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Het ‘punt op de horizon’ lijkt tegenwoordig het summum voor een toekomstvisie. Raar is dat. Want daarmee zeg 

je eigenlijk niet verder te kijken dan wat je nu al ziet en weet. Best kortzichtig. Zou dat liggen aan het feit dat we zo 

langzamerhand een natie van landrotten zijn geworden, veilig achter onze dijken? Leven we teveel met de rug naar de 

zee, zoals journalist Thijs Broer van Vrij Nederland ons voorhoudt in zijn boekje Langs de kust? Hij ging op zoek naar de 

relatie tussen Nederlanders en de zee en trok met zijn zeilschip langs de Nederlandse kust. Zijn conclusie: “Ondanks onze 

ligging en geschiedenis zijn we verder van de zee afgekeerd dan we willen toegeven.” 

Gelukkig sprak hij onderweg oud-premier en onderzeebootcommandant Piet de Jong, die onlangs overleed op 101-jarige 

leeftijd. “De Jong gold niet als een bevlogen visionair, maar wist wel dingen voor elkaar te krijgen”, was een typerend 

citaat in één van de krantenberichten na zijn dood. Hoezo geen ‘bevlogen visionair’? Toen Thijs Broer hem vroeg waarom 

Nederland zo in zichzelf gekeerd geraakt was, sprak hij de historische woorden: “Voor sommigen is de kust het einde van 

het land, voor anderen het begin van de wereld.” 

Het punt op de horizon? Het is veel belangrijker om te ontdekken wat er voorbij de horizon ligt! Want onze toekomst ligt 

op het water. Het oppervlak van onze blauwe planeet bestaat er voor ruim zeventig procent uit. Het is een voorwaarde 

voor alle bekende levensvormen. Zonder water geen leven. Nederland is gelegen in een rivierdelta en is onlosmakelijk 

verbonden met de zee. Over het water hebben we de wereld ontdekt en nog steeds is Rotterdam de mainport van 

Europa. Nederlandse innovaties varen en werken op en in de wereldzeeën. Water biedt ook nieuwe bronnen voor 

energie, grondstoffen, voedsel en transport. In een tijd van zeespiegelstijging en overbevolking geeft de zee ruimte 

en mogelijkheden: drijvend wonen, voedsel verbouwen op en in het water, energie opwekken en opslaan, recreëren, 

enzovoort. Daarvoor moeten we de zee beter begrijpen, benutten en beschermen. Economie en ecologie combineren. 

Dat is niet ‘groen’, maar ‘blauw’!

Voor u ligt daarom Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon. Gestimuleerd door het 100-jarige NISS 

gingen het afgelopen jaar meer dan zestig Nederlandse maritiemers met elkaar in discussie over de toekomst van de 

maritieme sector. Het NISS wil zijn jubileum gebruiken om vooruit te kijken, in plaats van achteruit. Daar dient zij de 

sector mee. Vier werkgroepen dachten na over toekomstscenario’s, toekomstige varende eenheden en systemen, 

voortbrengingsprocessen en technologieontwikkelingen binnen en buiten de maritieme sector. Inspirerende en 

spannende bijeenkomsten waren het, want zover vooruit kijken zijn we niet gewend. Voor iedereen die meedeed 

leverden ze nieuwe toekomstperspectieven op. 

Een reflectie daarvan vindt u in dit magazine. Een toekomstbeeld van de maritieme sector in 2050. Niet als een 

gedetailleerd ontwerp of een wetenschappelijke studie, maar een ‘blauwdruk’ volgens de definitie van de Dikke Van 

Dale: “ontwerp, schets, voorlopig plan”. Want alle betrokkenen beseffen heel goed dat de toekomst er in werkelijkheid 

anders uit zal zien. Dat weerhield hen er niet van een koers uit te zetten. De zee op! 

dr. ir. Bas Buchner

Voorzitter stuurgroep Blauwdruk 2050

Vertegenwoordiging deel van de werkgroepen

Blauwdruk 2050 
De maritieme wereld voorbij de horizon

Het punt op de horizon?

wat er voorbij de horizon ligt!

Het is veel belangrijker om te ontdekken

mr. Bart van Tongeren

Voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds NISS

Bart van Tongeren Bas Buchner



FOSSIELE
ENERGIE

HERNIEUWBARE
ENERGIE

GEOPOLITIEK
STABIEL

GEOPOLITIEK
INSTABIEL

Minister van Maritieme Zaken Marit Ruys blikt 
vanuit 2050 terug op de ontwikkelingen van de 

afgelopen decennia. Ze deelt steeds vanuit 
een geheel ander scenario haar visie vanuit 

de toekomst. De vier scenario’s waarop zij 
zich baseert werden opgesteld door de NISS-

werkgroep Maritieme scenario’s en gebruikt 
door de andere werkgroepen om na te denken 

over het effect ervan op hun vakgebied. 
Hoe stabiel de geopolitiek is en de mate van 

omschakeling van fossiele naar hernieuwbare 
energie is onzeker en heeft een enorme 

impact. Deze onzekerheden komen daarom in 
vier verschillende scenario’s naar voren die je 

verspreid door het magazine vindt.

Na ons de zondvloed
“Vanuit de nieuwe hoofdstad vlak voor de kust van waar vroeger een stad lag 

die Leiden heette, schrijf ik u dit bericht. Ja het was wel even een flinke klus 

om Nederland klimaatbestendig te maken, maar mede dankzij het ministerie 

van Maritieme Zaken zijn we daar in geslaagd. De nieuwe hoofdstad wordt wel 

het Venetië van Nederland genoemd. 

Het is natuurlijk zonde dat oude, Nederlandse steden langs de kust voor een 

groot deel niet meer bestaan. Maar we kregen er ook iets voor terug dat in het 

oog springt: ze zijn vervangen door nieuwe drijvende dorpen en metropolen. 

Opnieuw hebben we daarmee laten zien hoe groot de maritieme sector in 

Nederland is. In korte tijd stampten we de prachtigste creaties uit de grond. 

Nou ja, bij wijze van spreken dan. En van de oude steden herken je hier en daar 

nog wat. Zoals de Euromast van Rotterdam die boven het water uittorent. Of de 

vuurtoren Brandaris, waarvan je het topje ziet als je over het vroegere Terschelling 

gaat. Hordes toeristen varen dagelijks langs deze bezienswaardigheden.

Nadat alle klimaatakkoorden mislukten, waren de gevolgen groot. Alternatieve 

brandstoffen werden in de ban gedaan, die waren te duur en het was teveel 

gedoe vonden politici. Bovendien wilden nieuwe opkomende economieën 

geen dure brandstof, maar goedkope olie, gas en kolen gebruiken om hun 

economische groei mee te realiseren. 

De aarde werd er een stuk viezer door en de zeespiegel bleef stijgen. Gelukkig 

laat Nederland wel zien hoe veerkrachtig het is. Ook elders wordt nu al onze 

technologie gebruikt, bijvoorbeeld in de delta’s van Azië, om grote drijvende 

steden te bouwen. Na de Deltawerken heeft onze kennis van water wereldwijd 

niet meer zo in de belangstelling gestaan. Onze maritieme bedrijven werken 

overal om de nieuwe wereld vorm te geven.”

* Veel wereldhandel

* Vooral gebruik fossiele brandstoffen

* Meer welvaart

* Toename toerisme

* Forse zeespiegelstijging

SCENARIO 1: 
KLASSIEKE GROEI

Minister van Maritieme Zaken

kijkt terug vanuit 2050 naar vier scenario’s

BL IK VANUIT 2050
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“De vereniging stelt zich ten doel zowel de belangstelling voor als de 

kennis en het inzicht inzake de praktische en theoretische scheepvaart, 

scheepsbouw en al wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband 

houdt, met alle daartoe dienstige middelen te bevorderen.”

Voorbeelden van ondersteuning: 

Delftse studievereniging in de 

scheepsbouw William Froude
Bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam

Uitgeverij Elsevier 

ontving een bijdrage voor de 

uitgave van het boek Geschiedenis 

van de Nederlandse 
Koopvaardij in de Tweede 

Wereldoorlog

Jeugdexpositie Professor Plons 
in het Maritiem Museum 

Rotterdam

Doelstelling NISS
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Het doe-het-
zelf-schip
Autonome computers die zelf schepen ontwerpen. In 2050 kan dat, 

voorspelt de NISS-werkgroep Voortbrengingsprocessen. “We gebruiken 

de menselijke ontwerper steeds minder om een schip te ontwerpen.  

In plaats daarvan leren we de computer om dat te doen,”  

zegt voorzitter Ubald Nienhuis.

O
ntwerpen is een creatief vak waar kunst en wetenschap 

elkaar raken. De ontwerper gebruikt zijn eigen - bijna 

kunstzinnige - creatiekracht om iets nieuws te maken. 

Daarnaast hanteert hij of zij een scala aan hoogwaardige 

gereedschappen, zoals computer-aided design en allerlei 

voorspellingsmodellen. 

Dit ambacht gaat fors veranderen, stelt de werkgroep. “Denk 

aan cognitieve supercomputers à la Watson. Dit type computer 

transformeert grote stromen gestructureerde en ongestructureerde 

data in bruikbare informatie. Computers leren daarvoor te denken 

in gewone mensentaal. Ze worden nu opgeleid om te functioneren 

in de medische wereld, maar binnenkort zien we ze ook in de 

maritieme en de offshore ontwerpsector.” 

Wat moet die ontwerpcomputer dan precies kunnen? “Dat is nog 

best ingewikkeld. Om afwegingen en keuzes te maken, gebruikt 

de mens niet alleen de technische en juridische randvoorwaarden 

en zijn eigen brein, maar ook de input van de klant, zijn collega 

en misschien zelfs van zijn partner. De mens denkt heel fluïde. 

Universiteiten werken al jaren aan algoritmes die dit menselijke 

afwegingsproces simuleren. Die zoektocht en de verdere 

ontwikkeling van algoritmes blijven de komende jaren de grootste 

uitdaging in de automatisering van het ontwerpproces.” 

Niet alleen de computer moet nog leren, de mens dient ook te 

wennen aan de nieuwe technische werkelijkheid. Virtual reality speelt 

daarbij een belangrijke rol. “De komende tien tot twintig jaar gaat de 

ontwikkeling hiervan razendsnel. Het is een tussenstap om de mens 

inzicht te geven in het gedrag van een systeem. Het draait niet alleen 

om visueel inzicht, de mens moet ook kunnen voelen hoe het schip 

trilt, welke bewegingen en geluiden er zijn. Juist op dat vlak is er qua 

techniek nog wel een slag te maken.” 

Waarom is virtual reality dan een tussenfase? “Als de techniek straks 

optimaal is, computers zichzelf bezighouden en zelf oplossingen 

genereren: welk inzicht heeft de mens dan eigenlijk nog nodig? 

We weten immers ook niet hoe een televisie werkt. Er komt dus 

een moment dat de mens niet meer vertrouwd hoeft te zijn met 

de technologie, want die regelt zichzelf. Dan blijft de fun factor van 

virtual reality over. Die zal ook in 2050 nog wel bestaan.” 

Ontwerp het autonome schip
De ontwerpcomputer gaat straks aan de slag, en de mens volgt 

het ontwerpproces via virtual reality. Wat we dan zien is een door 

machines gecreëerde maritieme wereld. “In 2050 varen er autonome 

schepen rond. Anno 2016 kennen we al onbemande mijnenvegers 

en op afstand bestuurbare surveyschepen en zeilboten, maar daar 

komen andere onbemande (transport)schepen bij.” 

Dat heeft gevolgen voor het ontwerp. Het schip gaat er totaal 

anders uitzien. Er zijn immers geen voorzieningen meer nodig voor 

mensen. “Kwesties als de SOLAS-regelgeving, de milieuwetgeving 

en aansprakelijkheid moeten daarom opnieuw worden bezien”, 

zegt Nienhuis. “Om te innoveren is goal-based regelgeving 

(doelvoorschriften, open normen) geschikter dan dwingende 

prescriptieve regelgeving waarin de wetgever de technische 

oplossing in feite specificeert.” 

Slimme materialen
Er verandert nog meer tot aan 2050, benadrukt Nienhuis. “Tot nu toe 

worden schepen ontworpen voor één bepaalde missie, bijvoorbeeld 

cruisen of baggeren. Maar in 2050 bouwen we zogeheten zelf-

configurerende schepen die van functie kunnen veranderen. Een 

voorbeeld: een cruiseschip vaart zichzelf naar de kant, ontdoet zich 

van zijn ombouw, peutert wat in het ruim en vaart vervolgens weer 

weg als sleephopperzuiger. Of iets minder extreem gedacht: een 

schip dat vijftien knopen vaart moet ook achttien knopen kunnen 

varen als de brandstofprijzen sterk veranderen. We ontwerpen een 

schip niet meer voor een levensduur van 25 jaar, maar bedenken 

een exemplaar dat zichzelf repareert of her-configureert. Dat is een 

heel ander uitgangspunt.” 

Nieuwe materialen spelen ook een rol in het ontwerpproces. Neem 

slimme coatings, kunststoffen en materialen met sensoren. Zij 

bepalen het ontwerp, de blauwdruk van het schip. Zulke intelligente 

materialen maken nieuwe functies mogelijk. “Ze geven bijvoorbeeld 

zelf aan wanneer ze vervangen of gerepareerd moeten worden. 

Sommige intelligente materialen zijn bepalend voor de vormbaarheid 

van het schip. Of voor het isolatiegedrag of de magnetische 

signatuur. Daardoor spelen die materialen niet alleen een rol in het 

scheepsontwerp, maar ook in het ontwerpproces. Het zijn variabelen 

waar de (automatische) ontwerper rekening mee houdt.” 

Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd voor de computer klaar is 

om zelfstandig een schip te ontwerpen. Wat betekent dat dan voor 

de ontwerpsector? “De eerste tijd voedt de mens de computer 

nog vanuit een pakket van eisen. Bijvoorbeeld: wat voor soort schip 

dient er te komen? Aan welke functies moet het voldoen? Maar in 

de verre toekomst is ook dat pakket van eisen weer een afgeleide 

van andere ontwerpprocessen. Ze zijn straks onderling verbonden 

via het semantische web. Dat is een zelflerend systeem. Er komt 

dus een moment dat de computer zelf bedenkt wat het moet of wil 

ontwerpen. Op dat moment is de mens eigenlijk niet interessant 

meer in het ontwerpen van een schip. Dat doet de computer.” ¾ 

Computer neemt scheepsontwerp over
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“In 2050 repareren 

schepen zichzelf.”

8 |  Blauwdruk 2050 9Blauwdruk 2050  |



Draadloos ambacht
Koppel bestaande trends als automatisering, zelfassemblage  

(3D-printer) en connectiviteit (RFID-tags) aan elkaar, en de 

scheepswerf van de toekomst komt in beeld, volgens de NISS-

werkgroep Voortbrengingsprocessen. “Als we het willen neemt 

automatisering steeds meer taken van de mens over. Aan het eind 

hebben we een onbemande werf,” aldus voorzitter Ubald Nienhuis.

Z
eg het woord scheepswerf en de kans bestaat dat je 

onwillekeurig nostalgische beelden ziet van menselijke 

ambachten. Dat beeld is toe aan een update. Ook de 

scheepswerf lijkt niet te ontkomen aan automatisering. De 

bepalende factoren zijn: het Internet of Things, waarbij apparaten 

en onderdelen dankzij sensoren, RFID-tags en camera’s 

gekoppeld zijn aan het internet. Dit maakt het mogelijk processen 

op een intelligente manier in te richten en te coördineren. Andere 

factoren zijn de verdere ontwikkeling van slimme robots en 

draadloze communicatiesystemen (wifi, bluetooth). 

De hoge mate van connectiviteit zorgt ervoor dat machines 

communiceren met elkaar en met de omgeving. Daarmee  

is de slimme robot klaar voor zijn tour of duty op de werf.  

Wat betekent dit voor het productieproces: werken er in 

2050 alleen maar robots op de scheepswerf? Nienhuis: “De 

ontwikkeling naar een onbemande werf is een gradueel proces. 

De maritieme sector is al heel lang bezig met automatisering.”

 “Van een lasrobot of een snijrobot kijkt niemand meer op. 

Die ontwikkeling gaat verder. Straks zijn er ook robots die het 

ijzerwerk doen, reparaties verrichten, pijpen monteren, kabels 

trekken, isolatie aanbrengen, conserveren, kabels aansluiten en 

vloeren aansmeren. Bovendien komen er nog nieuwe soorten 

inspectierobots, naast de bekende duikrobot. Automatisering 

raakt ook het logistieke proces rond de werf. Denk aan 

magazijnbeheer en de toelevering van materialen, die met 

onbemande karretjes op het juiste moment en de juiste plek 

worden afgeleverd. Met andere woorden, het productieproces 

op de scheepswerf verandert compleet. Automatisering neemt 

steeds meer taken van de mens over en aan het eind hebben 

we een onbemande werf.”

Inspiratie op Maasvlakte II
Wie alvast wil weten hoe de werf van de toekomst eruitziet, 

moet afreizen naar de Maasvlakte. Daar draait sinds 2015 

een geautomatiseerde containerterminal. Er werken nog wel 

mensen, vooral om processen te regelen, software aan te 

passen en voor controle op afstand. Hoe zit dat straks dan op 

de onbemande werf? 

Het zou Nienhuis verbazen als er in 2050 nog veel 

softwareprogrammeurs nodig zijn. “Twintig jaar geleden 

gebruikte ik al rapid deployment kits als ik programmeerde. 

Met een paar specificaties creëerde de software andere 

software. Dan gaan we over 35 jaar toch niet meer zelf 

programmeren? Dat doen computers dan. We beginnen nu aan 

het tijdperk waarin kunstmatige intelligentie veel menselijke 

taken overneemt. Supercomputers leren via het semantische 

web, dat legt verbanden tussen allerlei soorten informatie 

op het internet en geeft er betekenis aan. Zo worden allerlei 

kennisvelden aan elkaar gekoppeld, ook die van de maritieme 

sector. En dan kan het ineens hard gaan.”

Grote-dingen-werf
Met behulp van de 3D-printer is het mogelijk dat de productie 

van grote objecten overal plaatsvindt, bijvoorbeeld in een 

drijvend dok op zee. Nog verder denkend: de 3D-printer maakt 

dat dok dan zelf! “We zien 3D printen overal de kop opsteken. 

Kijk maar naar de Australische mijnbouwsector. Daar gebruikt 

een bedrijf een 3D-printer om reserveonderdelen ter plekke 

te fabriceren. Het draait niet alleen om het maken van grote 

objecten, maar juist ook om de kleine (machine)onderdelen. Dat 

is overal mogelijk, ook aan boord. Daarmee verandert dus ook 

het karakter van het logistieke proces, want onderdelen worden 

ter plekke gefabriceerd.” 

Misschien bestaat er in 2050 helemaal geen scheepswerf 

meer. Maar is het een ‘grote-dingen-werf’. Nienhuis: “Waarom 

zou je straks die geautomatiseerde werf alleen gebruiken 

voor schepen als je er ook andere grote of middelgrote 

objecten kunt fabriceren? Op de werf ontstaan dan allerlei 

gecombineerde productieprocessen. Het is zelfs mogelijk 

de materialen ter plekke samen te stellen, al naar behoefte. 

Al die machines gebruiken enorme hoeveelheden energie. 

Zo’n extreem geautomatiseerde werf komt er dus misschien 

alleen maar als we in staat zijn om zelf ongelimiteerd schone 

brandstof te synthetiseren.”

Volgens Nienhuis is er tot 2050 dus nog behoorlijk wat werk 

aan de winkel. Voordat de onbemande werf er daadwerkelijk is, 

heeft de traditionele werf een heel belangrijke rol te vervullen. 

“In de overgangsfase zien we wellicht medewerkers met 

exoskeletten, zodat ze sterker, sneller en preciezer worden. 

Daarnaast groeien het ontwerp, de bouw en het gebruik 

van schepen steeds dichter naar elkaar toe. De werf maakt 

die ontwikkeling zichtbaar en tastbaar voor klanten. Virtual 

reality kan daarbij een belangrijke rol spelen. Straks volgen 

opdrachtgevers het fabricageproces op afstand. Net als 

eerder gebeurde in de autofabrieken. Die openheid maakt het 

productieproces in de maritieme sector transparanter.” ¾

Wat kan er in 50 jaar tijd gebeuren?

