

met batterijen (Tronstad, Åstrand, Haugom, & Langfeldt, Study on the use of fuel cells in shipping, 2017) 

Huidige beschikbare toepassingen van SOFC’s bevinden zich in de maritieme sector. Voorbeelden 

hiervan zijn het FELICITAS-project, MV Undine en MS Forester. 

Molten carbonate brandstofcel (MCFC) – TRL 5 

De MCFC is een ander type brandstofcel dat werkt bij hoge temperaturen, tussen de 600 en de 700°C. 

Ook deze brandstofcelsystemen kunnen gebruikmaken van verschillende brandstoffen. De hervorming 

van de brandstof vindt plaats in de brandstofcel zelf. Het gebruik van koolwaterstoffen leidt echter nog 

steeds tot CO2-emissies (Tronstad, Åstrand, Haugom, & Langfeldt, Study on the use of fuel cells in 

shipping, 2017). De MCFC gebruikt een carbonaatzout als elektrolyt. 

Een MCFC is een volwassen technologie, maar heeft nog steeds hoge kosten, een beperkte levensduur 

en een lage vermogensdichtheid (van Biert, Godjevac, Visser, & Purushothaman Vellayani, 2016). Door 

de hoge temperatuur is het ook kwetsbaar voor corrosie en barsten van componenten. Het belangrijkste 

voorbeeld van een MCFC in maritieme toepassingen is de Viking Lady, die LNG als brandstof gebruikt. 
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3.2.3 Inspirerende use cases 

In de praktijk zijn er reeds succesvolle voorbeelden van het gebruik van brandstofcellen als alternatief 

energieopwekkingssysteem. De FCS Alsterwasser, de Nemo H2 en de Hydrogenesis zijn allemaal 

schepen die veelbelovend en/of succesvol waren in gebruik, maar lagen op een gegeven moment toch 

stil omwille van een gebrek aan waterstofinfrastructuur. Deze ondersteunende infrastructuur is de laatste 

jaren aanzienlijk verbeterd en hierdoor zijn de mogelijkheden gegroeid, toch blijft dit een belangrijk 

aandachtspunt. Onderstaande selectie van referentieprojecten waren ‘front-runners’ voor het gebruik 

van brandstofcellen aan boord van de schepen. 

FCS Alsterwasser 

Het 25 meter lange Fuel Cell Ship (FCS) Alsterwasser was onderdeel van het Zemships (zero emissions 

ships) project. Het doel was het eerste door waterstof aangedreven passagiersschip te ontwikkelen en 

te realiseren met een capaciteit van meer dan 100 personen. Kenmerken van het schip zijn een laag 

geluidsniveau, geen uitstoot, een hoog rendement en geen risico op watervervuiling. Het schip maakte 

vanaf 2009 rond- en charterreizen rond Hamburg in Duitsland. Het werd geclassificeerd door 

Germanischer Lloyd. Het schip heeft twee PEMFC-systemen van elk 48 kW. In twaalf waterstoftanks van 

350 bar met een totaal waterstofgewicht van 50 kg werd voldoende waterstof opgeslagen om twee tot 

drie dagen te kunnen werken. Het tanken gebeurde in 12 minuten bij een waterstoftankstation. In 2014 

werd gemeld dat het schip stil lag vanwege problemen met de waterstofvoorzieningsinfrastructuur 

(HZwei-Blog, 2014). Het is onduidelijk of deze problemen sindsdien zijn opgelost. 

    

Figuur 9: Afbeelding van de FCS Alsterwasser 

Tijdens een proefvaart na onderhoud raakten de loodzuuraccu's oververhit en vatten ze vlam. Het schip 

zelf was zwaar beschadigd. De brandstofcel- en waterstofsystemen vormden geen onderdeel van het 

probleem en waren noch beschadigd of in gevaar. Dit incident bewees in feite het veiligheidsconcept 

van de alternatieve aandrijving van het schip. (Vogler & Würsig, 2011). 

Nemo H2 

Nemo H2 is een passagiersschip dat waterstof-PEMFC's gebruikt. Het werd in 2009 te water gelaten en 

deed dienst als toeristenboot voor Lovers in Amsterdam. Soortgelijke problemen als de eerder 

genoemde Alsterwasser deden zich voor: de waterstofvoorziening was de zwakke schakel. 

Oorspronkelijk zou Shell de Nemo H2 gebruiken als middel om personeel over de IJ-rivier te vervoeren, 

maar vanwege een langere bouwtijd dan verwacht, besloten ze in plaats daarvan gebruik te maken van 

lokale veerboten. Het geplande waterstoftankstation in Amsterdam-Noord werd dus nooit gebouwd, 

waardoor de Nemo H2 uiteindelijk stil kwam te liggen. (Het Parool, 2013) 
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Figuur 10: Afbeelding van de Nemo H2 

Water-Go-Round 

De Water-Go-Round is een veerboot die momenteel in aanbouw is in Californië, VS. Het is een 21 meter 

lange aluminium catamaran. Een 360 kW PEMFC-systeem in combinatie met een 100 kWh lithium-

ionbatterijpakket zal elektrische stroom leveren aan twee 300 kW elektromotoren, waarmee een 

topsnelheid van 22 knopen kan worden bereikt. Een totaal van 264kg zuivere waterstof wordt 

opgeslagen in tanks onder druk (250 bar) bovenop het dek, genoeg voor een maximaal gebruik van 

twee dagen. De kiel werd eind 2018 gelegd en de lancering werd verwacht in september 2019. Het schip 

is uiteindelijk in september 2021 te water gelaten. (Water go around, 2022) 

     

Figuur 11: Afbeelding van de Water-Go-Round Catamaran (Water go around, 2022) 

3.2.4 Impact op ontwerp 

Zoals eerder vermeld, worden brandstofcellen gestapeld tot een brandstofcelstack of stack. Deze stack 

heeft hulpcomponenten nodig om elektrische stroom op te wekken. Deze componenten omvatten 

brandstof- en toevoersystemen zoals pompen, blowers en compressoren. Sommige brandstofcellen 

gebruiken warmtewisselaars om gasstromen op te warmen. Gasvormige brandstoffen hebben vaak 

filtratie en bevochtiging nodig.  

Brandstofcellen genereren gelijkstroom (DC). Omwille van een variabele spanning en stroom wordt een 

vermogensconditioneringsapparaat, zoals een omvormer, gebruikt om deze gelijkstroom om te zetten 

in netspanning en -frequentie. (van Biert, Godjevac, Visser, & Purushothaman Vellayani, 2016) 

Brandstofcellen op lage temperatuur hebben zeer zuivere waterstof nodig om CO-vergiftiging te 

voorkomen, en moeten dus gereinigd worden . Verschillende processen komen hiervoor in aanmerking, 
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zoals watergasverschuiving, preferentiële oxidatie en selectieve methanisering. Na deze CO-opruiming 

hebben lage temperatuur-PEMFC's verdere zuivering nodig. 

De bijgewerkte versie van ES-TRIN 2023, die naar verwachting in januari 2024 in werking treedt, bevat 

herziene eisen voor brandstoffen met een laag vlampunt. Het ontwerpvoorstel voor de regelgeving is 

momenteel in opmaak. De voorschriften of vereisten in deze regelgeving zijn van toepassing voor 

brandstofcelruimten die zich onder of boven dek bevinden. De draft versie van de regelgeving is 

momenteel niet publiek beschikbaar. Een inkijk in de ontwerptekst leert dat vast staat de draft 

regelgeving een aanzienlijke ombouw zal vragen indien brandstofcellen in bestaande schepen worden 

geïntegreerd. De draft heeft veel raakpunten met de bestaande regelgeving voor zeegaande schepen 

(Bureau veritas, 2022).  

3.2.5 Beschikbaarheid van brandstofcellen 

Brandstofcellen zijn een redelijk nieuwe technologie die nog maar sporadisch worden toegepast en dan 

meestal als “niet-essentiële” elektrische generator. De meeste lopende projecten met schepen die 

beschikken over brandstofcellen in een voorstuwingslijn zitten nog in pilootfase. 

Een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van de brandstofcel is het gasvrij houden van de 

machinekamer, zeker wanneer deze ruimte klein is. De brandstofcel moet hiervoor ontworpen en 

gecertificeerd worden met een secundaire beschermingsbarrière. De keuring van dergelijke 

brandstofcellen is nog volop in ontwikkeling. In april 2022 kondigde Ballard aan dat zij de eerste type 

goedkeuring hebben ontvangen voor een scheepsbrandstofcel (Ballard, 2022)l. In mei 2022 meldde 

EODev dat zij een Approval in Principle (AIP) of principe goedkeuring heeft verkregen voor haar 

brandstofcel voor scheepstoepassingen (eo-dev, 2022). Voor de landtoepassingen zijn er reeds 

meerdere bedrijven die brandstofcellen aanbieden.  

3.3 Waterstof als energiedrager 

Aangezien de HT PEMFC een TRL heeft van 7 komt enkel de brandstofcel van het type PEMFC in 

aanmerking voor de aandrijving van demovaartuigen van De Vlaamse Waterweg of voor het opladen 

van de batterijen bij elektrische aandrijving. Dit type brandstofcel werkt uitsluitend op waterstof in 

tegenstelling tot andere soorten brandstofcellen. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende soorten 

waterstof, de opslag van waterstof en de impact op het ontwerp van het schip.  