1965, Schotland. In Clydebank werd begonnen met de bouw van 
Queen Elizabeth 2, één van de laatste grote trans-Atlantische 
passagiersschepen. In 1986 werden de stoomturbines vervangen 
door een dieselelektrische aandrijving. Op de werf werkten toen 
verschillende soorten vaklieden.
2015, Maasvlakte II. Op de meest geautomatiseerde 
containerterminal ter wereld werken robots 24/7. De op- en 
overslag van containers vindt plaats met automatische kranen 
en zelfrijdende voertuigen, onder het toeziend oog van de 
toezichthouders in de controlekamer. Op de automatische 
terminal werken voornamelijk ict’ers (software optimalisatie) en 
procesbegeleiders (remote control).  
2065, Caribisch gebied. Op een ter plekke, door een 3D- 
printer, geassembleerd drijvend dok bouwen robots een 
zelf-configurerend schip dat op grote diepte mangaanknollen 
oogst, snel grote afstanden aflegt en tientallen jaren op zee kan 
verblijven. Toezichthoudende taken en probleemoplossende 
functies worden uitgevoerd door kunstmatige 
intelligentiesystemen.

De werf van de toekomst
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‘Een compleet 
schip printen zie ik 
niet gebeuren’

Werfeigenaar en student over de toekomst 

van de scheepsbouw

V
anuit het kantoor van Holland Shipyards kijk je uit 

over de Boven-Merwede. Daar, aan de overkant, ligt 

de geboortegrond van Holland Shipyards Group.  

“Ik ben op die plek in 1981 begonnen met een werf, 

gericht op de binnenvaart”, zegt Cor Hoogendoorn.  

Mitchell Brinkman was toen nog niet geboren. Maar hij  

en Hoogendoorn hebben wel iets gemeen. Brinkman is 

vierdejaars mbo-student werktuigbouwkunde aan het  

Da Vinci College in Dordrecht, dezelfde school waar 

Hoogendoorn destijds zijn opleiding genoot. Bovendien  

zit bij beide de liefde voor de maritieme sector in de familie. 

Brinkman heeft het van zijn opa die nog steeds bij super-

jachtbouwer Oceanco werkt. Hoogendoorn geeft het door 

aan zijn vier zoons, waarvan er drie op de werf werken.

De onbemande werf
Wie het over scheepswerven en de toekomst heeft, komt 

automatisch op het onderwerp van de onbemande werf 

waar robots schepen produceren. “Nou, als ik eerlijk ben, 

heb ik daar nog geen beeld bij hoor”, zegt Hoogendoorn. 

“Het lijkt mij een westerse aangelegenheid gezien de 

hoeveelheid kennis en kapitaal die erbij komt kijken. Dan 

vergeet je dat scheepsbouw een mondiaal iets is, waarbij 

Nederland en geheel West-Europa, nog maar een kleine 

rol spelen. Wist je dat van alle scheepsbouwprojecten 

maar drie procent uit Nederland komt? Daarnaast voorzie ik 

problemen wat betreft werkgelegenheid. Bij automatisering 

van scheepswerven komen heel veel mensen op straat  

terecht. Wat moeten die mensen doen en hoe behoud je 

hun kennis? Ik zie het voorlopig echt niet gebeuren.”

Brinkman is iets optimistischer. “Met nieuwbouw kan ik 

me het nog voorstellen, een geautomatiseerd proces. 

Maar met reparaties wordt het een heel ander verhaal. 

Dat blijft altijd mensenwerk omdat je in veel gevallen moet 

improviseren en dat is iets wat robots niet kunnen. Dus 

vakmensen blijven noodzakelijk. Scheepswerven kunnen 

niet zonder mensen werken.”

Specialisatie en samenwerking
De onbemande werf mag het dan volgens Hoogendoorn 

niet worden, hij ziet wel heil in procesoptimalisatie door 

middel van specialisatie. “Daarmee bedoel ik dat vakmen-

sen zich steeds verder bekwamen in een niche. Bijvoor-

beeld een specialist die zich helemaal richt op het lassen 

van roestvast staal en iemand die expert wordt in de 

nabewerking. Die zelfstandige specialisten gaan onder-

ling steeds meer met elkaar netwerken. De rvs-specialist 

werkt weer samen met iemand die zich toelegt op het 

lassen van staal en die slaat de handen ineen met iemand 

die zich alleen bezighoudt met non-destructief onderzoek 

van lassen. Als werf maken we steeds meer gebruik van 

ketens van dergelijke experts. Van snijpakket tot scheeps-

schilder. Ict gaat bij dat specialiseren een belangrijke rol 

spelen. De mate van ict-gebruik kan ervoor zorgen dat we 

Hij wil projectleider worden, technisch tekenaar of trouble shooter.  

Mbo-student Mitchell Brinkman (19) schuift aan tafel bij Holland Shipyards 

Group en gaat in gesprek met general director Cor Hoogendoorn (54). 

Oud en jong wisselen opinies uit en proberen de contouren van de 

scheepswerf van 2050 te schetsen. Al brainstormend komen ze een heel 

eind. Ze verwachten dat er dan geen onbemande werf is, maar wel al lang 

autonome schepen varen.

“Vakmensen blijven 

noodzakelijk. 

Scheepswerven kunnen 

niet zonder mensen.”
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ons onderscheiden van andere landen die zich toeleggen 

op scheepsbouw. Door de globalisering is het delen en 

verspreiden van kennis een belangrijk kenmerk van de 

maritieme industrie in 2050 geworden.”

Brinkman constateert dat het onderwijs een behoorlijke 

stap achterloopt op hetgeen hij op zijn stage bij Damen 

Schiedam (reparatiewerf) zag en wat hij nu hoort uit de 

mond van Hoogendoorn. “Docenten denken veel traditio-

neler”, zegt de student. “Hun afstand tot de huidige markt 

is groot. We hebben op de opleiding bijvoorbeeld een 

lasrobot staan, die ik nog nooit heb aangeraakt. Dat wordt 

toch wel hoog tijd, vind ik.” Hoogendoorn: “Vergeet niet 

dat je de basis in je vingers moet hebben, wil je met een 

lasrobot aan de slag gaan. Als die in storing gaat en de 

laatste las moet worden gelegd, dien je toch de vaardig-

heid te hebben dat zélf te doen. Het mag niet zo zijn dat 

je wel een lasrobot kunt bedienen, maar zelf geen las kunt 

leggen.”

 

Composieten en printen
Zeg je scheepsbouw, dan zeg je staal. Maar waarom geen 

composiet of zelfs bio-composiet? Lichter, makkelijker te 

vormen, sneller en de laatste nog duurzaam ook. “Oei, dat 

is wel erg buiten mijn comfortzone”, bekent Hoogendoorn  

direct. “Je moet bijvoorbeeld weten dat er hoge-rek-staal 

is dat per vierkante millimeter meer belasting aan kan 

waardoor het mogelijk is om dunwandiger en lichtere con-

structies te maken. Maar als puntje bij paaltje komt, kiest 

de opdrachtgever toch voor tien millimeter staal in plaats 

van vier millimeter. Ik heb dat gevecht al vaak verloren.” 

Brinkman ziet de toepassing van composiet in de scheeps-

bouw van de toekomst wel zitten. “De eerste toepassin-

gen zijn er al en op mijn opleiding wordt er aandacht aan 

geschonken, zelfs aan de duurzame biocomposieten. Maar 

ik beaam wel wat meneer Hoogendoorn zegt: de mens is 

de beperkende factor, niet zo zeer het materiaal. Er kan al 

veel meer op dit gebied.” 

Hetzelfde geldt voor 3D-printen. “Een compleet schip 

printen zie ik niet gebeuren”, zegt Hoogendoorn. “Maar 

ik denk dat printen wel een oplossing is voor complexe 

vormen zoals een turbo of een onderdeel. Met printen krijg 

je hoogwaardige kwaliteit tegen lage kosten. Wat simpel 

is, moet je simpel houden. Een turbo oké, maar een com-

pleet schip, nee.”

Zowel Hoogendoorn als Brinkman geloven niet dat het 

schip er in 2050 ingrijpend anders uitziet. Hoogendoorn: 

“Nee, de rompvorm blijft er naar mijn idee wel hetzelfde 

uitzien, met dien verstande dat de brug kan vervallen. 

Tegen die tijd varen schepen immers zelf en varen ze ook 

stukken sneller. Het autonome varen komt er, en zeker 

sneller dan 2050. De kennis is er al, alleen geopolitieke pro-

blemen en wetgeving vormen een rem op de uitvoering.” 

Ook Brinkman is die mening toegedaan. “Ik geloof dat in 

de toekomst niet de productie onze rol in de maritieme 

industrie bepaalt, maar wel onze innovaties en innovatie-

drang. Nederlanders zijn nieuwsgierig en we hebben veel 

maritieme kennis in huis. Als we daar stevig op inzetten, 

zijn en blijven we toonaangevend.” ¾

Holland Shipyards Group
Sinds 1981 is het bedrijf van Cor Hoogendoorn uitgegroeid tot de Holland Shipyards Group, waar meerdere 
ondernemingen onder vallen. Holland Shipyards maakt onder meer offshore support schepen en speciale 

projecten, zoals de hybride sleper de Eddy Tug. Bij Holland Accomodation Rentals worden drijvende 
personeelsaccommodaties voor de offshore gebouwd, verkocht en verhuurd. Het bedrijf Instalho Scheepvaart 

richt zich op de bouw en modificatie van binnenvaartschepen en zeegaande schepen. Recent heeft Holland 
Shipyards Group de firma Teus Vlot Dredging overgenomen, dat verder gaat onder de naam TV Dredging. 
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Minister van Maritieme Zaken Marit Ruys blikt 
vanuit 2050 terug op de ontwikkelingen van de 

afgelopen decennia. Ze deelt steeds vanuit 
een geheel ander scenario haar visie vanuit 

de toekomst. De vier scenario’s waarop zij 
zich baseert werden opgesteld door de NISS-

werkgroep Maritieme scenario’s en gebruikt 
door de andere werkgroepen om na te denken 

over het effect ervan op hun vakgebied. 
Hoe stabiel de geopolitiek is en de mate van 

omschakeling van fossiele naar hernieuwbare 
energie is onzeker en heeft een enorme 

impact. Deze onzekerheden komen daarom in 
vier verschillende scenario’s naar voren die je 

verspreid door het magazine vindt.

Wantrouwen en angst
“Toen Donald Trump president van de Verenigde Staten werd, sloot hij direct 

de grenzen. Daarna zei hij alle handelsverdragen op en maakte van Amerika 

een op zichzelf gericht land. De rest van de wereld volgde al snel. De grote 

machtsblokken Amerika, Europa, Rusland en Azië wilden zelfvoorzienend 

worden en keken daarna alleen nog maar met achterdocht naar elkaar. De 

lange strijd om Oost-Europa tussen Rusland en West-Europa hielp natuurlijk 

ook niet. 

De wereldhandel stortte in. De containervaart tussen continenten verdween 

al snel vrijwel geheel. Vroeger werd van alles en nog wat, van kleding tot 

televisies, in China gemaakt, maar dat is alweer lang geleden. Nu gebruiken we 

in Nederland vooral 3D-printers om dingen te produceren. Vrijwel alles wordt 

lokaal gemaakt, we importeren alleen nog maar grondstoffen, als we daar 

tenminste aan kunnen komen.

Alternatieve brandstoffen worden hier en daar wel toegepast, maar 

voornamelijk in Europa. Voor de zee om dit continent kwamen steeds 

strengere regels voor de uitstoot van emissies, waardoor Europese bedrijven 

daar wel rekening mee moesten houden. Maar de grootste werkgever voor 

de maritieme sector is nu al decennialang Defensie. Door de wapenwedloop 

is het belangrijk om zoveel mogelijk slimme toepassingen te gebruiken om de 

andere machtsblokken af te troeven.”

* Vooral gebruik fossiele brandstoffen

* Amper gebruik alternatieve energie

* Wereld is in machtsblokken uiteengevallen

* Wereldhandel stort in

* Veel aandacht voor defensie

SCENARIO 2: 
DEFENSIEF EN 
PROTECTIONISTISCH

BL IK VANUIT 2050

Minister van Maritieme Zaken

kijkt terug vanuit 2050 naar vier scenario’s
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Column
Ylva Poelman

3

2

Ylva Poelman studeerde natuurkunde en sterrenkunde en 
is specialist op het gebied van bionica en innovatie. Ze is 
initiator van het Bionica Innovatie en Expertise Centrum 
in Groningen. In dagblad Trouw schrijft ze columns over 
bionica, deze zijn te lezen op www.bionischevrouw.nl. 
Over hetzelfde onderwerp schreef ze een boek met de 

titel De natuur als uitvinder. Miljarden jaren aan innovatie 
gratis beschikbaar. 

M
enig ingenieur kijkt jaloers naar de natuur, omdat onze 

techniek vaak niet aan de biologische techniek kan tippen. 

De natuur gebruikt namelijk bijna altijd minder energie 

en materialen, kent een ongekende gevoeligheid en 

nauwkeurigheid, optimaliseert moeiteloos verschillende functies 

tegelijkertijd, verzoent tegenstrijdige eisen met elkaar, werkt bij 

omgevingsdruk en -temperatuur, recyclet alle materialen en is 

bovendien de uitvinder van duurzaamheid. Daar kunnen wij nog veel 

van leren.

Bionica, ook bekend als biomimicry en bio-inspired innovation, is 

een praktische innovatiemethode, die biologische oplossingen 

gebruikt als een bron van onconventionele ideeën voor onze eigen 

toepassingen. Door de out of the box aanpak zorgt de methode 

regelmatig voor innovaties. De toepassingen zijn vaak technisch 

van aard (product- en procesinnovatie), maar bionica biedt ook 

oplossingen voor strategie, marketing en sociale innovatie.

Inspiratie voor de maritieme sector
In Nederland is bionica nog vrij onbekend, maar in bijvoorbeeld 

Duitsland heeft Bionik zich al vele malen bewezen in de vorm van 

commercieel interessante producten en procesoptimalisaties. In 

2010 betitelde het Fermanian Business & Economic Institute uit 

de Verenigde Staten bionica als een economic game changer. 

Deze kwalificatie kreeg het omdat het buiten de gebaande paden 

treedt en bovendien innovatie met duurzaamheid verenigt. Het 

blad Management Team noemde bionica in 2013 bovendien als 

één van de zeven vakgebieden waarin de komende decennia veel 

banen zullen ontstaan. Dit is kortom hét tijdperk van de bionica, of 

in de bewoording van Apple-oprichter Steve Jobs: “The biggest 

innovations of the twenty-first century will be the intersection of 

biology and technology. A new era is beginning.”

Vooral de maritieme sector kan hiervan profiteren en zal het in 2050 

zien als een standaard ontwikkelmethode. Het leven is ontstaan 

in het water, dus de natuur heeft voor de aquatische techniek 

de meeste tijd gehad om die te verfijnen. Ook waterorganismen 

hebben net als onze producten te maken met de zwaartekracht, 

weerstand van water en de wetten van de thermodynamica. Daarom 

biedt de bewezen technologie uit de natuur interessante inspiratie 

voor de maritieme sector, zoals de volgende drie voorbeelden 

illustreren.

Efficiënter varen dankzij haaien, betere 

sensoren gebaseerd op zintuigen en vijftig 

procent gewichtsbesparing op een offshore-

windmolenfundering: deze en vele andere bijzondere 

innovaties zijn geïnspireerd op de natuur. Die is 

al bijna vier miljard jaar in bedrijf en heeft volop 

geëxperimenteerd met wat werkt en wat niet. De lijst 

met slimme uitvindingen is nagenoeg onuitputtelijk. 

Het brein waarmee u deze tekst begrijpt 

bijvoorbeeld, is een sterk staaltje biologisch vernuft.

Miljarden jaren aan innovatie gratis beschikbaar
Lijmen onder water
Het blijkt lastig om lijm te ontwikkelen die ook in vochtige 

omstandigheden goed plakt. Mosselen hebben daar echter geen 

enkel probleem mee. Ze leiden een ‘zittend bestaan’ in getijdenzones 

waar de branding flink kan inbeuken op de weekdieren. Om op hun 

plek te blijven, hebben ze dus een sterke hechting met de natte 

ondergrond nodig. Hiertoe produceren mosselen byssusdraden, 

sterke en elastische draden met een zeer kleverig uiteinde ter dikte 

van een haar. Een goede lijm moet een stevige hechting aangaan 

met ieder van de twee delen die aan elkaar worden geplakt 

(adhesie). Daarnaast moet het plaksel ook goed aan zichzelf plakken 

(cohesie). De lijm zelf mag immers ook niet ‘breken’. Onder water 

kunnen watermoleculen zowel de cohesie als adhesie belemmeren. 

Daarom zijn diverse universiteiten naarstig op zoek naar het geheim 

van de byssusdraden om waterproof plaksel te ontwikkelen. Deze 

lijm kan bijvoorbeeld een antifouling laag op scheepsrompen plakken 

en zelfs schepen die op zee een scheur hebben opgelopen ter plekke, 

dus in het water, repareren.

Weerstandvermindering
Ook energie (voedsel) is regelmatig schaars in 

de natuur. Daarom is ieder organisme uitgerust 

met energiebesparende techniek. De maritieme 

sector is al redelijk bekend met de haaienhuid 

als inspiratie voor het verminderen van de 

weerstand van schepen in het water. Een 

andere manier van weerstandreductie is het 

schip omgeven met een luchtlaag, waardoor 

het water (en ook biofouling) niet aan de 

scheepsromp kan ‘plakken’. Een bestaande 

techniek is om met behulp van compressoren 

luchtbelletjes onder een schip te blazen, maar 

dat kost energie. De bladeren van de grote 

vlotvaren, een plant die op het water drijft,  

zijn in staat om onder water een luchtlaagje 

vast te houden. Dit om na onderdompeling 

door bijvoorbeeld turbulentie in het water weer 

naar boven te drijven. Experimenten laten zien 

dat de plant wekenlang passief een luchtlaag 

vast kan houden dankzij speciale structuren 

op de bladeren. Prototypes van coatings 

die een luchtlaag vasthouden, gebaseerd 

op dit zogenaamde Salvinia-effect (naar de 

Latijnse benaming van vlotvarens), vertonen 

tien procent minder wrijvingsweerstand. Met 

verdere ontwikkeling kan dit mogelijk oplopen 

tot dertig en zelfs vijftig procent, blijkt uit 

onderzoek van Duitse universiteiten.

1 Lichtgewicht constructies
In de natuur zijn grondstoffen schaars met als gevolg dat de natuur 

kampioen lichtgewicht construeren is. Zo zijn bomen in staat om 

met minimaal materiaalgebruik te voorkomen dat takken onder 

reguliere windbelasting door materiaalmoeheid van de boom 

afbreken. Botten zorgen voor een stevig, maar licht skelet. Vogels 

konden flapperen wat ze wilden, maar kwamen met zware botten 

echt niet van de grond. Op basis van de groeiwijzen van bomen en 

botten zijn methoden ontwikkeld voor het ontwerpen van stevige 

en lichtgewicht constructies (groot en klein) die bovendien bestand 

zijn tegen materiaalmoeheid. Kiezelwieren zijn eencelligen die zich 

verdedigen met een exoskelet van silica, ofwel een harnas van 

glas, tegen hun vele vijanden. Het zijn plantjes die in het water 

zweven. Als ze te zwaar zijn, zinken ze naar de bodem, waar ze 

niet kunnen overleven bij gebrek aan zonlicht. In de wapenwedloop 

met hun belagers is een enorme diversiteit aan harnassen 

ontwikkeld. Die worden door ingenieurs als ‘voor-geoptimaliseerde’ 

voorbeelden gebruikt voor lichtgewichtconstructies voor 

windmolenparken offshore. Zo leveren onder andere bomen, botten 

en kiezelwieren inspiratie om snel en efficiënt tientallen procenten 

materiaalbesparing te realiseren.
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Zelfvarende schepen: 
goedkoper, veiliger 
en schoner

De opkomst van

autonoom varende schepen

Alle hens aan dek en hijs de zeilen: die zeilen zijn al een tijdje passé, 

maar voor de bemanning kan dat in de toekomst ook wel eens gelden. 

Welke voordelen hebben zelfvarende schepen, zijn ze technisch haalbaar 

en moet maritiem personeel over enkele jaren op een houtje bijten? “De 

machinerie efficiënt en betrouwbaar maken is een heel grote uitdaging.”

H
et is bijna koffietijd als een computerstem alarm 

slaat. “Het dynamisch positioneringssysteem heeft 

contact verloren met vaartuig RR-9835”, zegt de 

stem vriendelijk. “Wat is uw commando?” We zijn 

in een controlecentrum in Rauma, een stadje aan de kust 

van Finland. Vanuit zijn comfortabele stoel houdt een jonge 

operator een oogje op talloze onbemande schepen die de 

wereld over varen. De operator tuurt naar een oplichtende 

cirkel op een kamerbreed scherm, dat de meest recente  

positie aangeeft van het zoekgeraakte schip. “Lanceer dro-

nes één en twee”, beveelt hij. Camerabeelden van de twee 

onbemande vliegtuigjes aan boord maken duidelijk dat een 

antenne op het schip is gebroken. “Zorg dat de antenne bij 

de volgende haven wordt vervangen”, commandeert de 

operator. 

Het is geen scène uit een speelfilm, maar een filmpje  

op YouTube, dat is gemaakt om ons te tonen hoe de  

maritieme toekomst er volgens Rolls-Royce mogelijk uitziet. 

Volgens de fabrikant van aandrijfsystemen voor onder meer 

de scheepsbouw is er geen twijfel over mogelijk: in de 

toekomst trotseren schepen de oceanen onbemand, door 

mensen in de gaten gehouden vanaf de kust. Het is een 

glad reclamefilmpje, maar het toekomstbeeld is volgens  

experts zeker niet onrealistisch. Het laat een tussenstap 

zien van onbemande schepen, waarbij de operator vanaf  

de wal de controle heeft en beslissingen kan nemen,  

naar autonoom varende schepen, waarbij het schip en  

de systemen zelfstandig beslissen.

Bemanningsloos
“De in het filmpje getoonde techniek is nog toekomstmuziek, 

maar de onderliggende basisprincipes zijn niet uit de lucht 

gegrepen”, vertelt Robert Hekkenberg, voorzitter van de 

NISS-werkgroep Varende eenheden en systemen. Auto-

noom varende schepen hebben volgens hem verschillende 

voordelen. In de eerste plaats besparen ze mogelijk kosten 

door de afwezigheid van bemanning. Of die kostenbesparing 

de moeite waard is, hangt af van de context. “Bij olietan-

kers is het aandeel van de personeelskosten op het geheel 

bijvoorbeeld vrij klein. Juist bij kleinere schepen kunnen we 

misschien veel personeelskosten besparen, maar ook dat 

moeten we nog uitzoeken. Het hangt er vanaf hoeveel je 

moet investeren in nieuwe scheepssystemen om auto-

noom varen mogelijk te maken.”

Er zijn meer voordelen. Zelfvarende schepen zijn idealiter 

veiliger, omdat bij eventuele ongelukken op zee geen 

mensen mee de diepte in gaan. Bovendien zijn huidige 

ongelukken vaak het gevolg van menselijk falen. Daar-

naast leveren autonome vaartuigen mogelijk milieuwinst 

op, bijvoorbeeld doordat er geen systemen meer nodig 

zijn voor het verblijf van het personeel. “Het percentage 

van de totale energie dat naar de accommodatie van het 

personeel gaat, is echter beperkt”, relativeert Hekkenberg. 

“De voortstuwing kost veel meer energie.”

Wat wel veel milieuwinst oplevert, is dat schepen zonder 

personeel aan boord wellicht langzamer varen. Als er geen 

arbeidsuren in het geding zijn, kost tijd immers minder 

geld. “Dat is goed voor het milieu, want als een schip 

iets harder vaart, kost dat snel veel meer energie”, legt 

Hekkenberg uit. “Het is echter de vraag of dit ook zo uit-

pakt. Het berekenen van de meest voordelige vaarsnelheid 

is geen triviale som; er is heel veel informatie voor nodig.”
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Juridische vraagstukken
Over autonome auto’s en vliegtuigen horen we al een tijdje 

veel, over zelfvarende schepen veel minder. Dat komt 

volgens Hekkenberg deels door de behoudende aard van de 

sector, maar ook door de technische innovaties die ervoor 

nodig zijn. Zo moeten zelfvarende schepen feilloos laveren 

in soms zeer complexe situaties. “De problemen zijn wat 

dat betreft deels vergelijkbaar met het autonoom laten 

rijden van auto’s”, zegt Hekkenberg. “Allerlei voertuigen 

bewegen kriskras door elkaar. Bij een vliegtuig hoef je nooit 

bang te zijn dat er onverwacht iemand van rechts komt.”

Mocht er onverhoopt toch een ongeluk gebeuren, wie is 

dan verantwoordelijk: de kapitein of de fabrikant van het 

autonome systeem? “De juridische vraagstukken bij autono-

me schepen zijn minstens zo lastig als bij autonome auto’s”, 

zegt Hekkenberg. “Dat komt doordat er veel partijen bij zijn 

betrokken. Je hebt bijvoorbeeld te maken met regelgeving 

van onder andere vlaggenstaten, havenstaten, de Internatio-

nal Maritime Organization en klassificatiebureaus. Alle regel-

geving is nu gebaseerd op de vooronderstelling dat schepen 

bemand zijn. Hoe die regelgeving precies moet veranderen, 

wordt nog bestudeerd.”

De robuustheid van de machinerie vormt een minstens zo 

taai probleem. “Een auto is nooit zo ver verwijderd van een 

garage, maar schepen varen na vertrek soms wel weken 

autonome vaartuigen de opmaat vormen tot volledig zelfva-

rende schepen, zegt IJssel de Schepper. “Schepen worden 

dan deels op afstand bediend. Automatisering in de scheep-

vaart is nu al een trend. Bij de containerterminal APM op 

Maasvlakte II zitten bijvoorbeeld geen kraandrijvers meer in 

de kranen, die worden vanuit het kantoor bestuurd.” Ook 

coöperatief varen, waarbij een of meerdere onbemande 

schepen een bemand moederschip volgen, behoort tot de 

mogelijkheden die nu al worden onderzocht. 

Fijn dat zelfvarende schepen allerlei commerciële en milieu-

technische voordelen hebben, maar blijven er wel genoeg 

banen over? Hekkenberg maakt zich daar niet veel zorgen 

over. “Aan wal komen er waarschijnlijk banen bij. Mensen 

worden voor meerdere schepen verantwoordelijk, hun  

takenpakket wordt uitgebreid. Ze verblijven niet meer  

wekenlang achtereen op zee, maar kunnen ’s avonds 

gewoon naar huis. De hele leef- en werkomgeving wordt 

aangenamer.” Dat lijkt goed nieuws, alleen niet voor laag 

opgeleid personeel. “Met name landen die laag opgeleid 

zeevarend personeel leveren, verliezen werkgelegenheid. 

Wat je op Nederlandse schepen vaak ziet, is dat de  

officieren Nederlands zijn, terwijl de matrozen uit het  

buitenland komen.” Kortom, de ‘hens aan dek’ zullen het 

dek misschien verlaten, maar hun expertise als zeevarenden 

is voorlopig nog niet overbodig. ¾  

achtereen”, zegt Hekkenberg. “De machine-installatie 

is erop gebouwd dat er altijd mensen aan boord zijn om 

eventuele mankementen onderweg te repareren.” Bij een 

zelfvarend schip is dat geen optie meer. “We weten nog 

niet precies hoe we dat probleem moeten oplossen.  

Misschien door een ander soort motor te plaatsen, moge-

lijk door reservemotoren toe te voegen, of door specifieke 

delen van de machinekamer anders te ontwerpen. Het moet 

zo gebeuren, dat de machinerie betrouwbaar en efficiënt is, 

maar toch betaalbaar blijft. Dat is een heel grote uitdaging.”

Expertise nodig
Toch denkt Roeland IJssel de Schepper, gezagvoerder bij 

containerrederij Maersk, dat een toekomst met autonoom 

varende schepen wel eens dichterbij kan zijn dan we den-

ken. “De ontwikkelingen rondom autonome auto’s gaan 

snel. Daardoor worden allerlei technieken die je ook voor 

schepen gebruikt, bijvoorbeeld sensoren, goedkoper.”

Milieumaatregelen kunnen deze ontwikkelingen volgens 

IJssel de Schepper behoorlijk versnellen. “Nu gebruiken 

schepen zware olie als brandstof. Die is echter instabiel en 

zorgt voor veel storingen in de machinerie. Ethanol is veel 

schoner en stabieler, wat autonoom varen gemakkelijker zou 

maken. Maar dat is nu nog te duur.”

Net zoals bij autonome auto’s is het mogelijk dat semi- 

Autonoom varende kleintjes
Voertuigen die op eigen houtje door het water bewegen zijn er 
al lang. Nog niet in de vorm van olietankers, maar wel in veel 
kleiner formaat. Met name autonome onderwaterrobots zijn 
de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest: veelal 
kogelvormige voertuigen, uitgerust met allerlei sensoren 
om mijnen te detecteren of de waterkwaliteit te meten. Een 
bekend exemplaar is Bluefin-21 van Bluefin Robotics. In april 
2014 speurde hij mee naar het zoekgeraakte vliegtuig van 
Malaysia Airlines. 
Ook boven water zijn al autonoom varende bootjes te vinden. 
Zo ontwikkelden ASV Unmanned Marine Systems en BAE 
Systems een robotisch systeem dat ze integreerden in 
opblaasbare verkenningsboten van de Engelse marine. 
En het onderzoekscentrum van de Amerikaanse marine werkt 
aan bootjes die in zwermen varen rond oorlogsschepen. 
Ze omsingelen vijandige schepen en maken deze eventueel 
onschadelijk. 
In Nederland ontwikkelen teams van de RDM Campus / 
Hogeschool Rotterdam en andere partners aquabots die 
informatie verzamelen over de waterkwaliteit en diepte in 
ons rivierengebied. Deze worden nu nog op afstand bestuurd, 
maar doen de metingen autonoom. Onderzoekers van de 
Rijksuniversiteit Groningen maken zwermen zwemmende 
robots die schepen op eigen houtje inspecteren en repareren. 
Wat al deze watervoertuigen gemeenschappelijk hebben, 
is dat ze relatief klein zijn: hoogstens een paar meter 
lang. Dat maakt het eenvoudig om ze elektrisch aan te 
drijven. Dit in tegenstelling tot vrachtschepen, waarvan de 
zware machinerie ontworpen is om door mensenhanden 
onderhouden te worden.

Meer weten?

Op www.niss100.nl/magazine treft u verwijzingen naar de 
volgende bronnen: 
• AAWA Position Paper Rolls-Royce (2016), ‘Remote and 

Autonomous Ships, the next steps’ 
• Hooydonk, E. van (2014), ‘The law of unmanned merchant 

shipping, an exploration’
• DNV - GL (2015), ‘ReVolt; the unmanned, zero emission, 

short sea ship of the future’
• Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in 

Networks (MUNIN)

TIJDLIJN ZELFVARENDE SCHEPEN
Schepen met minder 
bemanning, op afstand 
ondersteund

2020
Onbemande 
schepen, op 
afstand bestuurd

2030
Volledig 
autonoom 
varende 
schepen

2035

“De hele leef- en werkomgeving 

wordt aangenamer.”
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D
e toekomst van de rederij is duidelijk, stelt 

Bart Otto. “Wij krijgen steeds meer de rol van 

fleetmanager waarbij we het schip bevrachten en 

zorgdragen voor het technisch gedeelte ervan. 

De reder in de rol van scheepseigenaar wordt verder 

teruggedrongen. Een schip wordt een bedrijf, in eigendom 

van vele investeerders. De 35 schepen die we nu onder 

ons beheer hebben, zijn in eigendom van ongeveer 3.000 

investeerders. Dát is de rederij van de toekomst. Wij 

hebben vooral kustvaartschepen, maar dit gaat ook gelden 

voor de grotere schepen, de grotere reders zoals Maersk. 

Je ziet nu al dat ook zij capaciteit inhuren in plaats van zelf 

te bouwen.”

Hackers en autonoom varen
De bemanning blijft de eerste decennia cruciaal op 

vrachtschepen, groot of klein, verwacht Lars Tanja.  

Hij is derdejaars maritiem officier op Maritiem Instituut 

Willem Barentsz. “Ik zie het autonoom varen namelijk niet 

gebeuren voor 2050. De risico’s zijn gewoon te groot.  

Zo’n schip is te hacken, of onderweg eenvoudig van de 

lading te beroven als je geen mensen aan boord hebt. 

Het wordt pas interessant als je de risico’s op hacken  

en diefstal minimaliseert.” 

Otto ziet het anders en laat zijn mobieltje aan Tanja zien: 

“Kon jij tien, vijftien jaar geleden bedenken hoe snel de 

ontwikkeling van de telefoon zou verlopen? Een telefoon 

die je nu een smartphone noemt. Ik beweer dat de 

computer beter en veiliger kan varen dan de mens.” 

Otto is er zeker van dat als computers in plaats van 

mensen hadden gestuurd, het ongeluk op zes oktober 

2015 met de Flinterstar in het Belgische deel van de 

Noordzee niet had plaatsgevonden. De Flinterstar kwam 

in aanvaring met de LNG-tanker Al Oraiq, acht mijl uit 

de kust ter hoogte van Zeebrugge. De aanvaring werd 

veroorzaakt door een menselijke fout, ondanks het feit dat 

er drie loodsen waren. “De meeste ongelukken op zee 

worden veroorzaakt door menselijk falen, dus ik ben een 

groot voorstander van zaken zoals autonoom varen waarbij 

de mens wél de uiteindelijke beslissing moet nemen”, 

zegt Otto. “Als je ziet wat er in de luchtvaart al mogelijk is 

en waar de scheepvaart nu staat, kun je niet anders dan 

concluderen dat er een groot gat is, waarvan ik hoop dat 

het snel gedicht wordt. De scheepvaart wordt veiliger en 

efficiënter door het automatiseren van taken.”

Een omgekeerde generatiekloof 

tijdens het interview met 

directeur Bart Otto (51) van 

Rederij Flinter en hbo-student 

Lars Tanja (23) van het Maritiem 

Instituut Willem Barentsz. Ze 

gaan met elkaar in gesprek over 

hackers, autonoom varen en 

brandstoffen van de toekomst. 

Dat zorgt voor verrassende 

tegenstellingen.

‘Automatisering 
kan de mens 
nooit vervangen’

Reder en student over de toekomst van het varen
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Maritieme innovaties verdienen het 
voetlicht. Dat vindt het NISS, dat vinden wij als 
Maritiem Museum. Vol trots openen wij samen 
met het NISS de tentoonstelling Brainwaves. We 
danken Royal Haskoning DHV, Holland 
Container Innovations, Mampaey Offshore 
Industries, Barge Master en Damen Shipyards 
voor het delen van hun kennis en ervaring. 

Frits Loomeijer 3 algemeen directeur  
Maritiem Museum Rotterdam

FAMILIE-INNOVATIEDAG  
OP 15 OKTOBER
Kinderen maken met bijzondere materialen en 
objecten creatieve uitvindingen. Wie weet wordt het 
wel de nieuwste maritieme innovatie!

MARITIEMMUSEUM.NL 

EEN BLIK  
OP DE 
TOEKOMST

BRAINWAVES
In de tentoonstelling Brainwaves worden vijf actuele 
Nederlandse maritieme innovaties getoond en de successen 
en de tegenslagen van het ontwikkelproces uiteengezet. 

Sail-by-wire
Tanja laat zich niet uit het veld slaan. Ondanks het feit 

dat de twee elkaar voor het eerst zien, lijken ze af en toe 

net een vader en zoon in discussie. Tanja: “De ontwik-

kelingen gaan snel. De start wordt gemaakt door het 

aantal bemanningsleden aan boord te verminderen, het 

laagbemand varen. Hoeveel en hoe snel dat gaat, durf ik 

niet te zeggen, maar ik verwacht niet dat ik in 2050 een 

kantoorbaan heb.” 

“Je hoeft in ieder geval niet te vrezen voor je baan”, zegt 

Otto. “Varen is en blijft een complexe zaak waarbij volgens 

mij de definitieve beslissing altijd genomen moet worden 

door een mens. Marofs zijn dus altijd nodig. Maar zoals je 

al het fly-by-wire hebt, zal ook het sail-by-wire oprukken 

met walmonitoring. Te beginnen met de machinekamer. 

Varen zonder machinist is nu al toegestaan op schepen 

met een geïnstalleerd vermogen onder de 750 kW. Het 

zal ook van toepassing worden voor andere functies zoals 

navigeren, koers houden, laden en lossen.”

Brandstoffen
Of het in 2050 afgelopen is met het gebruik van zware 

stookolie hangt volgens Tanja helemaal af van de 

consument. “Die moet het uiteindelijk betalen, want 

de vrachtprijs stijgt als er wordt overgeschakeld naar 

minder vervuilende gasolie of LNG. Van de voordelen 

van LNG ben ik overtuigd, ik heb stage gelopen op een 

dualfuel-schip. LNG is een goede tijdelijke oplossing 

voor de huidige brandstofproblematiek; maar ik denk 

dat die problematiek gaat verschuiven van emissie naar 

duurzaamheid en ook LNG is niet duurzaam.” 

Tanja ziet daarom mogelijkheden voor kernenergie in 

vorm van een kleine reactor die als een batterij fungeert 

en eenvoudig uit het schip wordt genomen. Maar sinds 

de kernramp bij Fukushima is de weerstand tegen 

kernenergie toegenomen en is kernenergie aan boord 

van koopvaardijschepen niet eenvoudig door te voeren. 

Volgens Otto is verandering van scheepsbrandstof logisch. 

“Ik heb niet voor niets mijn handtekening gezet onder de 

zogenoemde Trident Alliance waarbij ik als reder verklaar 

me aan de wet- en IMO-regelgeving te houden omtrent de 

uitstoot van zwavel en straks ook stikstof en fijnstof. 

We moeten wel, willen we een gezond milieu behouden.”

Nederland blijft innovator
Het is opvallend te bemerken dat Otto de progressieve 

kracht is en student Tanja juist meer behoudend is tijdens 

dit interview. Het is een omgekeerde generatiekloof. Waar 

de één gas wil geven, wil de ander het juist wat rustiger 

aan doen. Bij doorvragen blijkt Tanja liefde voor het ‘oude’ te 

hebben. Begonnen in een Optimistje, bezit hij nu een stalen 

S-spant van negen meter uit 1967 en is van plan zonder het 

gebruik van moderne communicatie- en navigatieapparatuur 

een rondje Verenigd Koninkrijk en Ierland te varen. “Dat 

levert mij heel veel kennis op en ik ben er van overtuigd 

dat ik daardoor de huidige en toekomstige techniek beter 

begrijp en het gebruik kan optimaliseren.” 

Ondanks de verschillende zienswijzen van Otto en Tanja, 

zijn ze het er wel over eens dat de scheepvaart van de 

toekomst een stuk groener en efficiënter is. Volgens beiden 

heeft dat geen directe consequenties voor de vorm van 

de schepen. “Als ik de blik op 2050 richt, blijft Nederland 

toonaangevend als maritieme natie als het gaat om kennis 

en innovaties”, aldus Otto. “Onze rol als innovatie en 

kennisbron moeten we bewaken en optimaal zien te 

benutten om toonaangevend te blijven tegenover landen die 

zich snel ontwikkelen op maritiem gebied zoals China.” ¾

Rederij Flinter
Rederij Flinter beheert en exploiteert een vloot van moderne vrachtschepen die 
grotendeels bestaat uit multipurpose-schepen die in laadvermogen oplopen tot 

11.000 ton. Deze schepen vervoeren diverse soorten droge lading. Daarnaast 
nemen diverse gerenommeerde scheepseigenaren voor uiteenlopende 

scheepstypen managementdiensten af van Flinter. 

ADVERTENT IE
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B
ijna alles is imposant aan Emma Maersk. 

Niet alleen haar lengte van 400 meter of het 

laadvermogen van bijna 15.000 TEU. Ook haar 

‘dorst’ van ongeveer 6.300 liter zware olie per 

uur is indrukwekkend. Desondanks was het gigantische 

containerschip bij de tewaterlating in 2006 één van de 

zuinigste en milieuvriendelijkste in haar soort. Het klinkt 

misschien vreemd, maar al deze schepen verslaan andere 

transportvormen wat betreft efficiëntie. Het vliegtuig, 

de trein en de vrachtwagen stoten per pakketje meer 

broeikasgassen zoals koolstofdioxide uit. 

Maar natuurlijk kan en moét het nog veel beter. Kijk je 

bijvoorbeeld naar uitstoot van schadelijke zwavel- en 

stikstofoxides dan is er in de scheepvaart nog een wereld 

te winnen. Zo is de maximale toegestane hoeveelheid 

zwavel in scheepsbrandstof 3.500 keer hoger dan die in 

autobrandstof. De verwachting is dat schepen in 2050 

radicaal minder schadelijke uitstoot mogen hebben. 