3.3.1 Soorten waterstof 

Grijze waterstof 

Er is sprake van grijze waterstof wanneer de waterstofproductie gebaseerd is op fossiele brandstoffen, 

zoals kolen, aardgas en aardolie en waarbij de CO2 in de lucht vrijkomt. De wereldwijde 

waterstofproductie gebeurt op dit moment voor ongeveer 95% op deze manier, voornamelijk op basis 

van aardgas via grote reformers (steam methane reforming – SMR). Bij het omzetten van methaan komt 

per kg waterstof zo’n 7 à 8 kg koolstofdioxide vrij. Dit is momenteel de goedkoopste doch meest 

schadelijke manier om waterstof te produceren (Waterstofnet, 2022). 

Blauwe waterstof 

Blauwe of lage koolstof waterstof kent hetzelfde proces wat betreft de waterstofproductie. Echter, wordt 

bij blauwe waterstof de CO2 (grotendeels) afgevangen en vervolgens opgeslagen (= Carbon Capture 
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and Storage of CSS) of wordt de CO2 als grondstof gebruikt (= Carbon Capture and Utilisation of CCU). 

Het opvangen van de  koolstofdioxide impliceert een investeringskost van waterstof geschat op € 700-

800/kW. Een andere vorm van blauwe waterstof is restwaterstof. Deze komt vrij als bijproduct bij andere 

industriële processen zoals de productie van chlooralkali of van cokesovengas. Indien bij chlooralkali 

elektrolyse ook groene stroom gebruikt wordt, kunnen we zelfs spreken van groene waterstof. 

Bij zowel grijze en blauwe waterstof is dus nog sprake van een fossiele basis (Waterstofnet, 2022). 

Groene waterstof 

Het maken van waterstof via elektrolyse, waarbij waterstof wordt opgesplitst door middel van 

hernieuwbare elektriciteit, is groene waterstof. Bij elektrolyse wordt water (H20) door toevoeging van 

elektriciteit omgezet in waterstof (H2) en zuurstof (O2). De productie van één kilo waterstof vergt 

ongeveer 50 kWh en het resultaat heeft een energiewaarde van 35 kWh en kent dus een rendement van 

70%. 

De huidige prijs van elektrolysers schommelt rond de € 1.136/kW, mede afhankelijk van hun vermogen. 

Naast een investering in de elektrolyse-infrastructuur, vormt de prijs van groene stroom en water om 

groene waterstof te kunnen produceren een belangrijke factor. Deze prijs kan echter sterk variëren van 

moment tot moment, waardoor het met momenten interessanter wordt dan grijze waterstof 

(Waterstofnet, 2022).. 

3.3.2 Beschikbaarheid van groene waterstof 

Groene waterstof geniet de voorkeur, aangezien dit type waterstof op een emissievrije manier wordt 

geproduceerd. Echter, is het moeilijk in schatten welke groene energiedragers beschikbaar zullen zijn 

tegen 2030 en in welke hoeveelheid. Groene stroom zal naar alle waarschijnlijkheid ‘onbeperkt’ 

beschikbaar zijn, maar groene waterstof wellicht nog niet. Europa heeft wel doelstellingen gedefinieerd 

tegen 2030, namelijk een jaarlijkse productie van 10 miljoen ton groene waterstof en eenzelfde 

hoeveelheid import.  

Deze doelstellingen zijn onderworpen aan een aantal voorwaarden opgelegd door de Europese 

Commissie omwille van een bezorgdheid die recentelijk werd geuit. De elektrolyse-industrie van de 

Europese Unie heeft zich ertoe verbonden haar productiecapaciteit te vertienvoudigen – tot 17,5 GW 

per jaar in 2025 – in een poging de productie van groene waterstof te stimuleren. Dit mag echter niet 

impliceren dat de hernieuwbare elektriciteit bestemd voor andere doeleinden, zoals het leveren van 

schone stroom voor de industrie of elektrische voertuigen, wordt gekannibaliseerd. De Europese 

commissie stelt daarom regels op die ervoor zorgen dat elektriciteitsinstallatie die elektriciteit leveren 

voor groene waterstof een aanvulling zijn op andere vormen van gebruik van elektriciteit. De eerste 

conceptregels stellen dat de productie van hernieuwbare elektriciteit gelijktijdig moet plaatsvinden met 

het verbruik van elektriciteit voor de productie van waterstof. Bovendien mag er geen congestie zijn op 

het elektriciteitsnet tussen de elektrolyser die de hernieuwbare waterstof produceert en de installatie 

die hernieuwbare elektriciteit opwekt (euractiv, 2022). 

Zoals in de vorige paragraaf werd toegelicht, heeft het productieproces van groene waterstof een 

rendement van ongeveer 75%. Dit betekent dat er voor de productie van waterstof groene elektriciteit 

verloren gaat. Daarom is het aangewezen om deze groene elektriciteit zoveel mogelijk rechtstreeks te 

gebruiken.  
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3.3.3 Opslag van waterstof 

De opslag van waterstof kan zowel in gasvorm als in vloeistofvorm en poedervorm. Dit brengt elk 

verschillende apparatuur en specificaties met zich mee die hier worden besproken.  

Gasvorm 

De opslag van waterstof in gasvorm gebeurt steeds onder druk of gecomprimeerd. Deze techniek wordt 

het meest toegepast. Kenmerkend aan de gasvormige opslag zijn de typische composieten 

hogedrukvaten van 200, 350 of 700 bar. Wanneer een hogedrukvat op een oplegger of in een skid of 

container wordt geplaatst, is er sprake van een rack, een tube trailer of tube container. Er bestaat 

momenteel nog geen standaard voor deze mobiele oplossingen.  

Compressie of het samendrukken van het gas is nodig om de benodigde ruimte voor de opslaginstallatie 

zoveel mogelijk te beperken. Een nadeel van het comprimeren is dat er 10 tot 15% van de energie 

verloren gaat, afhankelijk van de gewenste druk. Hogedrukcilinders zorgen ervoor dat de waterstof kan 

worden getransporteerd. 

Enkele voorbeelden van opslagmogelijkheden met de respectievelijke specificaties worden in 

onderstaande tabel weergegeven. 

Rack 300 bar 

 

(wystrach, 2022) 

Hoeveelheid H2 18 kg 

Gewicht 1,4 ton 

Rack bundel op maat 

 
(wystrach, 2022) 

Beschrijving: Een rack bundel op maat 40 ft containers elk met 360 kg H2 
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Hoeveelheid H2 360 kg (18 kg x aantal bundels) per 

container 

Gewicht 28 ton (1,4 ton x aantal bundels) per 

container 

Container 500 bar 

 

(wystrach, 2022) 

Beschrijving: Een container van Wycarrier tot 45ft 500 bar  

Hoeveelheid H2 Tot 1270 kg 

Gewicht 32 ton 

Tabel 7: Voorbeelden van opslag in gasvorm 

Vloeistofvorm 

De opslag van waterstof in vloeistofvorm (cryogene vloeistof) wordt minder vaak toegepast. Dit komt 

onder meer doordat deze vorm van opslag enkel mogelijk is bij extreem lage temperaturen (-252°C). De 

opslag in vloeibare vorm gebeurt onder lage druk, wat een voordeel is ten opzichte van de opslag in 

gasvorm. Een nadeel is dat de benodigde koeling bijzonder veel energie kost, ongeveer een kwart van 

de energie die in de waterstof is opgeslagen. 

 

Figuur 12: Voorbeeld van een vloeibare waterstof tank van MAN (MAN, 2022) 

Poedervorm 

Het procedé om van waterstof poeder te maken is niet nieuw. Met een natrium-boorverbinding kan er 

van waterstof poeder gemaakt worden. Dit wordt onder andere reeds toegepast in de fabricage van 

wasproducten om een schonere was te bekomen. De grote moeilijkheid zit vooral in het opnieuw 

omzetten van waterstofpoeder naar gas zonder teveel energie te verliezen. De meeste experimenten 

stranden op een rendement van 50 procent. De Nederlandse uitvinder Gerard Lugtigheid van het bedrijf 

H2Fuel heeft een formule ontwikkeld om het waterstofpoeder voor bijna 100 procent opnieuw in gas 
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om te zetten. Het poeder zelf is gemakkelijk en veilig te stockeren. Dit concept heeft de Maritime 

Innovation Award gewonnen in Nederland. 

Sammy Verbruggen van de afdeling Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen heeft 

nog enkele praktische bezwaren. Bij de omzetting van het poeder naar gas blijft er namelijk een 

restproduct over (boorzuur). "Men zegt dit al te kunnen recycleren. Dat is een goede zaak, maar je hebt 

toch een enorme organisatie nodig om dat boorzuur te recupereren. (VRTNWS, 2022) 

3.3.4 Impact op het ontwerp 

Voor de impact op het ontwerp is vooral de opslag van de waterstof belangrijk.  

Voor ’T Veerke zal de waterstof aan de wal worden opgeslagen, aangezien er onvoldoende ruimte 

beschikbaar is aan boord van het veerpont. Bij opslag van waterstof aan de wal is een eigen wetgeving 

van toepassing en is een omgevingsvergunning vereist. Dit geldt ook voor mobiele, verplaatsbare 

installatie (zoals een waterstoftankstation of container) die voor een langere periode op een vaste locatie 

worden geëxploiteerd (vlaamsparlement, 2022).  

Voor Den Engel zal de opslag van de waterstof aan boord van de duwbak worden voorzien. Voor de 

opslag aan boord is er op dit moment nog geen wetgeving. De voorziene wetgeving ES-TRIN 2023 (cfr. 

paragraaf 3.2.4) (es-trin-2021, 2022), die vanaf januari 2024 in werking treedt, bevat een aantal herziene 

eisen voor brandstoffen met een laag vlampunt. Er zijn momenteel nog verschillende resterende 

kwesties rond de opslag van methanol en waterstof in behandeling die naar verwachting pas zullen 

worden opgenomen in ES-TRIN 2025. Dit betekent dat men momenteel voor het ontwerp van een schip 

dat waterstof als brandstof gebruikt een uitzonderingstraject moet doorlopen, waarbij het schip 

individueel wordt bekeken en gekeurd.  