Voor de aankomende jaren zijn de emissieregels al 

behoorlijk aangeschroefd. Dat heeft niet alleen effect 

op transportschepen, maar ook op werkschepen, zoals 

sleepboten en baggerschepen. Dit vraagt om nieuwe 

oplossingen die beter zijn voor het milieu en tegelijkertijd 

kosten besparen.

Smeren met lucht
Als je het aan Robert Hekkenberg vraagt, voorzitter van de 

NISS-werkgroep Varende eenheden en systemen, dan is 

er voor veel efficiëntere schepen geen ‘ei van Columbus’. 

De mogelijke winst zit hem in kleine stapjes. Onder 

andere op het gebied van de zogenoemde hydrodynamica: 

hoe makkelijk een schip door het water beweegt. “Je 

kunt bijvoorbeeld de vorm van de romp en schroef verder 

optimaliseren”, zegt Hekkenberg. “Ik denk dat je op beide 

vlakken zeker een paar procent winst kunt halen.” 

Wellicht zet het in deze categorie zogeheten luchtsmering 

nog meer zoden aan de dijk. Daarbij wordt onder een 

schip een luchtlaag of luchtbelletjes aangebracht zodat het 

schip minder waterwrijving ondervindt. Overigens werd 

hier in de negentiende eeuw al over nagedacht, sinds 

deze eeuw staat het opnieuw op de radar van ontwerpers. 

Scheepsbouwer Damen bouwde al een binnenvaartschip 

dat aan de onderkant luchtkamers had. Volgens Damen 

bespaart het schip op die manier zo’n 15 tot 25 procent 

brandstof.

Luchtkamers lijken ideaal voor binnenvaartschepen met 

een platte bodem. Voor (zee)schepen die dat in mindere 

mate hebben, wordt ook gekeken naar smeren met 

een laag van talloze minuscule luchtbelletjes die langs 

Presteer meer met minder brandstof. Daar draait het om bij het efficiënter 

maken van schepen. Dat is mogelijk door slimmigheden door te voeren zoals 

luchtsmering, zeilen en door gegevens zo te verwerken dat de scheepvaart 

nog zuiniger wordt.

Besparen door 
efficiënter te 
varen

Schoon schip maken
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de romp rollen. Niet iedereen is overigens overtuigd 

dat die laatstgenoemde methode effectief is, maar áls 

luchtsmering werkt dan belooft het een behoorlijke winst 

op te leveren. Het zou zomaar kunnen dat vrijwel ieder 

nieuw schip in 2050 standaard is uitgerust met een vorm 

van luchtsmering.

Iets dat in tegenstelling tot de hydrodynamica nauwelijks 

meer gaat veranderen is de klassieke scheepsmotor, 

denkt Hekkenberg. Hij legt uit dat de scheepsmotoren 

geoptimaliseerd voor een continu vermogen voor 

lange tijd, een efficiëntie van rond de 50 tot 55 

procent halen. Dat is al gauw twee keer hoger dan een 

verbrandingsmotor in een auto. Scheepsbouwers moeten 

hun heil dus ergens anders zoeken.

Nog groter is niet beter
Groter is beter, dat lijkt het motto. De Emma Maersk is 

inmiddels al weer ingehaald door de Triple E-schepen met 

een capaciteit van 18.000 containers. En er wordt gedacht 

aan nóg grotere vaartuigen. Het grootste schip dat nog 

net door de belangrijke Straat Malakka tussen Indonesië 

en Maleisië kan, zou zo’n 30.000 containers kunnen 

vervoeren. De reden voor de bouw van deze giganten 

is het schaalvoordeel dat ze hebben. Grotere schepen 

zijn per container efficiënter wat betreft het gemiddelde 

brandstofgebruik en relatieve kosten voor het schip zelf. 

Maar ze moeten wel vol raken. Jasper Faber, onderzoeker 

van het adviesbureau CE Delft, geeft als voorbeeld de 

ultra large crude carriers - olietankers met een lengte van 

meer dan vierhonderd meter - die in de jaren zeventig 

werden gebouwd. “Naast het feit dat ze maar in een 

zeer beperkt aantal havens konden aanleggen, hadden ze 

ofwel teveel olie bij om alles te kunnen afgeven aan één 

haven, of er was te weinig olie om het schip te vullen. 

De infrastructuur had simpelweg niet de tijd om mee te 

groeien. Deze schepen zijn grotendeels als opslagfaciliteit 

geëindigd en dat is natuurlijk alles behalve een efficiënt 

schip.”

Besparen dankzij data
Wat betreft materiaalgebruik denkt Hekkenberg dat er niet 

zoveel gaat veranderen. “We blijven met staal bouwen. 

Je kunt wel denken aan lichtere koolstofvezels, maar 

dan wordt je schip een aantal keer duurder”, zegt hij. 

“Bovendien bespaar je niet zoveel gewicht op het totaal, 

het schip weegt doorgaans maar twintig tot dertig procent 

van het totaal.” 

Ook verschillende manieren om data in te zetten helpt 

om te besparen. Door weer- en watercondities te 

analyseren en daar de snelheid op aan te passen claimt 

de Finse maritieme softwarebouwer NAPA de afgelopen 

jaren containerschepen tot wel drie procent zuiniger te 

maken. Ook het analyseren en optimaliseren van de 

containerverdeling in het schip is volgens hen goed voor 

maximaal vier procent winst. ¾

Meer weten?

Op www.niss100.nl/magazine treft u een verwijzing naar 

de volgende bron: 

• Royal Academy of Engineering (2013), ‘Future Ship 

Powering Options Exploring alternative methods of 

ship propulsion’

Terugkeer van het zeilschip? 
Eeuwenlang hebben we onze goederen per zeilschip de oceanen over gestuurd. Sinds de opkomst van de 

verbrandingsmotor zijn zeilschepen wat betreft transport snel uit de gratie geraakt. Toch wordt er gedacht aan 
het herintroduceren van zeilen op containerschepen. Dankzij nieuwe technieken kunnen we oude concepten op 
moderne wijze inzetten en nog beter benutten. De afgelopen jaren zijn verschillende concepten getest. Zo ligt er 
bij het Nederlandse Dykstra Naval Architects een ontwerp op de tekentafel voor een 130 meter lang vrachtschip 
met – naast een motor – vier masten met automatische zeilsystemen. De brandstofbesparing is afhankelijk van 

de route en de snelheid. Theoretisch bespaar je tot honderd procent brandstof als er genoeg wind staat om 
de motor geheel niet aan te hoeven zetten. Praktisch komt het op een Atlantische route met een gemiddelde 

snelheid van twaalf knopen neer op zo’n veertig procent reductie.

Pak je 
smartphone
of tablet1 Download de gratis 

Layar-app voor 
Android of iPhone2 Open de Layar-app, houd je telefoon of tablet

boven deze pagina en druk op ‘scan’ om de 
online animatie te bekijken

Of bekijk de animatie via www.niss100.nl
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TOEKOMST
IN BEELD
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Energiedragers
van de toekomst 

Als de regels voor schadelijke emissies steeds strenger worden, 

neemt het aandeel van alternatieve brandstoffen toe. Rond 2050 

varen schepen waarschijnlijk op een vloeibare, niet-fossiele 

brandstof die op land is opgewekt.

“E
en bekende uitspraak over zware olie is dat 

het eigenlijk net een stapje boven asfalt zit.” 

Robert Hekkenberg laat weinig twijfel over 

de milieuvriendelijkheid van de veelgebruikte 

scheepsbrandstof. Maar de voorzitter van de NISS-

werkgroep Varende eenheden en systemen benadrukt ook 

dat er de komende jaren veel gaat veranderen. Regelgeving 

wordt strenger en schepen gebruiken in 2050 waarschijnlijk 

veel schonere brandstoffen of alternatieve energiedragers.

Strengere regelgeving is volgens Jasper Faber, onderzoeker 

van het adviesbureau CE Delft, dé manier om emissies 

terug te dringen. Maar dat moet met zoveel mogelijk landen 

om te voorkomen dat rederijen uitwijken naar andere 

plekken. “Het is de beste manier om dat via de International 

Maritime Organization (IMO) te doen, dan heb je veel landen 

aan boord. Bovendien moeten de regels dan streng worden 

gehandhaafd”, zegt hij.

De emissieregels van de IMO zijn de afgelopen jaren steeds 

strikter geworden. Momenteel mag scheepsbrandstof 3,5 

procent zwavel bevatten. In 2020 mag dat in de scheepvaart 

nog maar 0,5 procent zijn. Overigens gelden op bijvoorbeeld 

de Noordzee al strengere regels wat betreft zwaveluitstoot 

en stikstofoxide (NOx).

Prima, internationaal worden zwavelhoudende brandstoffen 

verbannen en uitstoot van NOx teruggedrongen, maar dan 

zit je nog wel met het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). 

Ook daar kunnen we wat aan doen, zegt Hekkenberg.  

“Als je overstapt op hernieuwbare brandstoffen die je 

op een duurzame manier maakt uit bijvoorbeeld wind- en 

zonne-energie dan kun je ook de CO2-balans op orde krijgen. 

Ik denk daarom dat het mogelijk is om in 2050 vrijwel geen 

uitstoot meer te hebben.” ¾

Vijf alternatieven voor het vloeibare asfalt
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Tegenwoordig varen al mondjesmaat schepen op 

vloeibaar aardgas (LNG) in de zee- en binnenvaart, 

en dat is een stuk schoner dan de ‘klassieke’ 

stookolie. De uitstoot van die schepen op gas 

bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide, dat in 

verhouding ook lager is dan stookolie (en bevat  

dus geen schadelijke zwavel- of stikstofhoudende 

stoffen). Wil LNG succesvol worden dan moeten 

onderzoekers het probleem van ontsnappend 

methaan, methaanslip, oplossen. Dat is een nog 

veel krachtiger broeikasgas dan koolstofdioxide. 

Bovendien wordt het succes momenteel beperkt 

door de lage olieprijzen. Vloeibaar aardgas wordt 

waarschijnlijk een transitiebrandstof, die ervoor 

zorgt dat op korte termijn schoner wordt gevaren. 

Conversie van de voortstuwingsinstallatie 

in schepen is goed mogelijk, waardoor de 

introductie wordt vereenvoudigd. Zeker bij 

de kleinere transportschepen en tankers is 

het mogelijk dat LNG een belangrijk deel 

overneemt, omdat de kosten voor dit type 

schepen meevallen. Lloyd’s Register Marine en 

het UCL Energy Institute zeggen dat tegen 2030 

al ongeveer dertig procent van de tankers op 

LNG vaart. Over de hele linie heeft gas dan een 

marktaandeel van zo’n elf procent. ¾

De allereerste dieselmotor van de Duitse uitvinder Rudolf Diesel 

liep in 1894 op olie gewonnen uit pinda’s. Maar er zijn natuurlijk 

nog meer verschillende biobrandstoffen en manieren om ze te 

maken. Wat ze gemeen hebben is dat de verbranding weliswaar 

leidt tot de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, 

maar die uitstoot wordt weer opgevangen door de productie van 

nieuwe biobrandstoffen. Door koolstofdioxide als ‘grondstof’ 

te gebruiken ontstaat er een kringloop, al is deze nooit honderd 

procent gesloten omdat ook raffinage en transport energie kosten. 

Biodiesel wordt meestal gemaakt uit plantaardige grondstoffen 

zoals soja, maïs, algen of dierlijke vetten. Daarnaast is er 

methanol, dat nu vooral voor industriële processen uit (fossiel) 

methaan wordt gemaakt, maar ook via een chemisch proces 

uit biomassa kan komen. Dat geldt ook voor ethanol, dat in 

bijvoorbeeld Brazilië al een populaire autobrandstof is. Vier op 

de vijf nieuwe auto’s is er geschikt voor ethanol. Tot slot is er 

ammoniak, dat nu in grote hoeveelheden voor kunstmest wordt 

gemaakt, en via een aantal chemische stappen uit elektriciteit 

gemaakt kan worden. 

Voor de scheepvaart hebben biobrandstoffen een groot voordeel, 

ze hebben een hoge energiedichtheid, zijn makkelijk op te slaan 

en te transporteren. Bovendien worden ze relatief eenvoudig 

gebruikt in conventionele dieselmotoren. Ook is het mogelijk 

ze toe te voegen aan fossiele brandstoffen. Daarnaast is het 

mogelijk om de bestaande infrastructuur te gebruiken, wat de 

introductie van biobrandstoffen relatief eenvoudig maakt. 

Biobrandstoffen hebben kans op succes als ze in grote volumes 

gemaakt worden tegen een aantrekkelijk prijs. De International 

Energy Agency meldt in een rapport dat in 2050 zo’n 27 procent 

van de brandstoffen voor alle transportvormen uit ‘biologische 

bron’ komt. ¾

BIOBRANDSTOFFEN

LNG HET
FOSSIELE 
ALTERNATIEF
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Meer weten? Op www.niss100.nl/magazine treft u 
verwijzingen naar de volgende bronnen:   
• Lloyd’s Register Marine en University College 

London’s Energy Institute (2014), ‘Global Marine Fuel 
Trends 2030’

• Europese Commissie (2016), ‘EU Energy, Transport 
and GHG Emissions – Trends tot 2050’

• International Transport Forum (2016), ‘International 
Freight and Related CO2 Emissions by 2050: A New 
Modelling Tool’

• International Maritime Organization (2015), 
 ‘Third IMO Greenhouse Gas Study 2014’

ATOMEN 
SPLITSEN
OP ZEE
Fier voer het bijna vijftig miljoen dollar kostende 

demonstratieschip NS Savannah in de jaren vijftig van haven 

naar haven. Diep in de romp had zij een nucleaire reactor die 

het schip aandreef en van stroom voorzag. Navolging kreeg 

zij slechts met militaire vaartuigen zoals onderzeeboten 

of gigantische vliegdekschepen, en een bescheiden vloot 

Russische ijsbrekers. Deze schepen hoeven zich nauwelijks 

nog zorgen te maken over bijtanken: de actieradius van de 

NS Savannah op een lading van 32 brandstofstaven was 

560.000 kilometer, veertien keer om de aarde! En dat zonder 

een grammetje koolstofdioxide uit te stoten. Daartegenover 

staan de bekende nadelen: het radioactieve afval en het 

eventuele risico van het lekken van radioactief materiaal 

bij een ongeval. Overigens proberen wetenschappers die 

nadelen weg te nemen: met een nieuw reactorontwerp 

zou een gevreesde meltdown onmogelijk zijn (daarbij raakt 

de reactor overhit en smelt). Ook kan de hoeveelheid 

radioactief afval beperkt worden. Varen we dan rond 2050 

op kernenergie? Kernenergie voor commerciële schepen 

is technisch gezien mogelijk. Het heeft een grote kans op 

succes wanneer de maatschappelijke acceptatie toeneemt. 

Misschien hebben nieuwe vormen van kernenergie 

uiteindelijk meer kans, zoals de vermeend veiligere 

gesmolten-zout-reactor of een kernfusiereactor. Het is echter 

vrijwel zeker dat deze niet voor 2050 wordt toegepast. ¾

De sportwagens van autofabrikant Tesla 

laten zien dat batterijen best een plek 

kunnen verdienen in de transportwereld. Hun 

Model S is momenteel een van de weinige 

elektrische auto’s met een actieradius boven 

de vijfhonderd kilometer. Daarvoor sleept de 

wagen een batterij mee van 540 kilo. Voor 

elke kilometer op de weg is er dus meer 

dan een kilo batterij nodig, een behoorlijk 

gewicht. Bovendien zijn batterijen duur. De 

prijs in combinatie met de eerder genoemde 

beperkte energieopslag maken batterijen 

vooralsnog ongeschikt voor de scheepvaart, 

zeker bij de grote vaartuigen die de 

wereldzeeën over gaan. Het is onbetaalbaar 

en onpraktisch om olietanks van miljoenen 

liters te vervangen door gelijkwaardige 

batterijen. Maar wat als batterijen veel 

beter worden? Ondanks dat onze mobiele 

telefoons en laptops om de haverklap leeg 

lijken te zijn, verbeteren batterijen nog elk 

jaar. Ze worden goedkoper en slaan meer 

energie op. Dat kan bijvoorbeeld door te 

experimenteren met een andere chemische 

samenstelling of elektrodenstructuur. 

Hekkenberg is gezien deze ontwikkeling 

niet geheel pessimistisch over batterijen in 

de scheepvaart. “Op korte termijn zien we 

geen volledige voortstuwing op batterijen in 

schepen, maar het is wel denkbaar dat we 

die stap uiteindelijk maken.” Als dat gebeurt 

dan is er behoefte aan energieopwekking 

aan boord. De toepassing lijkt dan vooral 

interessant voor de binnenvaart en de 

kustvaart. Batterijen zijn nu al wel zeer 

geschikt voor hybride voortstuwing. 

Ze worden gebruikt om de piek in 

vermogensbehoefte op te vangen. Dit zien 

we al in de jachtbouw en de sleepvaart. ¾

OPLAADBARE 
SCHEPEN 

Waterstof past goed in een wereld waarin 

we in toenemende mate zijn overgeleverd 

aan ‘grillige’ energiebronnen zoals wind 

en de zon. Heb je immers op een bepaald 

moment te veel elektriciteit dan is het 

mogelijk daar waterstof van te maken. Mooi is ook dat de productie en 

het (terug)winnen van elektriciteit uit het gas in de loop der jaren steeds 

efficiënter is geworden. Toch is waterstof nog niet doorgebroken in de 

scheepvaart. “Het systeem is nog steeds te duur”, zegt Hekkenberg. 

“Tien jaar geleden zeiden producenten dat de brandstofcel elk jaar 

ongeveer de helft goedkoper zou worden. Maar dat is niet gebeurd, het 

is commercieel nog steeds onaantrekkelijk.” De hoge kosten komen 

onder andere van het gebruik van dure metalen in de brandstofcel, zoals 

platina die de reacties katalyseert. Onderzoeken laten in het laboratorium 

al zien dat verbetering mogelijk is door bijvoorbeeld het gebruik van 

nanobolletjes. Waterstof heeft een grotere kans van slagen als het 

minder ruimte inneemt en de energiedichtheid voldoende is. Momenteel 

is het nog lastig om er veel van mee te nemen, tenzij je het onder grote 

druk opslaat. Wetenschappers werken aan oplossingen, zoals het binden 

van waterstof aan andere stoffen zodat het onder een normale druk 

bij kamertemperatuur kan worden opgeslagen. Een echte doorbraak 

in de opslag van waterstof is er nog niet, maar regelmatig melden 

onderzoekers kleine stapjes vooruit. In 2050 past er sowieso meer 

energie in een ‘waterstoftank’. De toepassing van waterstof vraagt ook 

om een andere infrastructuur, die nodig is om schepen te bevoorraden. 

De mogelijkheid voor opslag in poedervorm biedt wellicht uitkomst. 

Het succes van waterstof als scheepsbrandstof hangt niet alleen af van 

de technologische ontwikkelingen. Net zoals bij biobrandstoffen, is de 

kans op succes groter bij strengere regels om emissies te verlagen. 

Ook gebruik van waterstof voor andere transportmarkten komt de 

ontwikkeling ten goede. Verder helpt het als de prijzen van fossiele 

brandstoffen hoog zijn. En dienen de brandstofcellen 

betrouwbaarder te werken, moeten ze goedkoper 

worden en beter omgaan met lastwissels. 

Gebeurt dit, dan maakt waterstof een kans. 

In een gunstig scenario heeft waterstof in 

2030 een marktaandeel van negen procent 

volgens onderzoek van Lloyd’s Register 

Marine met het UCL Energy Institute. ¾

WATER ALS
BRANDSTOF 
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“O
f er in 2050 – dan ben ik 100! - nog voldoende 

fossiele brandstoffen zijn?” Joop Roodenburg 

hoeft niet lang over het antwoord na te 

denken. Ook Jessica de Jonge is er zeker van 

dat de voorraad fossiele brandstoffen in 2050 voldoende is 

om de wereldeconomie draaiend te houden. Roodenburg 

licht toe: “Dan wordt er meer gas verbruikt en ongeveer 

dezelfde hoeveelheid olie als we nu verbruiken. Het gebruik 

van vervuilende kolen neemt af, want kolencentrales sluiten 

of worden omgebouwd tot gascentrales. Het gat dat in de 

energievraag ontstaat, schat ik op zo’n dertig tot veertig 

procent en wordt gedicht door de toename van duurzame 

energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.”

Op afstand besturen
Ergo, de offshore is in 2050 nog springlevend. De Jonge 

maakt wel kanttekeningen: “De diepte waarop gas en olie 

worden gewonnen neemt steeds verder toe, wat specifieke 

eisen stelt aan de techniek en de gebruikte materialen. 

Daardoor zien we ontwikkelingen zoals het toepassen van 

lichte én tegelijkertijd sterke composieten. Denk ook aan 

het printen van complexe delen of in plaats van een stalen 

olie- of gasleiding een composietleiding te gebruiken.”

Zowel Roodenburg als De Jonge verwachten dat steeds 

meer binnen de offshore-techniek van een afstand wordt 

bestuurd. Roodenburg: “Ik durf de stelling aan te gaan dat 

in 2050 de olie- en gaswinning voor een groot gedeelte 

vanaf de wal plaatsvindt. Al zijn dan natuurlijk ook altijd 

mensenhanden nodig. Op de keper beschouwd heeft 

de offshore boorindustrie op het gebied van boortorens 

nu al een grote technologische achterstand en moeten 

we veel inhalen. Verwacht in deze industrie echter geen 

snelle innovaties. Het is een zeer behoudende markt die 

gedomineerd wordt door beursgenoteerde bedrijven. 

Dergelijke partijen willen de aandeelhouders tevreden 

houden en worden geleid door mensen met financieel 

inzicht, niet met technisch inzicht, helaas.” 

Zij werken dus liever met bewezen techniek in plaats 

van mogelijk risico te lopen met innovaties en een dag 

downtime te incasseren, volgens Roodenburg. “Daarnaast 

werken de contractors op dayrate (betaling per dag, 

red.) waardoor men niet echt geïnteresseerd is in het 

verbeteren van de efficiëntie om zo sneller, en dus voor de 

oliemaatschappij goedkoper, te werken. Het feit dat ik hier 

een nieuw type boortoren op ware grootte – negentig meter 

‘Volledige 
automatisering is hét 
toekomstscenario 
voor offshore boren’

Ondernemer en student in gesprek over

de ‘springlevende’ offshore in 2050
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TU Delft studente Maritime 

Technology Jessica de Jonge 

(27) spreekt met ondernemer 

Joop Roodenburg (66), CEO 

van Huisman. Het werkveld 

van Huisman is breder dan 

de offshore, maar met het oog 

op 2050 schuift de aandacht 

van de gesprekspartners 

automatisch naar dit 

onderwerp.
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FOSSIELE
ENERGIE

HERNIEUWBARE
ENERGIE

GEOPOLITIEK
STABIEL

GEOPOLITIEK
INSTABIEL

Samenwerking in verantwoordelijkheid
“Weet je nog dat we vroeger kolencentrales hadden? Met van die grote 

rookpluimen? Dat lijkt alweer zo ontzettend lang geleden. De jaren na het 

klimaatakkoord van Parijs lieten al direct zien hoe eensgezind de wereld kan 

optreden. Gezamenlijk zetten landen wereldwijd er de schouders onder en 

kozen voor meer alternatieve brandstoffen. Alle grote landen bekrachtigden het 

akkoord van Parijs en namen direct maatregelen om de uitstoot van CO2 tegen 

te gaan. 

De transitie van fossiel naar alternatief verliep vlekkeloos. Kolencentrales 

werden gefaseerd in de ban gedaan. Overal ter wereld verrezen grote 

windmolenparken, wat veel werk opleverde voor maritieme bedrijven.  

Zij legden immers massaal de turbines en verdeelstations aan en deden het 

onderhoud. Daarmee werd de klimaatverandering in de kiem gesmoord, 

veranderde ons land niet in een waterballet en werd de luchtvervuiling fors 

teruggedrongen.

In plaats van op bunkerolie, voeren schepen eerst op gas en later op waterstof 

en biobrandstoffen. Hier en daar wordt geëxperimenteerd met kernenergie. De 

overgang naar groene alternatieven gaf de maritieme sector een impuls. De 

Europese kennis en kunde om alles in goede banen te leiden was wereldwijd 

hard nodig. Daarnaast werd fors ingezet op weerstandsvermindering en het 

gebruik van big data om zuiniger te varen. Ook zeilen maakten een comeback, 

maar dan technologisch veel geavanceerder dan vroeger.

Natuurlijk groeit de economie wat minder hard dan in het verleden en neemt 

de wereldwijde handel ieder jaar een beetje af. Maar de welvaart is nu wel veel 

beter verdeeld en de aarde is een schonere en socialere planeet geworden. 

Daarvoor waren we nog net op tijd.”

* Toename technologische ontwikkeling

* Sterke afname fossiele energie

* Sterke groei alternatieve energie

* Minder groei in welvaart

* Lagere bevolkingsgroei

* Meer recycling

SCENARIO 3: 
DUURZAME GROEI

BL IK VANUIT 2050

hoog met een put van vierhonderd meter diepte - moet 

bouwen (de zogenoemde Huisman Innovation Tower ook 

wel HIT genoemd, red.) om mensen ervan te overtuigen 

dat dit dé boortoren is van de toekomst, onderstreept wel 

met een hele dikke lijn hoe conservatief deze markt is. 

Met de HIT kan een oliebedrijf de kosten voor het boren 

van een put, nog altijd de grootste kostenpost, met dertig 

procent verlagen!”

Automatisering
Roodenburg vergelijkt het met de auto-industrie. Hij 

benadrukt dat de eerste auto’s met de hand werden 

gebouwd. Wie nu een autofabriek inloopt, ziet alleen 

robots aan het werk. “Die doen het sneller, goedkoper, 

beter én 24 uur per dag. En kijk dan eens naar offshore 

boortorens: daar is het merendeel nog handwerk terwijl 

robots al zoveel kunnen. Volledige automatisering is hét 

toekomstscenario voor offshore boren.” 

“Remote monitoring rukt snel op”, bevestigt De Jonge. 

“Ik verwacht ook dat de bevoorrading van platforms 

straks volledig via op afstand bediende schepen verloopt.” 

“Dat is ook een stuk veiliger want de meeste ongevallen 

gebeuren toch aan dek. Dus hoe minder mensen je daar 

hebt werken, hoe veiliger het is”, vult Roodenburg aan. De 

Jonge verwacht dat de schepen van de toekomst deels 

uit composiet bestaan. “Gezien de stand van de techniek 

denk ik dat dit al ruim voor 2050 plaatsvindt.”

Energieopslag en geothermie
Ondanks de automatisering van de offshore, moet het 

aandeel duurzame energie wel toenemen, wil de wereld 

leefbaar blijven. Daarmee dient zich een probleem aan 

waar nog geen passend antwoord op is gevonden: 

de opslag van duurzaam opgewekte energie. “Dat is 

inderdaad het grote probleem”, zegt Roodenburg. “Ik 

denk aan oplossingen zoals het omzetten van energie in 

waterstof en dat weer opslaan in lege olie- of gasbronnen, 

maar dat is natuurlijk niet zonder gevaar en gaat gepaard 

met veel energieverlies. Opslag is een probleem waar wij 

en de aankomende generatie ingenieurs nog het hoofd 

over zullen breken.”

Een energiebron die in 2050 zeker een rol speelt, is 

geothermie. Daarbij wordt energie gewonnen door gebruik te 

maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak 

en warmtereservoirs diep in de aarde gelegen. “Dat is een 

energievorm die inmiddels wel bij de meeste landen op de 

agenda staat”, zegt Roodenburg. “Groot voordeel is dat 

het regelbaar is. Voor ons is het ook een interessante markt 

want er moet tot op grote diepte geboord worden en die 

installaties bouwen wij.” 

De Jonge luistert aandachtig. Misschien zit ze wel bij haar 

toekomstige werkgever aan tafel. Want na haar afstuderen 

heeft offshore haar voorkeur. “Omdat het een industrietak is 

met heel veel kansen en mogelijkheden. Met offshore kies je 

voor diversiteit en een spannende toekomst als je kijkt naar 

de ontwikkelingen in de techniek en dat spreekt me aan.” ¾

“Schepen bestaan in 

de toekomst deels uit 

composiet.”

Huisman
Huisman werd in 1929 opgericht. Nu is Huisman een wereldwijd 

opererend bedrijf met productielocaties in Nederland, China, 
Tsjechië en Brazilië en kantoren in Australië, Noorwegen, Singapore 

en de Verenigde Staten. Huisman ontwerpt en bouwt zware 
constructie-installaties voor on- en offshorebedrijven over de hele 

wereld. Het productassortiment kan in zes hoofdcategorieën worden 
onderverdeeld: kranen, pijplegsystemen, boorinstallaties, lieren, 

scheepsconcepten en speciale projecten.
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Minister van Maritieme Zaken Marit Ruys blikt 
vanuit 2050 terug op de ontwikkelingen van de 

afgelopen decennia. Ze deelt steeds vanuit 
een geheel ander scenario haar visie vanuit 

de toekomst. De vier scenario’s waarop zij 
zich baseert werden opgesteld door de NISS-

werkgroep Maritieme scenario’s en gebruikt 
door de andere werkgroepen om na te denken 

over het effect ervan op hun vakgebied. 
Hoe stabiel de geopolitiek is en de mate van 

omschakeling van fossiele naar hernieuwbare 
energie is onzeker en heeft een enorme 

impact. Deze onzekerheden komen daarom in 
vier verschillende scenario’s naar voren die je 

verspreid door het magazine vindt.

Minister van Maritieme Zaken

kijkt terug vanuit 2050 naar vier scenario’s
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De kracht 
van de zee

Energie- en grondstoffenwinning op en onder het water “S
tel je een mast voor van honderd meter hoog (de 

Domtoren in Utrecht), met daaraan draaiende 

wieken van zo’n tachtig meter lang (de spanwijdte 

van de grootste Airbus).” Als het aan Ernst van 

Zuijlen ligt dan is de Noordzee in 2050 het domein van zulke 

gigantische windmolens. Hij is directeur van het Topconsortium 

voor Kennis en Innovatie Wind op Zee, de stichting die 

onderzoek naar betaalbare windenergie stroomlijnt binnen de 

topsector Energie. 

Van Zuijlen beschrijft het toekomstscenario dat eerder werd 

geschetst door onderzoeksbureau Ecofys. Zij becijferden dat 

windenergie in 2050 de ruggengraat van de energievoorziening 

van de landen rond de Noordzee kan worden. In totaal 

is het mogelijk om dertig tot veertig procent van onze 

energiebehoefte uit wind te halen. In die cijfers zit overigens 

ook al de trend dat elektriciteit steeds vaker dient voor vervoer, 

verwarming en industriële processen. En dat is alleen nog 

maar Nederland. Wat betreft windenergie zijn er in Europa 

enorme mogelijkheden, vooral op zee. “Neem ons deel van 

de Noordzee. Dat is ondiep en ligt dichtbij grote havens, ideaal 

voor grote windmolenparken”, zegt Van Zuijlen. 

In het scenario van het onderzoeksbureau ondergaat dit 

gebied een metamorfose. Volgens Van Zuijlen moeten er 

veel windmolens bij. “Ten opzichte van de tien gigawatt die 

er nu staat moet er zeker vijfentwintig keer meer stroom 

worden opgewekt, in totaal 250 tot 300 gigawatt”, zegt hij. 

Ter vergelijking, volgens het CBS stond er in Nederland 

in 2013 zo’n 32 gigawatt aan vermogen opgesteld, uit álle 

energiebronnen bij elkaar. “Die 300 gigawatt is mogelijk met 

een vertienvoudiging van het aantal windmolens, uiteindelijk 

zo’n 25.000. Toekomstige windmolens leveren per stuk veel 

meer stroom op. Zo’n tien megawatt per stuk, in plaats van de 

molens van vier tot zes megawatt die nu worden geïnstalleerd.” 

Ook in de rest van de wereld, met name Europa, zijn er 

daarom grote mogelijkheden voor windenergie en dat levert 

kansen op voor de maritieme sector. Zij installeren immers 

de molens, ontwerpen en bouwen verdeelstations op zee om 

de opgewekte elektriciteit efficiënt te transporteren en zijn 

betrokken bij het onderhoudsproces.

Steeds goedkoper
Bij het opwekken van groene energie speelt Nederland nu 

nog een marginale rol in Europa. Het presteert dramatisch, 

maar een kentering is zichtbaar. In juli van dit jaar maakte het 

ministerie van Economische Zaken bekend dat het Deense 

bedrijf Dong Energy de eerste twee van een reeks aangewezen 

gebieden in de Noordzee gaat ontwikkelen als windmolenpark. 

In 2023 moeten alle gebieden in Nederlandse wateren samen 

zo’n 4,5 gigawatt produceren. Dat is een behoorlijke stijging ten 

opzichte van de gigawatt die nu op zee staat, maar nog maar 

een fractie van wat er in het bovengenoemde scenario nodig is.

Volgens Van Zuijlen wordt stroom uit wind in de toekomst flink 

goedkoper. “In eerste instantie werd gehoopt dat Dong Energy 

een stroomprijs van 10 cent per kWh zou garanderen”, zegt hij. 

“Maar ze zitten er flink onder. De stroom gaat 7,3 cent per kWh 

kosten.” Prijsdalingen zijn ook zichtbaar in de subsidiekosten 

die de Nederlandse staat in 2013 reserveerde en nu naar 

beneden bijstelt. Van achttien miljard naar tien miljard euro. Die 

dalende prijzen komen volgens Van Zuijlen onder andere door 

technologische innovatie, maar ook door een snel groeiende 

industriële sector waarin concurrentie ontstaat.

Metamorfose
Hoe je het ook wendt of keert, het energielandschap ziet er 

in 2050 waarschijnlijk heel anders uit. En het staat als een 

paal boven water dat de zee daar een cruciale rol in speelt. 

Van Zuijlen denkt dat tegen die tijd zo’n tien procent van 

het gehele oppervlak van de Noordzee in gebruik is voor 

windmolenparken. “Dat vergt goede afspraken met andere 

gebruikers, zoals vissers en de scheepvaart. Niet op de laatste 

plaats moeten we rekening houden met de natuur. Verder 

zie ik kansen om verschillende energiebronnen aan elkaar te 

verbinden op zee. Er zijn plannen voor een groot kunstmatig 

eiland op de Doggersbank midden in de Noordzee van waaruit 

mensen bijvoorbeeld onderhoud kunnen plegen.” 

Ook wordt er voorzichtig gekeken of er bruggen te slaan zijn 

tussen de productie van elektriciteit en de olie- en gaswinning, 

een industrie die al lang aanwezig is op zee. Met overtollige 

elektriciteit kun je bijvoorbeeld het laatste gas uit een gasveld 

te halen. Dat klinkt misschien paradoxaal, groene energie 

gebruiken om fossiele bronnen aan te wenden. “Gas hebben 

we nodig als transitiebrandstof, het is ook relatief schoon”, zegt 

Van Zuijlen. “Als we opeens stoppen met fossiele brandstoffen 

dan komt de samenleving helaas piepend en krakend tot 

stilstand.”

Wat voor infrastructuur we ook aanleggen op zee, het biedt 

volgens Van Zuijlen kansen voor de maritieme sector in het 

land. “In plaats van geld besteden aan energie uit het Midden-

Oosten en Rusland en dat vervolgens letterlijk verbranden, 

kunnen we het nu investeren in onze economie. Het levert veel 

industriële activiteit op, voor baggeraars en scheepsbouwers. 

Iets waar wij in Nederland sowieso goed in zijn.”

Boven én onder de golven liggen legio energiebronnen en 

grondstoffen verscholen. Hoe kunnen we die duurzaam benutten?
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Alternatieven voor het alternatief
Terwijl windenergie al erg volwassen is heeft de zee meer energiebronnen te bieden. Voorzichtig wordt er in Nederland getest met turbines die 
energie halen uit de stroming van het water. Onder andere bij de Oosterscheldekering in Zeeland en aan een drijvend platform voor de kust van 
Texel draaien sinds vorig jaar een aantal turbines onder water. Ook kan er energie gewonnen worden uit golven, iets dat technisch complex is maar 
waarmee al geëxperimenteerd is in landen als Portugal en Schotland. Overigens ging de installatie in Portugal na een paar maanden al weer offline 
door financiële problemen. In Nederland zijn er maar weinig plekken die wat stroming en golven betreft genoeg rendement leveren voor een grote 
centrale. Het levert waarschijnlijk geen grote bijdrage aan ons elektriciteitsnetwerk in 2050. Misschien is de Nederlandse delta geschikter voor 
zogenoemde blauwe energie, waarbij elektriciteit wordt opgewekt door zout water uit de zee te mengen met zoet water uit rivieren of meren. Bij 
de Afsluitdijk draait een kleine proefcentrale. In 2050 komt waarschijnlijk een deel van onze elektriciteit daaruit. Toch concurreert het momenteel 
nog niet met de verontwikkelde zonne- en windenergie. Een voordeel is overigens wél dat blauwe energie een erg stabiele energiebron is, in 
tegenstelling tot wind en zon. Zo vormen windenergie, getijdenenergie en blauwe energie een mooi palet van duurzame energiebronnen op zee. 

Mijnbouw op de bodem van de oceaan
Er is nog meer op zee te winnen dan alleen energie. Sommige kostbare mineralen liggen op 
de bodem van de oceaan. Zoals zogenoemde mangaanknollen ter grootte van ruwweg een 
aardappel. Ze zitten doorgaans vol met mangaan- en ijzeroxides, en in lagere concentraties 
nikkel, kobalt en koper. Waardevolle metalen dus. Ook op andere plekken, vooral in regio’s 
met vulkanische activiteit, zijn kostbare grondstoffen te vinden. 
Ondanks de economische waarde worden deze potentiële goudmijnen nog nauwelijks 
gewonnen. Ten eerste omdat het ten opzichte van mijnbouw op het land behoorlijk wat 
complicaties met zich meebrengt. De diepzee is voor de mens een vijandige omgeving, zegt 
Marck Smit van onderzoeksinstituut NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee). “De druk op een diepte van pakweg vijf kilometer is extreem hoog, zo’n 500 keer 
de atmosferische druk (op elke vierkante centimeter drukt omgerekend een gewicht van 
ongeveer 500 kilo – red.). Je kunt daar als mens niet zomaar heen”, zegt hij. “Het is er 
donker en koud, ongeveer twee graden, en radioverbindingen en gps werken niet. Je kunt 
er alleen werken met robots die met lange kabels en buizen aan een schip zijn verbonden. 
Ook kost het splijten van gesteente onderwater meer energie dan op het droge.”
Bovendien is nog niet goed onderzocht wat (diep)zeemijnbouw doet met de natuur op die 
plek. Zelfs in de donkere oceaandiepten wemelt het namelijk van het leven. Onder andere 
het NIOZ onderzoekt de impact op de natuur. Smit: “Dit soort mijnbouw gaat gepaard 
met ‘onderwaterstofwolken’, die net als op het land ontstaan als je in de bodem graaft of 
boort. Dit stof kan problematisch zijn voor het aanwezig leven. Nadat je eerst de bodem 
al hebt verstoord dalen die wolken neer en vormen een nieuwe laag op de bodem. Daar 
zijn dieren op de bodem op zijn zachtst gezegd niet blij mee.” Daarnaast wijst Smit op het 
risico van schadelijke stoffen die uit de bodem vrijkomen. Er zijn bedrijven die hun pijlen 
daadwerkelijk richten op mineralen op de zeebodem. Voor de kust van Zuid-Afrika wordt 
er op een diepte van 90 tot 140 meter gezocht naar diamanten. Bedrijven als Royal IHC, 
DEME en Nautilus Minerals werken hard aan de realisatie van mijnprojecten in de diepzee. 
De laatstgenoemde heeft al drie grote mijnbouwrobots, zogenoemde crawlers, klaarstaan 
en wacht onder meer op een vergunning om aan de slag te gaan voor de kust van Papoea 
Nieuw Guinea. Of diepzeemijnbouw van de grond komt, hangt af van de grondstofprijzen. 
Als die laag blijven, dan is de kans op succes ook kleiner. “Ik ga er vanuit dat er tegen 2050 
aan mijnbouw op zee wordt gedaan”, zegt Smit. “Al is het maar een pilot-project. Overigens 
is het niet álleen een economische overweging. De ecologische effecten en de publieke 
opinie zijn net zo belangrijk. Dat beseft iedereen in het vakgebied erg goed.”

Olie verwerken op  
de bodem
Nu nog winnen bedrijven olie op grote 
diepte, halen het omhoog en verwerken 
het daarna. In de toekomst gaat dat 
mogelijk heel anders. Dan zien we, 
naast de drijvende platforms, meer 
onderzeese installaties voor het winnen 
van olie en gas. Deze beweging van 
boven naar onder water maakt het 
mogelijk om het winningsproces direct 
aan te sluiten op de infrastructuur op 
de zeebodem, waarna het aan land kan 
worden verwerkt of wordt aangesloten 
op bestaande boorplatforms. 
Dit bespaart kosten en maakt het 
ver-werken van olie flexibeler. In 2050 
wordt dit waarschijnlijk niet op grote 
schaal toegepast, maar er zijn zeker 
al wel een aantal in productie.