3.4 Walstroom en snelladen  

Walstroom en snelladen zijn twee verschillende toepassingen. Walstroomkasten hebben slechts een 

beperkt vermogen. Een normale kast kan ongeveer 400V / 63A leveren, wat overeenstemt met een 

potentieel maximum vermogen van 44 kWh. Dit betekent dat voor het opladen van een batterijcontainer 

met een vermogen van 2000 kW ongeveer 45 uur nodig is, wat niet aanvaardbaar is voor de activiteiten 

die de demovaartuigen uitvoeren. Dergelijke grote vermogens aan batterijen die nodig zijn om een schip 

voldoende autonomie te geven, zorgen ervoor dat het aansluiten op een gewone huisaansluiting of 

walstroomkast onvoldoende is om tijdig op te kunnen laden.  

Het aansluiten van deze grote vermogens op het distributienet betekent in de meeste gevallen dat het 

distributienet moet uitgebreid worden met een nieuwe distributiecabine zodat de gevraagde vermogens 

kunnen geleverd worden.  

Een distributiecabine is een veelzijdig knooppunt in het elektriciteitsnetwerk. Er komen 

hoogspanningskabels binnen in de cabine, waarna een transformator die hoogspanning omzet naar 

laagspanning (230/400V). De vertrekkende laagspanningskabels brengt deze laagspanning via een 

laagspanningsbord naar de netgebruikers. Distributiecabines zijn noodzakelijk om te schakelen in het 

hoogspannings- en laagspanningsnet, als toegangspunt voor metingen en voor de opsporing van 

defecten (Fluvius, 2022). 
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Principeschema opstelling van een 

distributielokaal (Fluvius, 2022) 

Voorbeeld van een transformator 

(Fluvius, 2022) 

Hoogspanningsschakelaar (Fluvius, 

2022) 

Tabel 8: Onderdelen van een distributiecabine 

3.5 Besparing op CO2-emissies 

Voor de demovaartuigen ’T Veerke en Den Engel is de besparing op CO2-emissies berekend voor de 

ombouw van het vaartuig, de nieuwbouw zonder optimalisatie van het ontwerp en de nieuwbouw van 

een energie-efficiënt vaartuig. Er werden 3 alternatieven voor elk van deze scenario’s beschouwd: de 

MGO verbrandingsmotor op diesel, de combinatie batterijen en waterstof en volledig elektrisch met 

walvoeding (elektriciteitskabel). Het financieel model, dat bij dit rapport wordt opgeleverd, bevat een 

duidelijk overzicht van de inputs en parameters om de uitstoot te berekenen. Deze paragraaf beschrijft 

de huidige en toekomstige uitstoot voor de verschillende scenario’s.  

3.5.1 Belangrijkste aannames 

In de berekening van de CO2-uitstoot en de besparing die de alternatieven genereren, is uitgegaan van 

een maximaal gewenst vermogen (100%) voor de gewenste autonomie van de vaartuigen. Deze zeer 

conservatieve benadering werd genomen omwille van het ontbreken van een gedetailleerd 

operationeel profiel (zie paragraaf 2.5). 

De huidige vermogens zijn herwerkt naar de gewenste vermogens van de nieuwe technologie dat aan 

boord zou geïnstalleerd worden. Voor ’t Veerke betekent dit een stijging van 26,10 kW naar 35,52 kW 

(cfr. het vermogen van het veerpont President Willy Claes) en voor Den Engel een stijging van 169 kW 

naar 235 kW (cfr. resultaten uit de bilaterale gesprekken). Deze herwerking is noodzakelijk om een 

correcte vergelijking te kunnen maken tussen de huidige en de nieuwe energiedragers. 

De huidige CO2-uitstoot voor ’t Veerke en Den Engel werd berekend op basis van de kenmerken van 

een MGO (diesel) verbrandingsmotor. Deze werden vervolgens gekoppeld aan het verbruik van de 

brandstof gerelateerd aan de specificaties van de twee demovaartuigen. De toekomstige CO2-uitstoot 

en dus ook de besparing ten opzichte van een conventionele verbrandingsmotor wordt op een analoge 

manier berekend voor de alternatieve energiedragers waterstof en elektriciteit (stroom). Zoals eerder 

besproken kunnen deze energiedragers op verschillende manieren worden geproduceerd. Voor de 

berekeningen van de CO2-uitstoot en de besparingen werd daarom de benadering “van bron tot kielzog” 

gebruikt. 

Door het ontbreken van het operationeel profiel van de vaartuigen, is er in de eerste twee scenario’s 

– ombouw en nieuwbouw volgens origineel ontwerp – geen rekening gehouden met de efficiëntie van 
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de installatie. Dit komt doordat er geen juiste vermogensbalans kan opgemaakt worden. Omwille van 

deze reden werd er een energie-efficiënte variant opgesteld. Dit laatste betekent een optimalisatie van 

het gewicht en de rompvorm en de aanpassing van de voortstuwingslijn aan de nieuwe 

energieomvormers. Een voorbeeld van een dergelijk schip is het nieuwbouw schip “Raveel ontmoet 

Ensor” van DAB Vloot. Dit volledig elektrisch schip heeft maar één derde van het vermogen ten opzichte 

van het oude schip nodig (50 kW in plaats van 150 kW) waardoor het betere prestaties oplevert, sneller 

vaart en meer passagiers vervoert. Analoog aan de optimalisatie van dit voorbeeldschip werd de CO2 

besparing berekend, waarbij het benodigde vermogen met factor 3 is verminderd (de energie-efficiënte 

variant). 

3.5.2 Technische uitvoeringen 

Voor de bepaling van de technische uitvoeringen van ’T Veerke en Den Engel werd rekening gehouden 

met 100% vermogen gedurende de volledige gewenste vaartijd. Voor ’T Veerke is de technische 

uitvoering voor alle 3 de scenario’s hetzelfde. Voor Den Engel werden verschillende uitvoeringsopties 

onderzocht voor de scenario’s met het origineel ontwerp (ombouw en nieuwbouw) en voor de energie-

efficiënte variant.  

Technische uitvoering ’T Veerke 

Er werd voor ’T Veerke gekozen voor een volledig elektrische propulsielijn met batterijen als 

energiedrager en elektromotoren als energieomzetter. Voor het opladen van de batterijen aan boord 

werden twee verschillende opties onderzocht: 

• Optie 1: Opladen met walstroom 

• Optie 2: Opladen met stroom gegenereerd door één brandstofcel aan de wal met waterstof als 

energiedrager. De waterstof wordt opgeslagen in een tube container aan de wal.  

Technische uitvoering Den Engel (ombouw/nieuwbouw volgens origineel ontwerp) 

Voor de propulsielijn van Den Engel volgens het origineel ontwerp werden twee opties onderzocht: 

• Optie 1: Batterijen als energiedrager. Deze batterijen worden opgeladen door middel van de 

snelladen via hoogspanning. 

• Optie 2: Een combinatie van batterijen en twee H2 brandstofcellen. De brandstofcellen worden 

gevoed door een waterstofcontainer die op de duwbak (ponton) wordt geplaatst. De batterijen 

worden opgeladen door middel van de snelladen via hoogspanning. De reden voor het gebruik van 

batterijen in combinatie met brandstofcellen is driedelig: 

1. Den Engel moet voorzien zijn van een eigen energiebron om niet gekoppeld aan duwbak 

(ponton) te kunnen varen. De waterstofopslag wordt immers aan boord van de duwbak 

geplaatst. 

2. Brandstofcellen hebben het hoogste rendement op 50% van hun vermogen, de brandstofcellen 

volledig belasten tast de levensduur aan. De batterij wordt beschouwd als de hoofdtoevoer van 

energie om de brandstofcel niet onnodig zwaar te belasten. 

3. Brandstofcellen bouwen relatief traag vermogen op en zijn niet in staat om snel te reageren op 

vermogen fluctuaties. Batterijen kunnen dit wel en zijn nodig om deze vermogen fluctuaties op 

te vangen. 
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Technische uitvoering Den Engel (energie-efficiënt scenario) 

Voor het energie-efficiënte scenario werden ook twee opties onderzocht voor de propulsielijn: 

• Optie 1: Batterijen als energiedrager. Deze batterijen worden opgeladen door middel van normale 

walstroom doordat het vermogen van het batterijpakket veel kleiner is omdat het ontwerp energie-

efficiënt is.  

• Optie 2, Een combinatie van batterijen en één H2 brandstofcel. De brandstofcel wordt gevoed door 

een waterstofcontainer die op de duwbak wordt geplaatst. De batterijen worden opgeladen door 

middel van normale walstroom om dezelfde reden als bij optie 1. 

3.5.3 Vergelijking in CO2-besparing 

De vergelijking in CO2-besparingen gaat uit van 100% vermogen gedurende de volledige gewenste 

vaartijd van de vaartuigen. De ombouw van de bestaande vaartuigen ’T Veerke en Den Engel en de 

nieuwbouw van deze vaartuigen volgens het originele ontwerp leveren dezelfde CO2-besparingen op. 

Deze besparingen worden immers berekend op basis van de vervanging van de 

dieselverbrandingsmotor naar schonere alternatieven, zonder de overige kenmerken van het schip aan 

te passen. Wanneer bij de nieuwbouw ook een energie-efficiënt ontwerp wordt opgemaakt, zijn er 

bijkomende CO2-winsten te realiseren.  

‘T Veerke 

’T Veerke heeft de volgende kenmerken.  

 

Figuur 13: Belangrijkste kenmerken van ’T Veerke 

De berekeningen voor de jaarlijkse CO2-uitstoot voor de scenario’s met een behoud van het ontwerp 

leveren de volgende resultaten1 op.  

 
Figuur 14: Jaarlijkse CO2-uitstoot en besparing bij origineel ontwerp ‘T Veerke 

 

1 De balkjes in de grafiek geven de totale jaarlijkse CO2-uitstoot weer. De percentages geven de besparing in de uitstoot weer 

ten opzichte van een verbrandingsmotor (MGO) op diesel.  



 

 

 

Begeleiding van het voorbereidingstraject van het aankoopproces in de context van het PIO-project “Demovaartuig – aanpassing 

naar alternatieve aandrijving en brandstof”  |  Status: Finaal  

 44/83 

De grootste (en tevens maximale) besparing bij het behouden van het ontwerp wordt behaald bij het 

gebruik van groene waterstof en van groene stroom, beide 100%. Een volledig elektrisch schip gevoed 

met walvoeding van grijze stroom genereert zelfs meer koolstofdioxide dan een conventionele 

verbrandingsmotor (3% meer). 

De berekeningen voor de jaarlijkse CO2-uitstoot voor de nieuwbouw van ’T Veerke naar een energie-

efficiënt vaartuig levert volgende resultaten op: 

 

Figuur 15: Jaarlijkse CO2-uitstoot en besparing bij energie-efficiënt ontwerp ‘T Veerke 

De waterstofoplossing op blauwe waterstof bereikt het streefdoel van De Vlaamse Waterweg om 

maximaal 20% af te wijken van zero-emissies. Ook de waterstofoplossing op grijze waterstof en de 

batterijoplossing op de EU mix stroom komen in de buurt van deze doelstelling. Zelfs bij het gebruik 

van een verbrandingsmotor op diesel is de CO2-besparing 67% in het geval van een energie-

efficiënt ontwerp.  

Een optie voor ’T Veerke is het voorzien van zonnepanelen als aanvulling op de andere 

energiebronnen. Op basis van een eerste berekening betekent dat er 4 m2 aan zonnepanelen kan gelegd 

worden op het dak van ’T Veerke. Dit betekent een bijkomende potentiële opbrengst van 3000 kWh per 

jaar en 2,5 ton aan CO2-reductie. Om te kunnen bepalen of dit een relevante toepassing is, moet het 

operationeel profiel verder worden fijngesteld.  

Den Engel 

Den Engel heeft de volgende kenmerken. 

 

Figuur 16: Belangrijkste kenmerken van Den Engel 

De berekeningen voor de jaarlijkse CO2-uitstoot voor de scenario’s met een behoud van het ontwerp 

leveren de volgende resultaten op.  
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Figuur 17: Jaarlijkse CO2-uitstoot en besparing bij origineel ontwerp Den Engel 

Ook voor Den Engel zorgen de oplossingen met groene waterstof en groene stroom (walvoeding) voor 

de ultieme CO2-besparing (100%). Sommige combinaties van een waterstof brandstofcel en batterijen 

leiden ook nog tot noemenswaardige reducties, zoals de groene stroom met blauwe waterstof (65%), 

de EU mix stroom met groene waterstof (69%) en grijze stroom met groene waterstof (58%).  

De berekeningen voor de jaarlijkse CO2-uitstoot voor de nieuwbouw van Den Engel naar een energie-

efficiënt vaartuig levert volgende resultaten op:  

 
Figuur 18: Jaarlijkse CO2-uitstoot en besparing bij energie-efficiënt ontwerp Den Engel 

Ook voor den Engel zijn de CO2-winsten aanzienlijk groter bij het ontwerpen en bouwen van een 

energie-efficiënt vaartuig. Naast de groene waterstof en groene stroom leveren ook andere combinaties 

emissiereducties op die het streefdoel van De Vlaamse Waterweg bereiken. Ook hier levert een 

energie-efficiënt schip met verbrandingsmotor 67% CO2-besparing op. 
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3.6 Financiële haalbaarheid  

Naast de technische haalbaarheid en de emissiewinsten die behaald kunnen worden, is ook de financiële 

haalbaarheid een belangrijke factor. De Vlaamse Waterweg wilt een voorbeeldrol opnemen naar de 

binnenvaartsector toe door in te zetten op alternatieve aandrijving en brandstoffen, maar dat betekent 

ook dat de economische realiteit van de innovatieve oplossingen duidelijk moet zijn. Alleen op deze 

manier zullen de binnenvaartondernemers volgen in deze groene transitie.  

De inputs en parameters zijn gebaseerd op data uit beschikbare bronnen (zie bibliografie), in-house 

expertise en informatie bekomen uit de marktconsultatie. De details zijn terug te vinden in het financieel 

model, evenals de berekeningen om tot de resultaten te komen. De outputs (grafieken en tabellen) zijn 

terug te vinden in de bijlage.  

De berekeningen zijn conservatief (100% vermogen) opgesteld, daar er geen operationeel profiel 

beschikbaar was. In werkelijkheid zullen de effectieve waarden van het benodigde vermogen en daaraan 

gekoppelde volumes en gewichten van de energiedragers en -omvormers lager liggen. Dit heeft ook 

een belangrijke impact op de effectieve kostprijs.  

De kostprijs van de demovaartuigen wordt vergeleken voor de 3 scenario’s, namelijk ombouw, 

nieuwbouw met behoud van ontwerp en nieuwbouw naar een energie-efficiënt schip. Vervolgens 

worden de emissiewinsten hiertegenover gezet om te bepalen welke investeringen maatschappelijk 

verantwoord zijn.  

‘T Veerke 

De totale investeringskost bestaat uit de Capex en Opex kosten verbonden aan het respectievelijke 

alternatief. Voor ’T Veerke bestaat de Capex voor alle scenario’s, zowel ombouw als nieuwbouw, uit: 

• Alternatief 1 (verbrandingsmotor): Capex verbrandingsmotor 

• Alternatief 2 (batterijen aan boord+ waterstof brandstofcel aan de wal) : Capex batterijen, Capex 

brandstofcel en Capex omheining terrein 

• Alternatief 3 (batterijen aan boord + walstroom): Capex batterijen, Capex walstroominstallatie 

Bij de nieuwbouw van het vaartuig komt ook de Capex voor de nieuwbouw van het schip zelf er nog bij.  

De Opex bestaat voor alle scenario’s, ombouw en nieuwbouw, uit:  

• Alternatief 1 (verbrandingsmotor): onderhoud verbrandingsmotor en dieselkosten 

• Alternatief 2 (batterijen aan boord+ waterstof brandstofcel aan de wal) : onderhoud batterijen, 

onderhoud brandstofcel en kosten voor de waterstof 

• Alternatief 3 (batterijen aan boord + walstroom): onderhoud batterijen en elektriciteitskosten 
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De resultaten van de vergelijking van de kostprijs van de verschillende scenario’s worden hieronder 

toegelicht.  

 Ombouw Nieuwbouw Energie-efficiënt 

Alternatief 1: MGO (Dieselmotor) 

NPV CapEx 335 k Euro 535 k Euro 311 k Euro 

NPV OpEx 341 k Euro 341 k Euro 113 k Euro 

NPV Totale investering 676 k Euro 876 k Euro 425 k Euro 

Initiële investering 153 k Euro 353 k Euro 251 k Euro 

Alternatief 2: Batterijen aan boord + waterstof brandstofcel aan de wal 

NPV CapEx 1.841 k Euro 2.041 k Euro 950 k Euro 

NPV OpEx 1.010 k Euro 1.010 k Euro 336 k Euro 

NPV Totale investering 2.850 k Euro 3.050 k Euro 1.286 k Euro 

Initiële investering 872 k Euro 1.072 k Euro 734 k Euro 

Alternatief 3: Batterijen aan boord + walstroom  

NPV CapEx 1.586 k Euro 1.786 k Euro 1.015 k Euro 

NPV OpEx 569 k Euro 569 k Euro 189 k Euro 

NPV Totale investering 2.156 k Euro 2.356 k Euro 1.204 k Euro 

Initiële investering 753 k Euro 953 k Euro 629 k Euro 

Tabel 9: Overzicht financiële resultaten ‘T Veerke 

De tabel geeft voor elk scenario en elk alternatief de Net Present Value (NPV of Netto Contante Waarde) 

weer van de CapEx, de OpEx en de totale investering. De Netto Contante Waarde geeft alle bedragen 

weer, inclusief inflatie, uitgedrukt in euro’s vandaag. Dit maakt het vergelijken van de verschillende 

bedragen mogelijk. In de “NPV Totale investering” zitten dus ook alle herinvesteringen en operationele 

kosten vervat.  

De investeringen worden uitgezet over de volledige levensduur van de vaartuigen, namelijk 30 jaar. Deze 

levensduur is zowel voor ombouw als nieuwbouw genomen om de vergelijking te kunnen maken. In de 

praktijk zal het ombouwen van ’T Veerke wellicht nog steeds betekenen dat dit vaartuig sneller aan 

vervanging toe is als de vooropgestelde levensduur. 

Voor de eerste twee scenario’s, namelijk ombouw en nieuwbouw, zijn de Opex kosten steeds gelijk. De 

Capex verschilt, aangezien bij de nieuwbouw ook de Capex voor de nieuwbouw zelf wordt gerekend. 