Meer weten?

Op www.niss100.nl/magazine 

treft u verwijzingen naar de 

volgende bronnen:

• Shell (2016), ‘A better life with 

a healthy planet – Pathway 

to net-zero emissions. A new 

lens scenarios supplement’ 

• Exxon Mobil (2016),  

‘The Outlook for Energy:  

A View to 2040’

Als de vergrijzing doorzet, de welvarende middenklasse blijft groeien 

en transportkosten relatief laag blijven, dan is de markt voor toerisme 

booming business. Goede vooruitzichten voor de maritieme sector,  

dat met futuristische concepten inspeelt op deze groei.

Minder werken, 
meer recreëren 

Goede vooruitzichten voor de jachtbouw

I
n een recente studie van de OECD, getiteld The 

Ocean Economy 2030, stellen de onderzoekers dat 

de markt voor maritieme recreatie harder groeit dan 

andere markten voor vrijetijdsbesteding. Neem de 

cruisesector. De OECD verwacht dat het aantal international 

tourist arrivals tot aan 2030 jaarlijks met 3,3 procent stijgt. 

Dat betekent een jaarlijkse toename van maar liefst 43 

miljoen reizigers. Maritiem toerisme zorgt dan wereldwijd 

voor werkgelegenheid voor zo’n 8,5 miljoen mensen.

De NISS-werkgroep Varende eenheden en systemen 

verwacht dat deze ontwikkelingen ook tot aan 2050 zullen 

doorzetten. Toeristische bestemmingen aan de kust en op 

de oceaan blijven in trek. Dit heeft een effect op het aantal 

reizen en schepen, maar niet op de grootte van de vaartui-

gen. Bovendien komt er nog meer aandacht voor veiligheid. 

De NISS-werkgroep voorziet dat grote cruiseschepen 

standaard een dubbele romp krijgen om ongelukken, zoals 

die met de Costa Concordia in 2012, te voorkomen.

Verschillende vormen van gebruik
Luxe recreatie is straks niet meer alleen voor puissant 

rijken. Ook de brede middenklasse krijgt er toegang toe en 

zij hebben behoefte aan diverse vormen van recreatie. Van 

een avontuurlijke expeditie naar het poolgebied tot aan een 

kleinschalige familiecruise naar een bijzondere, tropische 

bestemming. Die aandacht voor verschillende vormen van 

recreatie is ook aanwezig in de markt voor superjachten. 

“Lekker varen met vrienden en familie en genieten. Die 

twee functies hebben superjachten voor de eigenaars”, 

stelt Henk de Vries, CEO van Feadship in Aalsmeer. 

“Daarvoor bestaat het ideale jacht allang, maar onze klanten 

willen meer.” Als afnemer wil je immers verschillende 

dingen doen met je superjacht: één gast wil surfen, dus 

op zoek naar hoge golven, de ander gaat liever snorkelen 

in een rustige zee, en nog een derde wil shoppen in een 

nabijgelegen stad. Op die trend speelt Feadships Future 

Concept Choice in: een jacht, voorzien van (schone) diesel-
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motor met aan de flanken twee tenders met elektrische 

voortstuwing. Deze tenders kunnen losgekoppeld worden, 

zodat je onafhankelijk van het hoofdschip op pad kunt gaan. 

Ook is de achterkant, een varend strandhuis, afkoppelbaar. 

Bovenop het jacht zit een drone waarmee je de omgeving 

kunt verkennen en zo een ideaal plekje voor het aanmeren 

van je strandhuis kunt uitzoeken. Het innovatieve 

concept wordt gepresenteerd tijdens de jaarlijkse grote 

superjachtenbeurs in Monaco, en is een typisch voorbeeld 

van de concepten die in de superjachtbouw een grote rol 

spelen: wilde plannen óp of óver de grens van het haalbare, 

die zelden precies zo uitgevoerd worden. De Vries: “Klanten 

bepalen wat wij bouwen, maar het leuke van concepten is 

dat ze laten zien wat er in principe mogelijk is, maar wat nog 

nét niet helemaal kan. Dat je dus samen gaan ontwikkelen.”

Technische vernieuwing 
in de jachtbouw
Nederland als jachtbouwland onderscheidt zich door een 

hoge kwaliteit van ontwerpen, bouw en afwerking, wat 

mogelijk is door een goede infrastructuur van werven, 

ontwerpers en toeleveranciers, zegt De Vries. “Maar om 

de hoge prijzen te rechtvaardigen die je in dit land moet 

vragen, moet je ook innovatieve en technische vernieuwing 

bieden.”

Veel aspirant-kopers komen zelf uit de technologiewereld 

en vinden het leuk om nieuwe technologieën te 

ontwikkelen. Hij verwacht dat de rol van innovatie 

en technologie op superjachten zal toenemen. 

Nog meer technische snufjes aan boord, 

modulair gebouwd en bovendien schoner en zelf-

voorzienend. Daaronder valt bijvoorbeeld de hybride 

voortstuwing van Feadships superjacht Savannah, 

maar ook scheepsmotoren op schone diesel of GTL-

diesel (synthetisch gemaakt uit lpg), puur elektrische 

voortstuwing, zonnepanelen of energie-opwekkende 

vliegers. Aardig is dat innovaties uit de jachtbouw op 

het gebied van voortstuwing en energiegebruik inmiddels 

ook worden gebruikt voor andere typen schepen. Ook 

op materiaalgebied zijn er ontwikkelingen te verwachten, 

waarbij composieten, kunststof en glas meer worden 

gebruikt. Anderzijds komt er, ondanks een teruglopende 

verkoop, ruimte voor nieuwe uitvoeringen van het klassieke 

zeiljacht. De Vries: “Zeilschepen zijn romantisch, mooi, 

stil en schoon. Ik ben ervan  overtuigd dat daar ook in de 

toekomst plaats voor is.” ¾

1. STAR 

3. U.F.O. 

4. MORPHotel

“Voor buitenstaanders zien alle jachten er hetzelfde uit”, schijnt een vriend van jachtontwerper Igor 
Lobanov gezegd te hebben, om vervolgens op een servetje te schetsen hoe een écht futuristisch jacht 
er dan wel uit zou zien. Het resultaat, na een stevige ontwerpsessie door de Italiaanse firma Lobanov 
en het Britse BMT, is de Star, een voor-achter-symmetrische concept-superjacht van 132,70 meter dat 
er van een afstandje uitziet als een halve ster, drijvend in het water. De piek torent 61,15 meter boven 
zeeniveau uit. Aandrijving en besturing geschieden met twee elektrische azipods onder de beide 
boegen. Daardoor kan het schip om zijn as draaien. Topsnelheid ligt rond de 18 knopen (32 km/u). 
 

Hij houdt het midden tussen een jacht en woonhuis, maar futuristisch is het Unidentified Floating Object (U.F.O.) van het Italiaanse 
Jet Capsule zeker. De centrale bol heeft een doorsnee van 5,5 meter, en heeft twee verdiepingen. Bovenin bevindt zich een 
uitgebreide keuken, onderin een woonkamer en badkamer met douche. Daaromheen een rond dek van 12,5 meter diameter, bezet 
met zonnepanelen en -afhankelijk van de smaak van de bewoner- palmen, tuintjes, windmolens, of zelfs een brievenbus. Bovenop 
zitten zonnepanelen en onder water zijn, als ondersteboven hangende windmolens, generatoren te bevestigen die energie winnen 
uit zeestromingen. Naast de gewone huiselektra moet daar ook een ontziltingsinstallatie op draaien, net als eventuele voortstuwing: 
een elektrisch aangedreven schroef, wat in totaal nogal veel gevraagd lijkt. Gelukkig ligt de U.F.O. standaard voor anker. 

Het cruiseschip dat een stad wordt en andersom. Dat is het MORPHotel, een ontwerp van de Italiaanse 
bedenker en architect Gianluca Santosuosso, Dit hotel heeft alleen geen vast adres, het drijft, op de stroming 
van de oceaan. Wil je er verblijven dan kun je er naartoe varen of voor een langere periode aan boord verblijven.
Het hotel bestaat uit een drijvende flexibele ruggengraat van één kilometer lang. De vorm is adaptief en past zich 
aan op de stroming én op de omgeving. Bovendien kan het op open water dienen als een drijvende haven, waar 
kleine schepen op aan kunnen meren. Doelstelling is ook om het hotel zelfvoorzienend te maken, door gebruik te 
maken van zonnepanelen en door stroom uit golven te generen met de uiteindes van de ruggengraat. 

2. Tropical Island Paradise 
Een ongeremde scheepsfantasie is het Tropical Island Paradise van het Britse Yacht 
Island Design: een tropisch eiland inclusief vulkaan, waarin de eigenaar zijn suite heeft. 
De vulkaan braakt geen lava uit, maar water, dat door een rivier langs de luxueuze 
strandhutjes naar het zwembad bij de boeg stroomt. Het zwembad heeft een glazen wand 
om over de oceaan uit te kijken. Aan de achterplecht bevindt zich een gewoon dek dat 
dubbelt als helikopterplatform. Daaronder is ook een uitklapbaar stranddek. Yacht Island 
Design heeft overigens nog geen plannen opgeleverd die werkelijk gebouwd zijn. 
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Beëindiging van de 

oorspronkelijke werkzaamheden 

van het NISS en verkoop van 

het gebouw en de grond aan 

Nationale Nederlanden

Viering 75-jarig bestaan 

en oprichting NISS in 

de huidige vorm

1916

1918

1920

19401935

1968

1974

1978 1991

1998 2016

2006

1979 - 1991

100 jaar NISS

Koop van het eerste 

museumgebouw aan het 

Haringvliet Zuidzijde 68 

in Rotterdam

Oprichting van het 

Nationaal Technisch 

Scheepvaartkundig Museum 

20.278 bezoekers 

bezochten het 

Nationaal Technisch 

Scheepvaartkundig 

Museum

Uitbreiding naar de luchtvaart, 

met een nieuwe naam: 

Vereeniging Nationaal 

Technisch Instituut voor 

Scheepvaart en Luchtvaart

Bombardement op 

Rotterdam verwoestte 

het oorspronkelijke 

museumgebouw

1945

Opening nieuw pand Vereeniging 

Nationaal Technisch Instituut 

voor Scheepvaart en Luchtvaart 

Instituut samen met het Maritiem 

Museum Prins Hendrik

1950

Opening van een 

centrale werkplaats 

voor de bouw van 

maquettes en modellen. 

De werkplaats bleef 

tot 1978 bestaan

Gebrek aan ruimte en een 

verouderde collectie leidde tot het 

afstoten van de luchtvaartafdeling. 

Hierdoor veranderde het Instituut 

opnieuw van naam: Nationaal 

Instituut voor Scheepvaart en 

Scheepsbouw (NISS)

Overdracht van de documentatie- 

en informatie-afdeling aan het 

Nederlands Maritiem Instituut 

(tegenwoordig het Maritiem 

Research Instituut Nederland - 

MARIN)

Een nieuwe rol voor het 

NISS. Ondersteuning voor 

diverse maritieme musea, 

informatie en educatie en 

bijdrage aan activititeiten 

voor de jeugd

NISS werkt samen met andere 

fondsen binnen de Samenwerkende 

Maritieme Fondsen. 

Zij steunen onder meer de leerstoel 

Zeegeschiedenis aan de Universiteit 

Leiden en de afdeling Scheepsbouw 

aan de Technische Universiteit Delft

Honderdjarig bestaan 

NISS met jubileumjaar 

waarin de toekomst 

van de maritieme 

sector centraal staat

Initiator Maritime 

Awards Gala

De Stichting Ondersteuningsfonds 

Nationaal Instituut voor Scheepvaart en 

Scheepsbouw (NISS) subsidieert anno 

2016 maritieme educatie, innovatie en 

beheer en behoud van museumcollecties 

en varend erfgoed, met als doel de 

belangstelling voor de scheepvaart 

en scheepsbouw te bevorderen onder 

de Nederlandse bevolking. 

Dit jaar viert 

het fonds zijn 

honderdjarig 

bestaan. 

De geschiedenis van het NISS is op te delen in twee 

periodes. In de eerste periode, vanaf de oprichting in 

1916 tot 1978, bezat het een museum en verstrekte het 

inlichtingen over de Nederlandse scheepvaart, zowel 

aan leken als aan de sector zelf. Na 1978 werd het NISS 

een ondersteuningsfonds en opereerde het meer op de 

achtergrond. Voor meer informatie over de geschiedenis 

van het NISS kunt u het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 

(35e jaargang, 2016, nummer 2) raadplegen. 
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B
ig data, machine learning, deep learning: de termen 

hebben betrekking op een werkelijkheid waarin 

computers enorme hoeveelheden data analyseren 

en op grond daarvan verbanden vinden die een 

mensenbrein boven de pet gaan. Nu al worden steeds meer 

apparaten voorzien van sensoren die hun meetwaarden via het 

internet doorgeven aan een computer. Samen vormen zij het 

Internet of Things, een netwerk van apparaten die ons leven 

gemakkelijker, veiliger, goedkoper of gezonder moeten maken. 

Een machinekamer van een schip zit bijvoorbeeld vol sensoren 

die de staat van allerlei onderdelen doorgeven om te voorkomen 

dat de boel onherstelbaar vastloopt. “Als er een alarm 

afgaat, klinken er vaak meteen vijftien alarmen tegelijk”, zegt 

Jelle Keuning, voorzitter van de NISS-werkgroep Maritieme 

vakgebieden en innovatieve ontwikkelingen. “Het ene defect 

zorgt voor het andere, dus het is lastig te bepalen wat de oorzaak 

is en wat het gevolg. De verwachting is dat machine learning een 

sprong voorwaarts betekent.” 

Machine learning houdt in dat een computersysteem intelligent 

genoeg is om een complex systeem te doorgronden, zelf 

conclusies te trekken en beslissingen te nemen. “Dat laatste is 

nu nog een stap te ver”, zegt Keuning. “We zien een explosie 

van data, maar veel energie gaat nog zitten in het behapbaar 

maken van die gegevens. De overvloed aan data moet worden 

omgezet in nuttige informatie, op grond waarvan de mens of een 

machine beslissingen neemt.”

In dat geval komt een van de meest geziene toepassingen in 

beeld: predictive maintenance, het voorspellen wanneer het 

tijd is om zaken te repareren voordat ze echt kapot gaan. Dit 

bespaart kosten en vergroot de veiligheid. Dat geldt ook voor 

evidence based design, een ander gebied waar big data een 

grote rol gaat spelen. “Bij het ontwerp van producten kun je de 

kwaliteit verbeteren door allerlei gegevens te gebruiken over de 

omstandigheden waarin het product gaat functioneren”, legt 

Keuning uit. “Denk aan klimaat, zeecondities en allerlei andere 

omgevingsfactoren die van invloed zijn.”

Big data, machine learning en deep learning zijn eveneens 

sleutelbegrippen als het gaat om autonoom varende schepen: 

pas als machines toegang hebben tot een breed scala aan 

(omgevings)data en hieraan de juiste conclusies verbinden, 

kunnen ze het roer overnemen. 

Dat is niet alleen een kwestie van flink wat werkgeheugen en 

een groot aantal sensoren. Voordat schepen autonoom de wereld 

over varen en ze worden gerepareerd voordat ze stuk gaan, 

moeten er nog wel wat hobbels genomen worden. Dit zijn de vijf 

belangrijkste.

1.  De computeranalyses moeten kloppen
Deep learning houdt in dat een computer, op basis van 

enorme hoeveelheden gegevens, verbanden vindt die de 

mens onmogelijk in korte tijd zelf uitvogelt. Op basis van die 

verbanden worden besluiten genomen die mogelijk grote 

gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat de computer de 

juiste analyse maakt, maar hoe zijn we daar zeker van? 

“Een blind geloof in de computer is risicovol”, zegt Keuning 

hierover. “Dat er verbanden bestaan tussen gegevens, wil nog 

niet zeggen dat die verbanden causaal zijn. Stel dat in een regio 

waar veel ooievaars voorkomen, ook veel kinderen worden 

geboren. Dat betekent niet dat die ooievaars zorgen voor 

kinderen. Hoe complexer de relaties zijn tussen allerlei data, 

des te lastiger is het te controleren of een advies hout snijdt.” 

2. De data moeten deugen
Zelfs het meest ingenieuze computerprogramma wordt 

waardeloos wanneer de ingevoerde data niet kloppen. De 

temperatuur van de machinekamer, de diepte van het water, de 

trilling van een bepaald mechaniek: het wordt allemaal gemeten 

met sensoren die behoorlijk robuust zijn temidden van (zout)

water, wind en trillingen. “Die robuustheid is nog een issue”, 

zegt Keuning. “Zeker als er geen of weinig bemanning aan 

boord is op een schip.” 

3. Toepassingen moeten overal werken
Fijn als een nieuwe app de rederij precies vertelt welke vaarroute 

op welk moment het beste is om op punt X te komen, maar wat 

als die app niet aansluit bij het computersysteem dat het schip 

toevallig heeft? Standaardisatie van soft- en hardware klinkt 

weliswaar een stuk minder spannend dan Internet of Things, 

maar is wel van groot belang voor de interoperabiliteit van de 

toepassingen. “Vergelijk het met programma’s die op sommige 

telefoons wel werken en op andere niet”, zegt Keuning. 

“Iedereen weet dat het belangrijk is om dit op te lossen, maar er 

zijn veel tegenstrijdige commerciële belangen die dit in de weg 

staan.”

4. Technologie moet veilig zijn 
Hoe afhankelijker een schip wordt van data die worden 

verstuurd door de ether, des te kwetsbaarder het wordt voor 

onderschepping van die gegevens door derden. Wat als 

kwaadwillende hackers een schip onklaar maken, of erger nog, 

dingen laten doen die niet waren gepland? Cyber security is, ook 

op zee, een belangrijk onderwerp als het gaat om de toepassing 

van big data. 

5.  De mens moet centraal staan
Naarmate machines intelligenter worden, moeten mens en 

machine meer een team vormen waarvan de leden elkaar 

aanvullen. Om dat punt te bereiken, moet de mens bij de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën veel meer centraal 

komen te staan dan nu het geval is, waarschuwt Keuning. “De 

samenwerking tussen mensen en machines staat nog in de 
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Het is een veel gehoorde belofte: big data en machine learning gaan de wereld, 

dus ook de maritieme sector, ingrijpend veranderen. Wat houdt die belofte 

in en wat moet er nog gebeuren om hem in te lossen? “Techneuten zien de 

menselijke factor nog te vaak als een module die altijd hetzelfde reageert.”

Big data op zee: de mens 
moet centraal staan

Vijf te nemen hobbels bij slim

gebruik van heel veel gegevens

“De overvloed aan data moet 

worden omgezet in nuttige 

informatie.”
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Satellieten voor big data op zee
Communicatie met het thuisfront was alleen mogelijk per briefpost. Michiel Meijer, begin jaren tachtig werkzaam als stuurman 
op een schip van Nedlloyd, kan het zich nog goed herinneren. “Sindsdien is er heel veel veranderd”, zegt Meijer, inmiddels 
senior director market management bij het bedrijf Inmarsat. “Eind jaren zeventig werd Inmarsat opgericht met veiligheid als doel: 
schepen konden via satellieten noodsignalen uitzenden naar het vasteland. Nu bieden we schepen ongelimiteerd internet op 
vrijwel elke plek op aarde voor een vaste prijs per maand.”
Dat is ook wel nodig, en niet alleen omdat de bemanning via Skype, Facebook en andere social media contact houdt met de 
achterblijvers. Allerlei toepassingen op het gebied van big data vragen om een betrouwbare internetverbinding. Om deze mogelijk 
te maken, gebruikt Inmarsat satellieten die op 36.000 kilometer hoogte signalen uitzenden en ontvangen. Via grondstations zijn 
ze verbonden met internet op het vasteland. Drie satellieten zijn voldoende om schepen vrijwel overal op aarde van internet 
te voorzien - met uitzondering van een stukje Noord- en Zuidpool. Een vierde satelliet dient ter reserve. “De oceanen zijn te 
groot om internet op een andere manier aan te bieden”, legt Meijer uit. “Olieplatforms in de Noordzee zijn verbonden via een 
glasvezelverbinding. Daar is het nog relatief ondiep. Je kunt van elk schip een zendstation maken dat radiosignalen ontvangt en 
uitzendt, maar plannen op dat gebied zijn nooit van de grond gekomen vanwege de complexiteit van zo’n concept.”
Naar verwachting zal de benodigde bandbreedte van internet op zee de komende jaren snel toenemen. Dat komt met name door 
de verwachte groei in de wereldhandel, maar ook door toepassingen op gebied van milieu, smart shipping, internet of things 
en autonoom varen. “Inmarsat is betrokken bij het autonomous vessel project van Rolls-Royce”, zegt Ron Vollenga, collega 
van Meijer. “In 2020 worden de eerste trials verwacht van een aantal autonoom varende commerciële schepen. Wij schatten 
dat de gigabyte-behoefte over een jaar of vier acht keer groter zal zijn dan vandaag. We hebben de afgelopen jaren vijfde-
generatiesatellieten gelanceerd die supersnel internet bieden aan zeeschepen. De berekende levensduur van een sonde is vijftien 
jaar, dus we zijn nu al bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie.”

kinderschoenen. Momenteel wordt vaak eerst de techniek 

ontwikkeld en daarna pas gekeken naar de interactie met 

de mens. Techneuten zien de menselijke factor nog te vaak 

als een module die altijd hetzelfde reageert. Langzaam zien 

we een groeiende aandacht voor techniek als middel voor 

mensen om betekenisvol werk te hebben, waar het nu nog 

draait om optimale prestatie van systemen”. Het onderwijs 

heeft de belangrijke taak om de toekomstige generatie 

multidisciplinair op te leiden, met aandacht voor techniek én de 

menswetenschappen.