Beide scenario’s leveren dezelfde CO2-winsten op. In dat geval lijkt ombouw aantrekkelijk. Maar 

nieuwbouw naar een energie-efficiënt vaartuig is wel degelijk maatschappelijk de meest 

verantwoorde keuze. Eerst en vooral worden hierdoor de totale investeringskosten ongeveer 
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gehalveerd voor een volledig elektrisch vaartuig ten opzichte van nieuwbouw (alternatief 2). Voor de 

combinatie van batterijen met waterstof brandstofcellen is de kost slechts een derde ten opzichte van 

de nieuwbouw volgens hetzelfde ontwerp, waar de grootste CO2 besparingen te behalen zijn. ’T Veerke 

op een energie-efficiënte manier nieuw laten bouwen met een verbrandingsmotor is de 

goedkoopste keuze en levert bovendien 67% CO2-reductie op. Een laatste interessante vaststelling 

is dat het verschil kostentechnisch tussen de keuze voor de combinatie waterstof brandstofcellen met 

batterijen en een volledig elektrisch vaartuig verwaarloosbaar is.  

Den Engel 

De totale investeringskost bestaat uit de Capex en Opex kosten verbonden aan het respectievelijke 

alternatief. Voor Den Engel bestaat de Capex voor alle scenario’s, zowel ombouw als nieuwbouw, uit: 

• Alternatief 1 (verbrandingsmotor): Capex verbrandingsmotor 

• Alternatief 2 (batterijen aan boord van den Engel + waterstof brandstofcel en container op 

duwbak):  

o In het scenario nieuwbouw met behoud ontwerp: Capex batterijen, Capex brandstofcel 

en Capex hoogspanningscabine; 

o In het scenario nieuwbouw energie-efficiënt vaartuig: Capex batterijen, Capex 

brandstofcel2. 

• Alternatief 3 (batterijen aan boord van Den Engel + walstroom): Capex batterijen en Capex 

hoogspanningscabine  

Bij de nieuwbouw van het vaartuig komt ook de Capex voor het nieuwbouw schip zelf er nog bij.  

De Opex bestaat voor alle scenario’s, ombouw en nieuwbouw, uit:  

• Alternatief 1 (verbrandingsmotor): onderhoud verbrandingsmotor en dieselkosten 

• Alternatief 2 (batterijen aan boord + waterstof brandstofcel en container op duwbak): 

onderhoud brandstofcel, onderhoud batterijen, kosten voor de waterstof en 

elektriciteitskosten 

• Alternatief 3 (batterijen  aan boord van den Engel + walstroom): onderhoud batterijen en 

elektriciteitskosten 

De resultaten van de vergelijking van de kostprijs van de verschillende scenario’s worden hieronder 

toegelicht.  

 Ombouw Nieuwbouw Energie-efficiënt 

Alternatief 1: MGO (Dieselmotor) 

NPV CapEx 176 k Euro 1.272 k Euro 1.154 k Euro 

NPV OpEx 2.699 k Euro 2.699 k Euro 896 k Euro 

NPV Totale investering 2.876 k Euro 3.971 k Euro 2.050 k Euro 

Initiële investering 188 k Euro 1.283 k Euro 1.158 k Euro 

 

2 Het wegvallen van de Capex van de hoogspanningscabine komt doordat het vermogen van de batterijpack aan boord dan veel 

kleiner is. Zodanig klein dat dit batterijpack kan opgeladen worden met walstroom en er dus geen hoogspanningscabine moet 

worden voorzien. 
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 Ombouw Nieuwbouw Energie-efficiënt 

Alternatief 2: Batterijen aan boord + waterstof brandstofcel en container op duwbak 

NPV CapEx 6.010 k Euro 7.105 k Euro 2.386 k Euro 

NPV OpEx 7.963 k Euro 7.963 k Euro 3.200 k Euro 

NPV Totale investering 13.973 k Euro 15.069 k Euro 5.586 k Euro 

Initiële investering 2.459 k Euro 3.554 k Euro 1.569 k Euro 

Alternatief 3: Batterijen aan boord + walstroom  

NPV CapEx 9.510 k Euro 10.606 k Euro 4.479 k Euro 

NPV OpEx 4.520 k Euro 4.520 k Euro 1.500 k Euro 

NPV Totale investering 14.031 k Euro 15.126 k Euro 5.979 k Euro 

Initiële investering 4.073 k Euro 5.168 k Euro 2.587 k Euro 

Tabel 10: Overzicht financiële resultaten Den Engel 

Voor Den Engel kunnen gelijkaardige conclusies getrokken als voor ’T Veerke. Ook hier is het verschil in 

kostprijs tussen ombouw en nieuwbouw klein voor de alternatieven 2 en 3, waardoor de keuze voor 

nieuwbouw logischer is. Een nieuw vaartuig met nieuwe technologie is immers langer future proof. 

Ook naar onderhoud toe is nieuwbouw aangeraden, aangezien het risico op het uit de vaart nemen van 

Den Engel zo wordt geminimaliseerd. Bij de nieuwbouw levert het toepassen van de combinatie 

waterstof brandstofcellen en batterijen (alternatief 2) de meeste CO2-winsten op.  

Ook voor Den Engel is de nieuwbouw naar een energie-efficiënt vaartuig zowel financieel als naar 

uitstoot bijzonder interessant. Bijvoorbeeld voor het volledige elektrische alternatief zakken de totale 

investeringen van 15.126 k euro naar 5.979 k euro. Bij het gebruik van de EU mix stroom stijgt daarbij 

de CO2-besparing van 22% naar 74%. Een energie-efficiënt vaartuig is dus zowel financieel als 

maatschappelijk de beste keuze. 
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3.7 Overzicht resultaten 
Een totaaloverzicht van de resultaten uit de technische en financiële analyse wordt in onderstaande tabel weergegeven.  

Vaartuig Alternatief TRL  Schaalbaarheid Kenmerken Ombouw Nieuwbouw Energie-efficiënt 

‘T Veerke Batterijen + 

waterstof 

7 Ja NPV Totale investering 2.850 k Euro 3.050 k Euro 1.286 k Euro 

Initiële investering 872 k Euro 1.072 k Euro 734 k Euro 

CO2-besparing3 16%-100% 16%-100% 72%-100% 

Batterijen + 

Walstroom 

9 Ja NPV Totale investering 2.156 k Euro 2.356 k Euro 1.204 k Euro 

Initiële investering 753 k Euro 953 k Euro 629 k Euro 

CO2-besparing -3%4-100% -3%-100% 66%-100% 

Den Engel Batterijen + 

waterstof 

7 Ja NPV Totale investering 13.973 k Euro 15.069 k Euro 5.586 k Euro 

Initiële investering 2.459 k Euro 3.554 k Euro 1.569 k Euro 

CO2-besparing -8-100% -8%-100% 64%-100% 

Batterijen + 

walstroom 

9 Ja NPV Totale investering 14.031 k Euro 15.126 k Euro 5.979 k Euro  

Initiële investering 4.073 k Euro 5.168 k Euro 2.587 k Euro 

CO2-besparing -3-100% -3%-100% 66%-100% 

Tabel 11: Overzicht resultaten haalbaarheidsstudie

 

3 De CO2-besparing is afhankelijk van het type stroom en/of waterstof er wordt gebruikt. 

4 Een negatief getal betekent dat er meer CO2 wordt uitgestoten in vergelijking met een verbrandingsmotor op Diesel. 
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4. Conclusies 

Een bestaand vaartuig ombouwen of een nieuw vaartuig bouwen voor het bereiken van lagere of zelfs 

zero emissies is in principe technisch en economisch mogelijk. Echter, zijn er een aantal onzekerheden 

die de praktische haalbaarheid beïnvloeden.  

Batterijoplossingen zijn een mature technologie, zo blijkt uit de bilaterale marktgesprekken en de 

use cases in de praktijk. Deze oplossingen kunnen op maat gemaakt worden van de behoeften van de 

eindgebruiker en dus de specificaties van het ontwerp van het vaartuig. 

Brandstofcellen en waterstof bevinden zich eerder nog in pilootfase. Momenteel is er geen 

regelgeving beschikbaar voor het gebruik van waterstof als brandstof op een binnenschip, enkel voor 

LNG. Er is wel een ontwerptekst klaar voor het gebruik van brandstofcellen aan boord van een 

binnenschip, maar dit is nog onvoldoende. Dit betekent dat ieder ontwerp individueel moet worden 

bekeken en goedgekeurd op basis van een risicoanalyse en conceptontwerp. Er moet met andere 

woorden een uitzonderingstraject worden opgestart. Daarnaast zijn vaste opslaginfrastructuur en 

mobiele infrastructuur die langdurig op een vaste locatie zijn geplaatst onderhevig aan de VLAREM II 

regelgeving. Het is noodzakelijk om een omgevingsvergunning te verkrijgen.  

In het geval van ombouw van de demovaartuigen betekent dit zowel bij het gebruik van batterijen als 

bij het gebruik van waterstof brandstofcellen dat er aanzienlijke aanpassingen zullen moeten worden 

doorgevoerd. Enkele voorbeelden zijn het voorzien van een aparte ruimte voor de batterijen, Inert-

gasleidingen en een brandstofvoorbereidingsruimte in geval van brandstofcellen, voor beide gevallen 

een nieuw SCADA systeem, enzovoort. Bovendien impliceren deze aanpassingen ook dat de bestaande 

subsystemen aanwezig op de vaartuigen mee zullen moeten veranderen om compatibel te zijn. Enkel 

op die manier is het volledige vaartuig in lijn met de overgangsbepalingen binnen de ES-TRIN 

regelgeving. 

De Vlaamse Waterweg heeft als streefdoel haar vloot te vergroenen zodat zero-emissie tegen 2030 

met een maximale afwijking van 20% kan gerealiseerd worden. Met het huidige energieverbruik kan 

dit vandaag nog niet worden behaald. De reden hiervoor is dat er momenteel nauwelijks groene 

waterstof wordt geproduceerd en de meerderheid van de stroom op het elektriciteitsdistributienet 

bestaat uit EU mix (een mix tussen grijze en groene stroom). Enkele opties voor alternatieve aandrijving, 

zoals batterijen op grijze stroom, leveren zelfs een hogere CO2-uitstoot dan het gebruik van een 

verbrandingsmotor op diesel.  

Indien het energieverbruik wordt geoptimaliseerd door het ontwerpen en bouwen van een 

energie-efficiënt vaartuig, kan de doelstelling van De Vlaamse Waterweg wel worden behaald. En 

dit zelfs met verschillende combinaties. Zo komen naast de mogelijkheden met groene waterstof en 

groene stroom, voor zowel ’t Veerke als Den Engel ook de opties met de EU mix stroom zeer dicht bij 

het beoogde streefdoel. Voor een volledig elektrisch vaartuig met walvoeding levert dit een CO2 

besparing van 74% op. Specifiek voor Den Engel levert de combinatie EU mix stroom met grijze waterstof 

zelfs al een besparing van 65% op.  

Een laatste vaststelling is dat het gebruik van waterstof meer energie vergt . Indien groene 

waterstof word gebruikt in combinatie met een brandstofcel om elektriciteit op te wekken voor het 

opladen van de batterijen, heeft dit proces een energie-efficiëntie van slechts 45%. Het gebruik van 
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groene stroom voor het rechtstreeks laden van de batterijen heeft daarentegen een energie-efficiëntie 

van 90%. 

Naast de CO2-winsten maakt ook het financieel plaatje veel duidelijk. De totale investeringen voor de 

nieuwbouw van de demovaartuigen volgens hetzelfde ontwerp zijn bijzonder hoog in verhouding 

tot de CO2-winsten die ze opleveren ten opzichte van de ombouw van het bestaande vaartuig. De 

nieuwbouw naar een energie-efficiënt vaartuig is de beste maatschappelijk verantwoorde keuze. Het 

levert de meeste CO2-reducties op voor alle technologieën (verbrandingsmotor op diesel, combinatie 

waterstof brandstofcel en batterijen en volledig elektrisch) voor een lagere kostprijs.  

Alle informatie tezamen, zowel technologisch, technisch, juridisch, economisch als 

maatschappelijk leidt tot het advies – wat betreft de demovaartuigen –  de voorkeur te geven aan 

de nieuwbouw in plaats van ombouw. Technisch en juridisch (regelgevend kader) gezien zijn 

batterijen de voor de hand liggende keuze. Deze technologie is matuur en bewezen, wat implementatie 

en opschaalbaarheid garanderen. Brandstofcellen op waterstof zijn niet volledig afgewezen, maar 

hiervoor zal De Vlaamse Waterweg grotere inspanningen moeten leveren om het demovaartuig effectief 

te laten varen.  
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5. Beleidsaanbevelingen 

De voorliggende technische en financiële haalbaarheidsstudie is gericht op de 3 demovaartuigen die in 

aanmerking komen voor een ombouw of nieuwbouw in het kader van het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten van De Vlaamse Overheid. Het advies uit hoofdstuk 4 zijn specifiek gericht naar ’T 

Veerke en Den Engel. Dankzij deze studie kunnen er wel een aantal beleidsaanbevelingen worden 

geformuleerd die belangrijk zijn bij innovatietrajecten. 

Het bepalen van het operationeel profiel per vaartuig 

De inrichting van het benodigde vermogen is sterk afhankelijk van het huidige of het gewenste 

operationeel profiel van het vaartuig. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 

vermogenssystemen (voortstuwing, hulpgroepen) en het type operatie.  

Het is belangrijk dat de juiste hoeveelheid energiedragers aan boord is. Een te lage energievoorraad aan 

boord betekent dat er tussenstops gemaakt moeten worden om te bunkeren. Een te hoge 

energievoorraad gaat ten koste van het gewicht en energie-efficiëntie. Een Power Time Chart (PTC) is 

een goed hulpmiddel om het type van de voortstuwing, het vermogen van de voortstuwing, het 

vermogen van de hulpgroepen, enzovoort te bepalen. Dit draagt bij tot het optimaliseren van het 

operationeel profiel en voorkomt een overdimensionering van de motor.  

Deze optimalisatieoefening is gebaseerd op data dat geregistreerd moet worden. Per reis zou de 

snelheid, het gebruikte hoofd & hulpvermogen en duurtijd per evenement geregistreerd moeten 

worden. Via deze data kan het percentage van elke evenement over de reis in kaart worden gebracht en 

kunnen vervolgens de overeenkomstige vermogensklassen gedetermineerd worden. 

Het bepalen van energiebesparende maatregelen 

Het onderzoek naar de manier waarop het energieverbruik van een vaartuig kan verminderen en dus de 

energie-efficiëntie kan verhogen is een tweede aanbeveling. Dit betekent soms ook letterlijk het verbruik 

visueel maken, zodat kapiteins zich bewust worden van het energieverbruik én bijhorende uitstoot. Voor 

de ombouw van bestaande vaartuigen kan dit door middel van eerder eenvoudige ingrepen die weinig 

tot geen investeringen vergen. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van de kruissnelheden, het 

toepassen van een frequentieregeling op de elektromotoren, het gebruik van onderwater verfsystemen, 

enz. Voor nieuwbouw moet deze energie-efficiëntie meegenomen worden in het ontwerp van het 

nieuwe vaartuig. De rompvorm speelt hierin een zeer belangrijke parameter.  

De optimalisatie van het gewenst operationeel profiel en de energiebesparende maatregelen kunnen 

vervolgens gebruikt worden om in samenspraak met systeemintegratoren en scheepswerven een 

voorstel uit te werken voor een vaartuig met een hoge energie-efficiëntie. 

Het kiezen voor de geschikte technologie 

De keuze voor een bepaalde technologie is afhankelijk van de ambitie van de organisatie. Voor De 

Vlaamse Waterweg kan het bijvoorbeeld net wel interessant zijn om technologieën te bestuderen met 

een laag TRL niveau, omdat het op die manier de knelpunten om dit TRL niveau te verhogen in kaart 

brengt. Dit vereffent het pad voor private organisaties om deze technologieën te kunnen gebruiken. 

Anderzijds vormen ook bepaalde oplossingen, zoals biobrandstoffen, een goede tussenoplossing om 

op dit moment de uitstoot van schepen te verlagen zonder grote investeringen te moeten doen.  
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Bovendien wordt de implementatie van een bepaalde technologie sterk bepaald door regelgeving. 

Indien de ambitie bestaat om te investeren in innovatieve oplossingen, moet hiermee rekening 

gehouden worden.  

Draagvlakcreatie en opleidingen 

Het werd doorheen de uitvoering van de opdracht duidelijk dat het inzetten op een groene transitie, 

door ombouw en/of nieuwbouw van vaartuigen naar alternatieve aandrijving en brandstof, gepaard 

moet gaan met het creëren van voldoende draagvlak. Zowel intern binnen de organisatie van De 

Vlaamse Waterweg als extern bij de eindgebruikers en andere relevante stakeholders. Dit vertrekt al bij 

het voortraject, waar De Vlaamse Waterweg al inzet om de verantwoordelijken van de schepen mee te 

nemen. Een volgende stap zou kunnen zijn om dit nog breder te communiceren zodat hier een gedragen 

algemene visie rond ontstaat. Andere mogelijkheden zijn het opzetten van een algemene 

sensibiliseringscampagne, het capteren en visualiseren van data van de vaartuigen waardoor het 

verbruik en de CO2-winsten zichtbaar worden. Ook het delen van ervaringen tussen de kapiteins van de 

vaartuigen kan positief bijdragen aan draagvlakcreatie. Verder moeten operationele aanpassingen in 

overleg gebeuren met de eindgebruikers.  

Een laatste aanbeveling rond draagvlakcreatie, en dit geldt zowel in het geval van batterijen als voor 

brandstofcellen, bestaat uit het aanbieden van opleidingen voor het betrokken personeel. Nieuwe 

technologiën betekent ook anders varen. Deze techniek moet bij het personeel aangeleerd worden.  

Afsluiten van een onderhoudscontract 

Onafhankelijk van de keuze van energiedrager en omvormer, is het aangewezen een 

onderhoudscontract af te sluiten voor zowel de hoofdcomponenten zoals de batterijpakketten, de 

brandstofcellen als ook voor de hulpsystemen zoals de omvormers en de brandstofvoorbereidings-

apparatuur. Deze technologieën zijn nieuw en houden bepaalde risico’s in, waardoor het onderhoud 

door specialisten dient te gebeuren. Hetzelfde geldt voor een defect. Het aanwenden van een 

noodvoorziening (bijvoorbeeld een dieselmotor of batterijen) aan boord is wenselijk om bij een defect 

of noodgeval te kunnen overschakelen. Bij het ontwerp dient dit in het achterhoofd gehouden te 

worden.  