Dat zijn nogal wat voorwaarden. De verwachtingen rondom big 

data en data science zullen in sommige gevallen dan ook te 

hooggespannen blijken, denkt Keuning. “De werkelijkheid haalt 

sommige beloften rondom big data en deep machine learning 

uiteindelijk in. Maar bepaalde trends die nu al zijn ingezet, zullen 

de maritieme sector zeker ingrijpend veranderen.”

Dat gebeurt stapje voor stapje. Predictive maintenance en 

evidence based design zijn al binnen enkele jaren mogelijk. 

De volgende stap, deep learning, laat langer op zich wachten. 

Mede daardoor zien we autonome, geheel zelfstandig varende 

schepen pas tegen 2050. Het op afstand besturen van schepen 

daarentegen is vermoedelijk over tien tot vijftien jaar al mogelijk.

Al deze ontwikkelingen bieden de Nederlandse maritieme 

industrie goede kansen. “Nederland is een innovatief 

maritiem land”, zegt Keuning. “Grote bedrijven zoals Thales, 

RH Marine, Bosch Rexroth en Wärtsilä werken samen 

met allerlei gespecialiseerde midden- en kleinbedrijven, 

onderzoeksinstellingen en onderwijsinstituten op het gebied 

van automatisering, ict, sensoren en cyber security. 

Die kennisinfrastructuur en dat hechte samenspel gesteund 

door de overheid, hebben die positie bewerkstelligd. 

Deze goede positie biedt juist de Nederlandse maritieme 

sector kansen om een grotere rol te spelen.” ¾

Meer weten? 

Op www.niss100.nl/magazine treft u verwijzingen naar de 

volgende bronnen: 

• Clarkson Research (2015), de visie van directeur Martin 

Stopford op smart shipping

• Lloyd’s Register, QinetiQ and University of Southampton 

(2015), ‘Global Marine Technology Trends 2030’

“Een derde 
Maasvlakte sluit 
ik niet uit”

Havenmeester en student discussiëren

over de toekomst van de haven

De havenmeester van Rotterdam René de Vries (56) vindt 2050 nog erg 

ver weg. Maar met student Wouter Reinders (21) wisselt hij graag van 

gedachten hoe ‘zijn’ haven er tegen die tijd uit kan zien. Als hbo-student 

Logistics Engineering, heeft Reinders ook zo zijn ideeën. Er ontspint zich 

een verfrissende discussie.
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“Z
o, komt-ie gelijk solliciteren? We betalen slecht 

hoor”, grapt René de Vries, sinds zes jaar 

Rijkshavenmeester Regio Rotterdam-Rijnmond. 

Hij schudt de hand van de boomlange Wouter 

Reinders die bezig is aan zijn tweede jaar Logistics 

Engineering aan de Hogeschool van Rotterdam. Al snel 

blijken de twee een gemeenschappelijke achtergrond te 

hebben als stuurman op de binnenvaart. 

Staande voor het raam op de achttiende etage van het 

gebouw waarin de Havendienst zich bevindt, heeft het 

tweetal een schitterend uitzicht over Rotterdam en de Rijn 

die richting Noordzee stroomt. 

Boven de hoofden van De Vries en Reinders wordt hard 

gewerkt door mensen van de Havencoördinatiedienst. 

Informatie van veel verschillende monitoren helpt hen om 

onder andere schepen ligplaatsen toe te wijzen, vergunningen 

te verstrekken en stroom, wind en waterhoogte in de gaten 

te houden. Op het water zelf varen de patrouilleboten die 

controles uitvoeren en assistentie verlenen bij calamiteiten. 

Ziet de haven van 2050 er heel anders uit?  

Snelle ontwikkelingen
“Ik vind het een moeilijke vraag”, zegt De Vries. “We 

hebben een Havenvisie gericht op het jaar 2030, maar als 

je ziet in welk tempo de ontwikkelingen zich voltrekken, 

betwijfel ik of we ons ook maar überhaupt een voorstelling 

kunnen maken van hetgeen ons te wachten staat. Neem 

als voorbeeld eens Maasvlakte II. Die is vijftien jaar geleden 

ontwikkeld met in het achterhoofd dat het voor die tijd 

gigantische containerschepen van 12.000 TEU aan moest 

kunnen.  

Je weet dat Maersk inmiddels vaart 19.000 TEU aan boord 

en dat de schepen met 21.000 TEU al in de maak zijn. Met 

andere woorden, zo snel gaan de ontwikkelingen. Dus waar 

we als Havenbedrijf staan in 2050 vind ik erg moeilijk te 

voorspellen maar een Maasvlakte III wil ik niet uitsluiten. 

We zijn tenslotte nog niet bij Engeland”, voegt hij grappend 

toe. Natuurlijk passeert ook het autonome schip de 

revue. “De zeevaart zal de eerste zijn, gevolgd door de 

binnenvaart”, zegt Reinders. Ook De Vries denkt dat 

zelfvarende schepen een grote verandering teweeg zullen 

brengen. “Veiligheid is natuurlijk ons eerste belang als 

Havenbedrijf, maar het autonome varen komt er. Over 

het hoe en wat heb ik nog geen concrete ideeën, maar ik 

acht het heel goed mogelijk dat door deze ontwikkelingen 
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heb je aan een kapitein op een onbemand schip? Kijk 

bijvoorbeeld eens naar de havenarbeider. Zie jij die nog 

ergens? Veel processen zijn al geautomatiseerd.”

Cybercriminaliteit
Voor De Vries en Reinders staat als een paal boven water 

dat de datastroom in 2050 enorm is. De Vries: “Ik geloof 

dat een consument dan thuis ziet hoe zijn bestelling in 

bijvoorbeeld China wordt gebouwd en vervolgens het 

transport real time volgt. De transparantie neemt enorm toe 

en wij als Havenbedrijf maken daar onderdeel van uit.” 

Ook Reinders denkt dat de hoeveelheid data enorm 

groeit: “Track and trace bijvoorbeeld wordt veel 

verfijnder, misschien dat je wel mee kunt kijken met het 

transportproces, wie weet? Aan de andere kant zal er 

ook een verschuiving in het logistieke proces ontstaan als 

gevolg van de mogelijkheid van 3D-printen. Daar is in mijn 

studie veel aandacht voor. Mogelijk worden producten 

dichter bij huis gemaakt, maar de afstand kan ook groter 

worden als iets verder weg goedkoper geprint wordt.” 

Met het groeien van de datastroom neemt het gevaar 

van cybercriminaliteit toe. “Ik bezocht de nieuwe APM-

terminal”, zegt Reinders. “De kranen worden daar op 

afstand bestuurd, dus ik denk dat het hacken van een 

dergelijk systeem mogelijk is en dat met de toename 

van de ict-infrastructuur de kans op cybercriminaliteit 

toeneemt.” 

Reinders slaat hier de spijker op zijn kop, want onlangs 

is De Vries namens de politie, haven- en industrie-

ondernemersvereniging Deltalinqs, de gemeente 

Rotterdam en het Havenbedrijf, aangesteld als Port 

Cyber Resilience Officer. De Vries: “Het voorkomen van 

cybercriminaliteit wordt een speerpunt in de toekomst. 

Natuurlijk hebben wij nu al onze eigen systemen maar we 

moeten die kennis uitrollen over alle achthonderd 

bedrijven die we in onze haven hebben. Van hele kleine 

ondernemingen tot de giganten zoals APM, Rotterdam 

World Gateway en Shell.”

Restwarmte
Verder filosoferend over het jaar 2050 komen De Vries 

en Reinders tot de conclusie dat de overslag van fossiele 

brandstoffen afneemt en dat de aandacht voor alternatieve 

energie en duurzame bedrijven sterk groeit. “Daar zetten 

we nu al heel stevig op in”, zegt De Vries. “Zo hebben we 

bedrijven die de restwarmte van de elektriciteitscentrale 

op Maasvlakte II benutten. De LNG-terminal gebruikt die 

warmte om het vloeibare LNG (-162 graden Celsius, red.) 

weer gasvormig te maken.”  

Dit voorbeeld van co-siting, zoals het verschijnsel officieel 

wordt genoemd, zal naarmate 2050 dichterbij komt steeds 

grotere vormen aannemen. Het Havenbedrijf speelt hier 

bijvoorbeeld bij de gronduitgifte op in. 

Voor Reinders is het duidelijk. Met zijn studie is het 

Havenbedrijf the place to be. “Ik moet nog een stage-adres 

hebben voor mijn vierde studiejaar en dit zou een ultieme 

plaats zijn”, hengelt hij voorzichtig. De Vries: “We werken 

met stagiaires dus waarom niet? Laat je cijferlijst maar 

zien tegen die tijd! Met een beetje geluk volg je mij op, ik 

ben tenslotte ook begonnen op de binnenvaart. Bevalt dit 

kantoor je al een beetje?” lacht hij. Reinders glundert. Het 

visitekaartje van De Vries wordt zorgvuldig opgeborgen. ¾ 

Havenbedrijf Rotterdam
Divisie Havenmeester, een onderdeel van Havenbedrijf Rotterdam,  is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, 
duurzame en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam. Jaarlijks bezoeken 30.000 

zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. De jaarlijkse overslag bedraagt ongeveer 
465 miljoen ton, wat de Rotterdamse haven de grootste van Europa maakt. De toename van het containervervoer 

is de afgelopen decennia flink toegenomen: van 242.328 containers in 1970 tot 7.329.651 in 2015.

“Er komt een 

verschuiving in het 

logistieke proces als 

gevolg van 3D printen.”

“Het voorkomen van 

cybercriminaliteit 

wordt een speerpunt in 

de toekomst.”
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Informatie delen 
op het water

Gaan met die banaan

Een container vol bananen uit Costa Rica die de Rotterdamse 

haven bereikt, heeft nog een lange reis te gaan. Halen de bananen 

hun eindbestemming voordat ze overrijp zijn? Verregaande 

automatisering in de haven en de binnenvaart maakt het transport 

efficiënter en levert op termijn meer ruimte op voor andere zaken. 

D
e reis van de Zuid-Amerikaanse bananen is lang en 

voert langs allerlei partijen: de transporteur die ze vanaf 

de plantage naar de vertrekhaven brengt, de containers 

waarin ze de oceaan oversteken, het loodswezen dat 

het schip naar de beschikbare plek in de haven leidt, waar 

kranen de containers op de kant hijsen. Ladingontvangers 

krijgen een telefoontje zodra ze klaarstaan, wellicht na enig 

oponthoud door een douanecontrole. Met een beetje pech gaat 

de reis pas dagen na aankomst in de haven verder over land en 

ondertussen worden de bananen alsmaar rijper. 

Dat hele proces kan sneller, denkt Kees Pieters, lector van 

het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool 

Rotterdam. “De betrokken partijen kunnen hun informatie veel 

beter delen, zodat voor iedereen op elk moment duidelijk is 

waar de bananen zich bevinden. Zodat het schip bijvoorbeeld 

niet hoeft te wachten op een beschikbare aanlegplaats en de 

transporteur precies op het juiste moment klaarstaat met een 

vrachtwagen. Nu wordt er soms pas gebeld als de bananen al 

klaarstaan.”

Het beter delen van informatie is mogelijk door verregaande 

automatisering, welke bovendien veel fouten kan 

voorkomen. “Vaak gebeurt de informatieoverdracht nog met 

papieren checklists, die handmatig worden ingevoerd in 

computersystemen. Door menselijke fouten ontstaat daar 

veel informatievervuiling. Volledige automatisering van alle 

controlemomenten gaat dat tegen.”

Technisch is dit nu al mogelijk; vooral de openheid tussen de 

verschillende partijen die deze ketenbenadering vereist, blijkt 

een struikelblok. “Met name de verzenders en de verladers 

hebben belang bij een open systeem, maar dat geldt minder 

voor andere partijen”, legt Pieters uit. “Vervoerders geven 

bijvoorbeeld niet graag informatie vrij over de vertraging van 

hun schepen. Dit ligt gevoelig, want stel je voor dat anderen 

eruit concluderen dat hun dienstverlening slecht is.”

Informatie delen
Toch erkennen steeds meer partijen dat het delen van 

informatie de hele keten ten goede komt. Volgens Pieters is 

de ontwikkeling richting verdere openheid bovendien niet te 

stuiten. “Allerlei informatie is nu al beschikbaar. De positie 

van schepen zie je bijvoorbeeld al via internet. Die gegevens 

zijn te koppelen aan andere data om zo te komen tot nieuwe 

informatie. De jaarlijkse World Port Hackaton laat goed zien, 

hoe hackers met open data allerlei nuttige apps maken.”

Ook de binnenvaart toont een zekere terughoudendheid 

in het delen van informatie, weet Ellen van der Knaap. Als 

programmamanager Dynamisch Verkeersmanagement Weg 

en Water in de provincie Zuid-Holland is ze betrokken bij het 

project Blauwe Golf. Dit draait om het beter afstemmen van 

opengaande bruggen op het verkeer dat er gebruik van maakt: 

hoe zijn de openingstijden zo te plannen, dat zowel auto’s als 

schepen er zo min mogelijk hinder van ondervinden?

“Alle schepen hebben een zender, de AIS transponder, die 

informatie geeft over wie ze zijn, waar ze zich bevinden en hoe 

hard ze varen”, legt Van der Knaap uit. “Door die informatie te 

koppelen aan hoe druk het is op de weg, berekenen we wat de 

beste openingstijden zijn voor een brug. Schepen zelf houden 

ook met die tijden rekening. Aanvankelijk was er commotie 

rondom het gebruik van die data, schippers zagen het als een 

inbreuk op hun privacy. Maar nu ze zelf ervaren hoeveel baat ze 

hebben bij het systeem, neemt die weerstand af.”

De Blauwe Golf, die nu ook in de rest van Nederland 

wordt uitgerold, vormt volgens Van der Knaap slechts het 

‘laaghangende fruit’ van de mogelijkheden die de digitalisering 

van de binnenvaart biedt. Informeer bijvoorbeeld automobilisten 

over openstaande bruggen en alternatieve routes, via 

informatieborden boven de snelweg. Of toon schippers vooraf 

via een app informatie over beschikbare aanlegplaatsen, of 

over de diepte van de vaarwegen. De TU Delft ontwikkelt in 

dat kader samen met Deltares, Rijkswaterstaat en MARIN 

sensoren die aan de onderzijde van schepen de diepte van 

vaarwegen in kaart brengen en delen met anderen. Als schepen 

handig laveren door natuurlijk gevormde vaargeulen, is minder 

baggerwerk nodig.

Haven van de toekomst
Dat nieuwe mogelijkheden worden benut, is van groot belang. 

Nederland heeft de ambitie om binnen vijftien jaar de binnenvaart 

een kwart van het vrachtvervoer te laten overnemen, zodat op de 

snelweg meer ruimte ontstaat. Dat kan alleen als de efficiëntie 

van de binnenvaart toeneemt. “Stel dat een schip uitvaart met 

vier containerlagen en er is nog één laag vrij”, zegt Van der 

Knaap. “Als die informatie gedeeld wordt, kan die ruimte worden 

benut door een ander. Daar profiteert iedereen van. Dat is de 

kern van de zogenaamde deeleconomie: door gedigitaliseerde 

informatie te delen, profiteert het hele netwerk. Die digitalisering 

leidt bovendien sneller tot innovaties.”

Meer efficiëntie door automatisering: het is een trend die zich 

heeft ingezet in zowel de binnen- als de zeevaart. Volgens 

Pieters zet die trend zich hoe dan ook voort richting een sector 

die uiteindelijk voor een belangrijk deel gerobotiseerd zal zijn.

Zo ontstaat op termijn ook ruimte om locaties anders in te 

richten. Waar omheiningen de haven nu afschermen van de 

bewoonde wereld, kan de ‘slimme haven van de toekomst’ 

volgens Pieters veel meer geïntegreerd zijn in het woongedeelte 

van de stad. Of, anders gezegd: in de slimme haven van de 

toekomst komt dan meer ruimte voor mensen en woningen. 

“De technologie laat het nu nog niet toe om robots en mensen 

binnen dezelfde ruimte te laten functioneren. Robots kunnen de 

onvoorspelbaarheid van mensen nu nog niet aan. Ruimte wordt 

echter veel te schaars om gebieden af te blijven schermen waar 

robots werken. Een toekomstbeeld als in de film Blade Runner, 

waar mensen en robots door elkaar heen bewegen, is op den 

duur wel mogelijk.”Stel je voor: robots die pal naast ons laden, 

lossen en verder vervoeren, terwijl we zelf op ons gemak een 

banaantje eten. Precies rijp genoeg. ¾
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“Robots kunnen de 

onvoorspelbaarheid van 

mensen nu nog niet aan.”
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STAD OP DE

GOLVEN
Werken en wonen op zee We wonen straks misschien wel op de oceaan, verbouwen er ons eten en 

werken er dan uiteraard ook. De plannen zijn indrukwekkend maar er is nog 

veel kennis vanuit de maritieme sector voor nodig om dit mogelijk te maken.

‘A
arde’ is best een merkwaardige naam voor 

een planeet die voor ruim zeventig procent 

met water is bedekt. De mens leeft natuurlijk 

op het land, maar de zee is doorgaans dichtbij. 

Op het moment woont wereldwijd zo’n vijftig procent van 

de wereldbevolking in delta- of kustgebieden. Dat loopt 

volgens sommige schattingen op tot zeventig procent 

in 2050. Nederland is natuurlijk een perfect voorbeeld 

van een drukbevolkte delta, met doorgaans maar weinig 

ruimte voor steden om nog uit te breiden. Vóór de kust 

in de Noordzee is echter nog veel ruimte en dat geldt ook 

voor veel plekken op de rest van wereld. Kunnen we een 

deel van de toekomstige deltabewoners een onderkomen 

op zee geven? Leven we straks in zelfvoorzienende, 

drijvende steden?

Sommigen zien dat wel zitten, zoals het Amerikaanse 

Seasteading Institute dat al jaren de realisatie van een 

drijvende stad nastreeft. Met aaneengeschakelde 

pontons van ongeveer vijftig meter in diameter, willen 

ze een drijvende gemeenschap creëren. Daarop komen 

gebouwen met maximaal twee verdiepingen. Een grote 

golfbreker om de drijvende onderdelen beschermt de stad. 

Seasteading wil kleinschalig van start gaan met zo’n 10 

pontons en 250 inwoners. Een drijvend dorpje, in eerste 

instantie in nationale wateren van een ‘gastheerland’. 

Is dat eenmaal gelukt dan kiezen ze het ruime sop: een 

drijvende stad in internationale wateren, met eigen regels 

en wetten.

Drijvende projecten
Het idee van bouwen op zee is zeker niet nieuw. Al 

tientallen jaren worden er plannen gemaakt. Dat het 

technisch gezien kan, lijkt zeker. Er zijn al verschillende 

grote drijvende structuren en gebouwen. Neem bijvoor-

beeld de landingsbaan die in het jaar 2000 in de baai 

van Tokio werk neergelegd, 121 meter breed en een 

kilometer lang. Op de testbaan werden verschillende 

geslaagde landingen uitgevoerd. De onderzoekscommissie 

concludeerde uiteindelijk dat een volwaardig drijvend 

vliegveld van ongeveer vijf kilometer lang met een vier 

kilometer lange landingsbaan uitvoerbaar was. Op veel 

kleinere schaal zijn drijvende gebouwen al beproefd. 