Uitvoeren van een grondige risicoanalyse 

Tijdens de ontwerpfase van het vaartuig, ombouw of nieuwbouw, dient een HAZOP te worden 

uitgevoerd. Het is essentieel dat dit vroeg in de ontwerpfase (concept) wordt uitgevoerd, zodat het 

ontwerp kan aangepast worden. De HAZOP methode (Hazard and Operability Analysis), ook wel 

gevaaridentificatie, storingsanalyse, of veiligheidsstudie genoemd, is de standaardmethode voor het 

identificeren van mogelijke risico’s die tot gevaarlijke en/of ongewenste situaties kunnen leiden. In eerste 

instantie wordt het risico beschouwd zonder enige vorm van beveiliging en omgevingsfactoren (‘worst 

case’). Nadien worden aanwezige maatregelen vastgelegd en worden er, waar nodig, aanbevelingen 

voor bijkomende maatregelen gedaan. Het opstellen van operationele procedures maakt deel uit van 

de oplossingen die de risico’s verkleinen.  
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Bijlagen 

1.1 Verslag interne workshop 

Begeleiding van het voorbereidingstraject van het aankoopproces in 

de context van het PIO-project “Demovaartuig – aanpassing naar 

alternatieve aandrijving en brandstof” 

 

Titel: Verslag interactie workshop met De Vlaamse Waterweg nv 

Datum: 9 december 2021 

 

Verslag van de vergadering 

Opmerkingen en vragen bij de toelichting van de technische aspecten emissieloze vaartuigen: 

• Methanol wordt momenteel geproduceerd uit H2 en CO2, waarbij de CO2 eerst uit de lucht wordt 

gehaald en bij de energieomzetting terug in de lucht wordt gebracht. Op de CCR (Centrale 

Commissie voor de Rijnvaart) is er afgesproken dat ook dit koolstofneutraal zal worden, omdat 

in eerste instantie die CO2 al uit de lucht wordt gehaald.  

• Waterstof verbranden is momenteel niet koolstofneutraal, hier is vandaag nog een 

ontstekingsbron voor nodig. Meestal wordt hiervoor een kleine hoeveelheid diesel toegevoegd. 

Maar waterstof an sich heeft geen uitstoot. 

• Vraag: hoe scoort Diesel op vlak van duurzaamheid? (stond niet mee op de slide)  

o Diesel komt qua CO2-uitstoot hoger uit dan Natural Gas. Multi beschikt hier wel over 

gegevens. 

• Er loopt momenteel een onderzoek rond waterstof in poedervorm. North Sea Port wil 

hieromtrent een Europees project opzetten. Dit is een lopend onderzoek van TNO en TU Delft. 

Er bestaat momenteel nog geen concreet proefproject of toepassingen. Poedervorm is een 

efficiënte manier voor waterstofopslag, hierdoor is minder plaats nodig. Via een elektrochemisch 

proces wordt waterstof terug omgezet tot gebruik als brandstof. Waterstof heeft een omzetting 

nodig om gebruikt te kunnen worden. In poedervorm is er bovendien minder brand- en 

explosiegevaar.  

• Ambities van de haven van Antwerpen en Zeebrugge – Chili om groene waterstof te importeren. 

Impact op ons verhaal? Europa maakt enorm veel geld vrij voor waterstof. De grootste 

bottleneck blijft momenteel hoe je die brandstof aan boord kan krijgen.  

Interactief gedeelte:  

• TRL niveau: in principe zou je enkel naar hoge TRL niveaus moeten kijken om tot effectieve 

ombouw, nieuwbouw over te gaan. Tenzij het echt om een onderzoek gaat met een lager TRL 

niveau, waarbij vooral wordt ingezet op communicatie rond innovatie, projecten worden 
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opgezet met een aantal binnenvaartondernemers, etc.,  om op die manier de markt aan te zetten 

richting een groene transitie.  

• Vraag 1: Waarmee moet het meest rekening gehouden worden tijdens deze ombouw / 

nieuwbouw?  

o Impact op het milieu werd als belangrijkste aangeduid. Gevolgd door maatschappelijk 

draagvlak en nadien wetgeving.  

 

• Vraag 2: Ons streefdoel voor de ombouw/nieuwbouw van de vloot is:  

o Zero-emissie mag wel het absolute streefdoel zijn. Maar dat wil niet zeggen dat als er 

bepaalde oplossingen uit de bus komen met een reductie van 80% aan uitstoot, dat het 

project dan als mislukt moet beschouwd worden. Nadien bekijken hoe haalbaar dit 

effectief is. 

o Uit het antwoord blijkt dat het belangrijk is om verder te kijken dan CO2. 

o Het voldoen aan de wetgeving moet sowieso. Maar dit is vooral bedoeld om aan te 

geven dat je puur het minimum doet om aan de wetgeving te voldoen (zoals 

momenteel ook het geval is binnen de zeevaart – daar zal 50% dit antwoord geven).  

o Zero-emissie is de ambitie tegen 2030. Zoveel mogelijk hiernaartoe streven blijft wel 

erg vaag. Betekent dit dat de Vlaamse Overheid hier bijkomende budgetten voor 

voorziet? Momenteel worden er geen grote budgetten, maar het gegeven dat De 

Vlaamse Waterweg nv dit project mag doen, kadert wel binnen het streven naar zero-

emissie van de Vlaamse Overheid. De budgetten zijn er nog niet, maar wel draagvlak 

om dit in de toekomst te doen. 2050 naar CCR om volledig zero-emissie te worden is 

verder in de tijd dus nog haalbaarder.  

▪ De beslissing van de Vlaamse Overheid die in de zomer 2021 werd genomen 

bevat het volgende: “Een andere belangrijke bron van CO2-uitstoot bij de 

Vlaamse Overheid zijn de vaartuigen, die een substantiële uitstoot 

vertegenwoordigen. Deze verschillende types voertuigen vormen een aparte 

dienstverlening van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), 
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en in mindere mate de Vlaamse Waterweg (DVW). Vaartuigen zijn voorlopig 

moeilijker om te vormen naar zero of lage emissie en kunnen we dus niet 

opnemen binnen de scope van de 40% doelstelling tegen 2030. MDK en DVW 

willen echter de komende jaren de emissies van deze vaartuigen beter in kaart 

brengen, samen met de kerngroep een reductiedoelstelling 2030 bepalen 

tegen 2024, en verdere reductie-acties uitwerken.” 

▪ Samenvattend betekent bovenstaande dat entiteiten met vaartuigen in eigen 

beheer de uitstoot van hun vloot inventariseren en tegen 2024 een haalbare 

maar ambitieuze doelstelling tegen 2030 bepalen.  

▪ De ambitie is zero-emissie, maar dit hoeft niet voor de hele vloot tegen 2030 

bereikt te worden. Deze studie en oefening kan inzichten bieden om de juiste 

reductiedoelstellingen tegen 2030 te bepalen (waar wilt DVW met hun vloot 

staan tegen 2030?).  

▪ Verschil tussen zero-emissie en CO2-uitstoot; volledige emissies genieten de 

voorkeur, want NOx is voor de binnenvaart een zeer groot probleem. Dit brengt 

immers de modal shift in gevaar. NOx echt wel een rode lamp dus ook hier 

moeten we echt een reductie realiseren.  

 

• Vraag 3: Waterstof en Methanol zijn alternatieve brandstoffen die bepaalde risico’s met zich 

meebrengen. Indien deze technieken technisch verantwoord gebruikt kunnen worden, mag dit 

geen probleem vormen voor het vervoeren van passagiers. 

o Sensibiliseringscampagne die DVW hieromtrent wil voeren. Want DVW vervoert ook 

passagiers.  

o In Straatsburg bezig met de technische voorschriften voor waterstof en methanol op 

brandstofcel en verbrandingsmotoren om ervoor te zorgen dat die technieken op een 

veilige manier gebruikt kunnen worden.  
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• Vraag 4: Welke stelling past het best? 

o Antwoord: duidelijk. Geen innovatie om innovatie te doen, maar er moet wel degelijk 

geïnnoveerd worden. We moeten kunnen aantonen dat we dit effectief doen om de 

binnenvaartsector te sensibiliseren. De mate van innovatie wordt hier nog niet 

benoemd.  

o Operationele toch belangrijker: vooral geïnterpreteerd dat deze innovatie ook echt als 

use case in de praktijk kan worden ingezet. Dit geeft aan dat DVW beseft hoe complex 

deze oefening is. Grote impact op het operationele en de kostprijs. 
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• Vraag 5: Welke stelling past het beste bij de huidige cultuur van DVW? 

o Antwoord: verschil in nuance; hoe communiceren over dit onderzoek.  

o Als we kijken naar de huidige vloot, die is absoluut niet innovatief. Die is erg verouderd. 

Tot op heden niet veel aandacht aan geschonken. Nu komt wel de boodschap van de 

Vlaamse Regering en dit zal wel een invloed hebben. Er zal wel draagvlak komen om dit 

te gaan veranderen. Starten wel met een verouderde vloot in het algemeen. 

o Het wordt een hele uitdaging om alles operationeel te krijgen/houden en te gaan 

innoveren. Goed bepalen wat er nodig is en wat er mogelijk is. De onderdelen van de 

vloot die niet kunnen ‘volgen’, zullen eruit gaan. 

o DVW heeft geen duidelijk visiedocument over de aanpak waar DVW naartoe wilt. 

Autonoom of niet? Welke technologie? Overkoepelende visie mist wel. Daarom ook 

over het innovatieve aspect geen mening. Hopelijk kan dit onderzoek ook als inspiratie 

functioneren voor de opmaak van de visie.  

o Wel belangrijk om het operationele te kunnen blijven behouden en dezelfde service te 

kunnen garanderen. Moet DVW ook wel bepalen welke taken zij zelf gaan blijven 

uitvoeren. Welke strategie wilt DVW hier volgen?  

o Niet enkel promotie naar de binnenvaartsector, maar ook intern binnen de organisatie 

van De Vlaamse Waterweg zelf.  
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• Vraag 6: Er is reeds voldoende draagvlak voor alternatieve energiedragers op de vaartuigen van 

De Vlaamse Waterweg.  

o Draagvlak kan je op verschillende manieren interpreteren, want dit hangt af van de 

stakeholdersgroep waarover het gaat. Waaraan werd gedacht door de deelnemers? 

▪ Draagvlak is het laatste jaar wel echt gecreëerd, bij de operationele mensen is 

er echt draagvlak. Maar de algemene visie van hogerop mist nog, maar ook 

daar begint het besef wel te komen.  

▪ Vanuit de bredere maatschappij ziet DVW geen probleem. 

▪ Vooral dat er momenteel geen alternatieve energiedragers zijn, zegt al genoeg 

dat hier niet actief op wordt ingezet. Vooral beleidsmatig is er meer draagvlak 

nodig. Als daar de knop wordt omgedraaid, zal het veel sneller vooruit gaan.  

▪ Voor ombouw weinig draagvlak, voor nieuwbouw veel meer. En het moet 

bewezen zijn dat het veilig is. Dit is wel belangrijk voor de manier waarop je dit 

uitdraagt vanuit DVW naar de sector, die vaak niet de middelen hebben om 

volledig naar nieuwbouw te kunnen overgaan. Ombouw is daarom richting 

directie toch wel belangrijk. Niet alleen de vloot van DVW, maar de volledige 

Vlaamse vloot is verouderd. Dus ombouw is daarom zeer interessant, maar 

momenteel zodanig ambitieus in dit project, dat die voor de markt nog niet 

direct toepasbaar zullen zijn.  

• Dit moeten wij goed meenemen. Dit project als paradepaardje 

gebruiken. Hierdoor zal de schaalbaarheid lager liggen. Hiervoor is wel 

een ander project opgestart.  

• Rond vergroening loopt een afzonderlijk project dat nog moet worden 

goedgekeurd. Prototypes gaan ondersteunen/financieren die klaar zijn 
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om op de markt te komen. Dit zijn technieken die kunnen dienen als 

tussenoplossing.  

• Er werd al een veer omgebouwd naar een batterij op zonne-energie, 

waar men erg tevreden van is. Maar alternatieve aandrijving als 

waterstof, wel nog een drempel. Want het moet wel praktisch haalbaar 

zijn. Als er een technieker moet komen, moet die snel kunnen komen 

en rond waterstof is dit wellicht nog schaars op de markt. Veer wordt 

dagelijks opgeladen en dat werkt echt goed. Dit kadert dan meer in het 

andere project dat DVW voor ogen heeft.  

 

• Vraag 7: Alternatieve energiedragers gaan gepaard met nieuwe technieken waarvoor meer dan 

basiskennis vereist is. 

o De mensen zijn gewoon van met een dieselmotor te werken, maar stel dat er een 

onverwachte storing is, dan zijn er twijfels of hier mee om kan gegaan worden. 

o Dit werd ook ervaren bij het Veer op de Maas. In geval van nood, kan er ook wel gekeken 

worden of er kan overgeschakeld worden naar een andere techniek.  

o Ook om mensen aan boord te krijgen als er een defect is, is niet evident. Dus er zou 

meteen door de bemanning moeten kunnen worden ingegrepen. Wie moet kennis 

hebben van welke zaken? Onderhoud kan uitbesteed worden bijvoorbeeld.  

o Vervolgtraject kan inhouden om zoveel mogelijk interne operationele mensen te 

betrekken.  

o Bij de introductie van nieuwe technologieën worden ook risicoanalyses opgesteld. Die 

analyses omvatten verschillende stappen die doorlopen moeten worden.  
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• Vraag 8: De beschikbaarheid van het vaartuig en de dagdagelijkse werking. Welke stelling past 

het best?  

o Den Engel is een duwer, daar heeft DVW er nog 3 van, dus dat zou geen probleem 

moeten zijn. Voor veerponten is dat wel anders. 

o Voor ’t Veerke geen probleem, dit zal sowieso een nieuw schip worden. 

o De Blauwe Reiger is wel lastiger. Hoe frequent wordt dit schip ingezet? Met corona niet 

veel. Wel echt ad hoc, soms 4x per maand uitvaren. Gemiddeld op een jaar 2x per maand 

dat dit schip vaart.  

▪ Dit is één van de uithangborden van DVW, dus in dit opzicht wel belangrijk.  

▪ Draagvlak voor uit de vaart nemen en ombouwen eerder klein, maar echt een 

operationeel probleem geeft dit niet.  

▪ Wel een grote meerwaarde om evenementen op een schip te doen, maar deze 

evenementen kunnen perfect ook op een andere locatie.  

▪ Case van ombouw bekijken voor De Blauwe Reiger omdat dit het enige schip is 

dat meer aanleunt bij een klassiek binnenschip (type spits). Voor vracht en 

passagiers zijn er wel andere eisen naar veiligheid. 

▪ Laat de constructie van De Blauwe Reiger nieuwe technieken toe? Zoals 

waterstof? Dit moeten we nu ook bekijken, want dat geeft ook wel een 

belangrijke boodschap naar de binnenvaartsector.  
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• Vraag 9: Beschikbaarheid van energie(dragers). Welke stelling past het best? 

o Aanvoer van energie op tijd kunnen voorzien is een sterke uitdaging. Maar er zijn ook 

wel eventueel mobiele oplossingen. Eén van de veerdiensten van MDK worden met een 

vrachtwagen beleverd van waterstof. We moeten dus over zo’n zaken ook blijven 

nadenken. Er zijn voorbeelden, maar nog zeker niet evident. Air Liquide ook bezig met 

een dergelijk project. Ook projecten lopende van DAB Vloot. 

▪ De veerboot van MDK moet nog omgebouwd worden. Maar Air Liquide doet 

voornamelijk containerprojecten. Dit zijn containers met waterstofflessen die 

aan boord geplaatst worden. Dus nog wel vragen bij de marktrijpheid van deze 

oplossingen. 

o De opdracht van dit onderzoek is wel duidelijk, we moeten meteen ook het logistieke 

luik meenemen.  
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• Vraag 10: De nieuwe technologie mag niet meer geld kosten en moet even betrouwbaar en 

efficiënt zijn als de huidige gebruikte technologie.  

o Bij nieuwe technologie moet je ook wel beseffen dat je met kinderziektes te maken zal 

hebben.  

▪ Is DVW bereid om dit te accepteren?  

▪ Zorgt ook voor een hogere operationele kost. 

o Helemaal eens: verwarrend door de ‘en’ in de vraagstelling. Dus dit was niet de 

bedoeling.  

o De nieuwe technologie zal wellicht meer geld kosten, niet de doelstelling om goedkoper 

te werken. Maar in de toekomst misschien ook wel een afbouwcurve. De veiligheid moet 

gegarandeerd zijn, kinderziektes zijn evident. Even efficiënt, het moet vooral zo efficiënt 

zijn als het nodig is.  

 

• Vraag 11: Welke stelling is het meeste van toepassing? 

o De technische voorschriften worden momenteel aangepast voor de alternatieve 

brandstoffen met een vlampunt van minder dan 55° Celsius. Dit gaat naast LNG over 

waterstof en methanol. Hoofdstuk 30 en annex 8 worden aangepast, zodanig dat er in 

de volgende versie van ESTRIN de opslag van methanol en de brandstofcellen kunnen 

worden opgenomen. En 2 jaar later mikken ze op het opnemen van de opslag van 

waterstof en het toepassen in de verbrandingsmotoren van waterstof en methanol.  

o De regelgeving op vandaag is wel voorzien om met nieuwe technieken aan de slag te 

gaan. Er kunnen aanvragen gebeuren, dat kost wel wat tijd, maar het gaat. De dual fuel 

sleepboot van de haven van Antwerpen vaart ook rond.  

o Zijn er voldoende mensen met de juiste expertise die het navolgen van de regelgeving 

kunnen beoordelen?  

▪ Rol weggelegd voor classificatiemaatschappijen, maar ook voor partijen als 

Multi.  
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▪ Binnen DVW niet de expertise voor de inspectie van deze innovatieve 

technieken / technologieën.  

▪ Wel een aandachtspunt wie er dan betrokken wordt in de navolging van de 

regelgeving, want vaak zijn organisaties bekend met het navolgen van 

bestaande regelgeving. Nieuwe regelgeving is iets helemaal anders. 

▪ Samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en overheid zeer belangrijk op 

vlak van innovatie. Maar zit meer in het voortraject, niet op de inspectie van de 

schepen zelf.  

 

• Vraag 12: Zolang er geen regelgeving bestaat en er niet voldoende mensen zijn om dit op te 

volgen, heeft het geen zin om nieuwe technieken te ontwikkelen.  

o Niet laten tegenhouden om nieuwe technieken te gaan bekijken en ontwikkelen. 

o Regelgeving zodanig opgesteld om de opstart te kunnen faciliteren en dan vanuit 

lessons learned van pilootprojecten de effectieve regelgeving te schrijven.  

o Voor technische aspecten moet er altijd eerst naar Straatsburg gegaan worden voor de 

aanvraag.  
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• Vraag 13: Waarmee moet het meest rekening gehouden worden tijdens deze ombouw / 

nieuwbouw? 

o Mening blijft gelijk.  

 

  



 

 

 

Begeleiding van het voorbereidingstraject van het aankoopproces in de context van het PIO-project “Demovaartuig – aanpassing 

naar alternatieve aandrijving en brandstof”  |  Status: Finaal  

 69/83 

1.2 Resultaten enquête 
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1.3 Resultaten financiële analyse 

Ombouw ’T Veerke 
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Ombouw Den Engel 
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Nieuwbouw ’T Veerke 
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Nieuwbouw Den Engel 
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Energie-efficiënte variant ’T Veerke 

 

 



 

 

 

Begeleiding van het voorbereidingstraject van het aankoopproces in de context van het PIO-project “Demovaartuig – aanpassing 

naar alternatieve aandrijving en brandstof”  |  Status: Finaal  

 81/83 

 

Energie-efficiënte variant Den Engel 
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