Zo telt het Amsterdamse Steigereiland 75 drijvende 

woningen die in een betonnen bak van een halve 

verdieping hoog keurig aan palen vastliggen.

Toch zijn er nog geen volwaardige steden op het water. 

Drijvende projecten zijn doorgaans kleinschalig, en het 

hierboven genoemde vliegveld is er nooit gekomen. De 

landingsbaan is afgebroken. Maar drijvende steden lijken 

meer op de radar van ingenieurs te komen, aldus Karina 

Czapiewska van Blue21, een internationaal netwerk dat 

experts en organisaties verbindt die de ambitie hebben om 

het water op te gaan. Ze is als ingenieur ook bij het project 

van het Seasteading Institute betrokken. “Tegenwoordig 

horen we natuurlijk veel over de verandering van het 

klimaat en de zeespiegelstijging die daarbij hoort. Ik denk 

dat dit een extra impuls is om richting de zee te denken”, 

zegt ze.

Het is misschien het beslissende zetje voor wonen op 

het water, dat vooral door hoge ontwikkelingskosten 

wordt tegengehouden. De ‘grondprijzen’ van de hierboven 

genoemde drijvende stad zouden volgens Seasteading 

vergelijkbaar zijn met die van Londen of New York. Dat is 

niet voor iedereen betaalbaar. Czapiewska vindt het lastig 
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FOSSIELE
ENERGIE

HERNIEUWBARE
ENERGIE

GEOPOLITIEK
STABIEL

GEOPOLITIEK
INSTABIEL

Ieder voor zich
“Het was wel even slikken toen de Russen de gaskraan dicht draaiden, 

omdat ze alles voor zichzelf wilden houden en de relatie tussen de Europese 

Unie en Rusland totaal verziekt was. Uit noodzaak richtte Europa zich daarna 

op hernieuwbare energie. In de zeeën rond ons continent verrezen grote 

windmolenparken. Daarnaast werd op grote schaal energie gewonnen uit 

het water. Grote turbines draaien nu onder de waterspiegel rond in Zeeland 

en bij de Waddeneilanden om elektriciteit te winnen uit de stroming. Bij de 

Afsluitdijk staat al een grote installatie die zogeheten ‘blauwe energie’ wint uit 

zout en zoet water. We hadden geluk dat de Nederlandse maritieme sector 

hier al veel kennis van had en wist hoe het grote installaties op zee moest 

aanleggen en wat de invloed van de golven daar bijvoorbeeld op was. Hierdoor 

konden we snel omschakelen. Dat de wereldhandel kromp, zorgde ook voor 

flinke klappen. De grote machtsblokken China, Verenigde Staten, Rusland en 

Europa richtten zich nu al decennia naar binnen toe. Met als gevolg dat de 

containervaart fors afnam. Handel voeren we nu vooral via binnenvaartschepen 

met landen in de buurt. Het toerisme groeide licht en vooral de vraag naar 

jachten en cruiseschepen steeg. Al kwamen de schepen Europa amper uit door 

de spanningen tussen de verschillende machtsblokken. De kloof tussen arm en 

rijk groeit nog altijd wereldwijd. Voor een groot deel varen schepen in Europa, 

Azië en de Verenigde Staten onbemand. Schepen vinden vrijwel zelfstandig hun 

weg en communiceren draadloos met de kant. Er zijn al lange tijd gesprekken 

gaande om een route van deels autonome schepen op te zetten naar de 

Verenigde Staten of China. Vroeger voeren daar dagelijks schepen heen en 

weer. Maar door de grote verschillen in systemen, standaardisering en juridische 

aansprakelijkheid is het maar de vraag of dit ooit weer van de grond komt.”

* Lokale energievoorziening

* Alternatieve energie economisch gedreven

* Grote verschillen wereldwijd in welvaart

* Wereldbevolking groeit licht

* Wereldhandel krimpt

Minister van Maritieme Zaken

kijkt terug vanuit 2050 naar vier scenario’s

BL IK VANUIT 2050

“Je wilt natuurlijk niet 

dat de toekomstige 

Noordzeebewoners  

zeeziek worden in hun  

eigen woonkamer.”

om een schatting te maken van de kosten van wonen op 

zee. Het is volgens haar erg afhankelijk van de plek, hoe 

ver op zee je wil bouwen bijvoorbeeld. “Een ruwe schatting 

is dat het op zee ongeveer twee keer duurder is dan op het 

land”, zegt ze. Op den duur ziet Czapiewska een waterstad 

voor de Hollandse kust voor zich met wel tienduizend 

inwoners. Vanwege de kosten is het echter waarschijnlijk 

dat de waterwoonplek veel kleiner begint – met honderden 

mensen – en misschien niet eens op zee. Het zijn hoe dan 

ook allemaal plannen waarbij kennis van de zee, het gedrag 

van golven en installaties op het water nodig zijn. 

Eten verbouwen
Als we uiteindelijk op zee gaan wonen dan is het ook 

logisch dat we er eten gaan verbouwen. “Momenteel is 

onze productie van eten op zee eigenlijk nog zoals in de 

prehistorie. Vissen is een vorm van jagen en verzamelen, 

in tegenstelling tot wat we op het land doen in de 

landbouw”, zegt Czapiewska. Volgens haar gaan we in de 

toekomst ook veel meer kweek van vissen zien. Niet in 

bassins, zoals nu, maar in afgesloten en grote waterzakken 

die in de zee drijven. Zo worden de lokale soorten 

beschermd tegen bijvoorbeeld de grote concentraties 

mest die een kwekerij in zee zou produceren.

Als je op zee woont, waarom gebruiken we dan geen 

gewassen die er al zijn? Neem zeewier, dat is prima 

voor directe consumptie – vooral in Azië wordt het veel 

gegeten. Ook kun je er dieren mee voeden, er bakolie 

van maken of het inzetten als biobrandstof. Er zijn legio 

mogelijkheden. Verder zijn er algen, prima te kweken 

voor grondstoffen voor talloze industriële processen. Dat 

gebeurt al mondjesmaat voor hoogwaardige producten als 

pigmenten en omega 3-vetzuren. Bij een hogere efficiëntie 

en lagere productiekosten zouden ze ook kunnen dienen 

voor een veel breder scala aan producten, waaronder 

biobrandstoffen. Aan de universiteit van Wageningen wordt 

hier veel onderzoek naar gedaan.

Tot slot is het mogelijk om met zeewier en algen 

elektriciteit te maken, door de ‘biomassa’ (na eventuele 

winning van waardevolle grondstoffen) te verbranden. 

Momenteel zijn er twee proeflocaties beschikbaar op 

de Noordzee, bedoeld voor experimenten met onder 

meer zeewierteelt. Vanaf dit najaar start een test met 

zeewierteelt op de Proefboerderij Scheveningen.

Maar hoe leg je dit allemaal precies aan? Daar is de 

expertise van Nederlandse maritieme bedrijven voor nodig. 

Zij moeten niet alleen de productiemodules aanleggen, 

maar er ook voor zorgen dat de installaties niet zinken, 

goed worden onderhouden en op de juiste plek drijven. 

“Wij verwachten dat er in 2050 meerdere multifunctionele 

en duurzame productielocaties zijn op de Noordzee”, 

zegt Eef Brouwers van Stichting Noordzeeboerderij, 

die werkt aan de duurzame zeewiersector in Nederland. 

“Bij voorkeur in combinatie met de vele windmolenparken 

die op dat moment operationeel zijn. Hier wordt dan 

duurzame biomassa geproduceerd voor onder meer 

voeding en verschillende biobased toepassingen. Deze 

sector heeft dan waarschijnlijk een productievolume van 

zo’n vierhonderd kiloton zeewier drooggewicht bij een 

geschatte marktgrootte van ongeveer achthonderd miljoen 

euro. Om deze prognose te realiseren is de betrokkenheid 

nodig van de maritieme sector.”

Zijn er afgezien van de kosten alleen maar voordelen? 

Na lang nadenken zegt Czapiewska dat de mogelijkheid 

bestaat dat bewoners misselijk worden van de deining 

van de golven. “Dat moet natuurlijk uitgezocht worden. In 

hoeverre mag de golfwerking doordringen in de stad? Je 

wilt natuurlijk niet dat de toekomstige Noordzeebewoners 

zeeziek worden in hun eigen woonkamer.” Ook daar liggen 

grote kansen voor de Nederlandse maritieme sector, want 

hun kennis en kunde is nodig om dit te voorkomen. ¾

Meer weten?

Op www.niss100.nl/magazine treft u verwijzingen naar de 

volgende bronnen: 

• Nationale WetenschapsAgenda (2016), ‘De Blauwe 

Route’

• Stichting Toekomstbeeld der Techniek (2016), ‘Een 

oceaan vol mogelijkheden, toekomstbeelden van de 

oceaan’

• OECD (2016), ‘The Ocean Economy in 2030’

• Ecorys, Deltares en Oceanic (2012) in opdracht van 

de Europese Commissie (DG MARE), ‘Blue Growth 

Scenarios and drivers for Sustainable Growth from the 

Oceans, Seas and Coasts’
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Minister van Maritieme Zaken Marit Ruys blikt 
vanuit 2050 terug op de ontwikkelingen van de 

afgelopen decennia. Ze deelt steeds vanuit 
een geheel ander scenario haar visie vanuit 

de toekomst. De vier scenario’s waarop zij 
zich baseert werden opgesteld door de NISS-

werkgroep Maritieme scenario’s en gebruikt 
door de andere werkgroepen om na te denken 

over het effect ervan op hun vakgebied. 
Hoe stabiel de geopolitiek is en de mate van 

omschakeling van fossiele naar hernieuwbare 
energie is onzeker en heeft een enorme 

impact. Deze onzekerheden komen daarom in 
vier verschillende scenario’s naar voren die je 

verspreid door het magazine vindt.

SCENARIO 4: 
ZELFVOORZIENEND
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Schepen die hun 
waarde behouden

Slim beheer en onderhoud om sloop zo lang mogelijk uit te stellen. Als het 

dan toch gesloopt moet worden, dan is het belangrijk om zoveel mogelijk te 

hergebruiken. Dat lijkt een kwestie van hightech. Recycling draait echter ook 

op lowtech. “De circulaire economie van de maritieme sector raakt de inertie 

van de samenleving. De grenzen van het bestaande systeem zijn bereikt en we 

zullen onze manier van werken daar op aan moeten passen. Daarom moeten 

duurzame technieken beschikbaar komen voor iedereen,” stelt de NISS-

werkgroep Voortbrengingsprocessen.

Einde levensduur en recycling in de scheepsbouw W
aarneming is subjectief, en dat geldt ook voor 

voorspellingen over het beheer, onderhoud en 

recycling in de maritieme sector anno 2050.“Het 

is afhankelijk van de scope die je kiest. Er zijn 

extreme hightech ontwikkelingen te verwachten, zoals de 

opkomst van de inverse 3D-printer, terwijl er tegelijkertijd 

nog steeds ook lowtech oplossingen worden gekozen. Dat 

komt omdat de rest van de wereld nog in grote armoede 

leeft,” zegt Ubald Nienhuis, voorzitter van de NISS-werkgroep 

Voortbrengingsprocessen. Om de waarde van schepen en 

andere maritieme assets te behouden, zetten reders in op 

smart fleet management. “Een reder moet altijd inzicht 

hebben in hoe de vlag ervoor hangt: hoe is het met de 

materialen, wanneer moeten er onderdelen gerepareerd 

worden, zijn er materialen aan vervanging toe? Nu heet deze 

vorm van management nog smart, maar in 2050 behoort het 

tot de reguliere aanpak.” Waar het beheer en onderhoud 

nu nog bij de reder ligt, verwacht de werkgroep dat dit in 

de toekomst meer bij de scheepsbouw en toeleverende 

bedrijven terechtkomen. Zij leveren producten die waarde 

creëren voor hun klanten en doen dat tegen zo laag mogelijke 

levensduurkosten. 

Randvoorwaarden blijken slimme materialen, predictive 

maintenance en situational awareness. “Intelligente 

materialen maken bijvoorbeeld duurzame oplossingen 

mogelijk. Slimme coatings, kunststoffen en materialen 

met sensoren geven zelf aan wanneer ze vervangen of 

gerepareerd moeten worden. Dat is een verder ontwikkelde 

vorm van predictive maintenance.” 

Een andere belangrijke factor voor duurzaam beheer en 

onderhoud is connectiviteit, de samenwerking tussen 

computers en sensoren op het schip en de wal. Dat moet 

zorgen voor situational awareness van het schip. “Daarmee 

wordt bedoeld dat een (autonoom) schip zelf altijd dient te 

weten waar het is. Als een schip bijvoorbeeld in het Arctische 

gebied werkt, en de 3D-printer aan boord moet een nieuw 

machine-onderdeeltje printen, is het handig dat het type 

legering bestand is tegen vijftig graden Celsius onder nul.” 

Sloop en hergebruik 
Dat hightech oplossingen worden ingezet, is voor recycling 

geen vanzelfsprekendheid. Lowtech is immers voorlopig 

veel goedkoper. Reders worden natuurlijk liever niet meer 

geconfronteerd met krantenfoto’s waarop te zien is hoe 

hun voormalige schip ergens op een strand in India of 

Bangladesh op onverantwoorde manier wordt gesloopt. 

De IMO-conventie in HongKong (2009) heeft destijds geleid 

tot nieuwe regelgeving (het Internationaal Verdrag van 

HongKong voor het slopen van schepen). 

Vervolgens zijn er vooral in China nieuwe groeimarkten 

ontstaan voor sloop en recycling, zoals die van Green Ship 

Recycling. “Chinese en Nederlandse ontwerpers werken 

daarbij samen aan innovatieve oplossingen. Technische 

universiteiten helpen een documentatiesystematiek te 

ontwikkelen voor scheepsmaterialen, zodat recycling beter 

mogelijk wordt.” Als werkprocessen in de maritieme wereld 

zo divers zijn, wat kunnen we dan in 2050 verwachten? 

Een extreem vergezicht: als energie ooit onbeperkt aanwezig 

is (omdat we zelf brandstof kunnen synthetiseren), terwijl 

bestaande materialen tegelijkertijd schaars zijn, dan richten 

we ons in 2050 op de ontwikkeling van een inverse 

3D-printer. “Die breekt (scheeps)materialen atoom voor 

atoom af en herordent ze tot nieuwe materie. We creëren dan 

zelf ijzererts of een ander materiaal. Een volgende 3D-printer 

produceert vervolgens het nieuwe gewenste schip, of delen 

ervan. De ontwikkeling van de techniek die het mogelijk 

maakt om moleculen te herconfigureren gaat buiten de 

maritieme sector om, maar bepaalt wel wat we de komende 

honderd jaar maken. En vooral hoe.”

Tempo van ontwikkeling
Volgens Nienhuis zien we in 2050 een waaier van verschillende 

mogelijkheden. “De wereld ontwikkelt zich niet overal tegelijk 

of in hetzelfde tempo. Nieuwe oplossingen komen op, terwijl 

oude omstandigheden nog bestaan. Ik denk dat er in 2050 nog 

steeds veel arme mensen zijn. Die zullen hun uiterste best doen 

om een boterham te verdienen. De circulaire economie draait 

dus niet alleen op hightech, maar verloopt ook via heel veel arme 

sloebers.” 

Wat betekent dit voor de maritieme sector? “Sommige 

maritieme professionals zullen zich geroepen voelen om iets 

moois te doen voor derdewereldlanden, anderen storten zich 

op de ontwikkeling van nieuwe technologie.” Kenners denken 

dat de maatschappelijke toekomstscenario’s eigenlijk niet zo 

relevant zijn voor de ontwikkeling van de maritieme sector. 

“Stel dat de wereld uiteenvalt in vier ongelijke geopolitieke 

delen, dan zal onze hightech aanpak toch gewoon doorgaan. 

Misschien wel wat langzamer, omdat de massa kleiner is. 

Uiteindelijk gaat het erom dat de techniek beschikbaar komt 

voor de rest van de wereld, zodat alle mensen meekunnen in 

de vaart der volkeren.” ¾

“Uiteindelijk gaat het erom 

dat techniek beschikbaar komt 

voor de rest van de wereld.”A
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200.000.000

> 30 dagen

klimaatvluchtelingen

zijn de Arctische routes
per jaar bevaarbaar

Verwachte opwarming
van 2 graden+2ºC

400%

90%

Opkomst van nieuwe technologieën

3D printing

toegevoegde
waarde

goedkoper
in 4 jaar

robotisering big data telematica materialen & 
constructie

Energietransitie

Geopolitieke stabiliteit

Technologische ontwikkeling

-50% Ambitie reductie CO2-emissies
van de scheepvaart

Zonder maatregelen ziet de energie-mix er als volgt uit

85% fossiel

10% hernieuwbaar

5% nucleair

85%

19%

prijsdaling 
sinds 2000

meer capaciteit in 
opwekking sinds 2000

Duurzame
 energie

1,5ºCMax.
Streven maximale stijging 
temperatuur wereldwijd 
klimaatakkoord Parijs

9.700.000.000

40.000.000

3%

66%

< 20%

Meerderheid behoort
tot de middenklasse

is kind

economische groei
per jaar gemiddeld

woont in 
stedelijk gebied

mensen op de wereld

tekort aan arbeidsplaatsen in Europa

Sociaal-economische ontwikkeling

Potentiële conflictgebieden:
- Oost- en Zuid-Chinese Zee
- Arctische routes

Verschuiving van multilateraal naar 
multipolair systeem met verschillende 
machtsblokken

TRANSPORT RECREATIE &
TOERISME

WONEN, WERKEN & INFRA OVERHEIDGRONDSTOFFEN & ENERGIEWINNING
OFFSHORE

Klimaatverandering

Regelgeving (veiligheid, ontwerp, milieu)

In 2050 gebruiken we de rivieren, 

waterwegen en zeeën voor andere 

doeleinden dan vandaag. Op deze 

pagina treft u cijfers, afkomstig van 

verschillende bronnen, die van 

grote betekenis zullen zijn voor 

de maritieme markten in 2050.

De NISS-werkgroep Maritieme scenario’s 

heeft zes drivers benoemd die een impact zullen 

hebben op alles wat op en onder water beweegt. 

Geopolitieke stabiliteit, mate van substitutie 

van fossiele naar hernieuwbare energie, 

technologische ontwikkeling, klimaatverandering, 

sociaaleconomische ontwikkelingen en 

ontwikkelingen in beleid en regelgeving hebben 

invloed op de maritieme markt. De twee eerst 

genoemde drivers vormen de basis van de 

scenario’s die in de werkgroep zijn bepaald. 

Dit is verwerkt in de vier scenario’s elders in 

dit magazine. 

DE MARITIEME 
MARKTEN 
IN 2050

Bronnen:
• United Nations Department of Economic and Social Affairs (2015), 
 ‘World Population Prospects: The 2015 Revision’
• United Nations Department of Economic and Social Affairs (2014), 
 ‘World Urbanization Prospects: The 2014 Revision’
• PWC (2015), ‘The World in 2050. Will the shift in global economic power continue?’
• Instituut Clingendael (2014), ‘Een wankele wereldorde. Clingendael Strategische Monitor 2014’
• McKinsey Global Institute (2013), ‘Disruptive technologies: 
 Advances that will transform life, business, and the global economy’
• United Nations University Institute for Environment and Human Security (2009), 
 ‘Mapping the Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement’
• United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (2013). 
 ‘Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers’

Concept: Buro Blonk 

-90% Ambitie afname van ongevallen 
in de scheepvaart

“41% van het goederentransport via 
de lucht en 37% van het goederen-
transport over water wordt bedreigd 
door 3D printen”
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COLOFON

Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij 

de horizon is een uitgave van Stichting 

Ondersteuningsfonds NISS.

Stichting Ondersteuningsfonds NISS geeft dit magazine 

uit in het kader van het honderdjarig bestaan in 2016 

met als doel de lezer te inspireren, te stimuleren om na 

te denken over de lange termijn en een perspectief te 

bieden voor innovatieve ontwikkelingen, zowel voor de 

scheepvaart als de scheepsbouw. Gezamenlijk met de 

maritieme sector is vooruitgekeken naar de maritieme 

wereld in 2050. De inhoud van het magazine betreft 

een journalistieke vertaling van de discussies in de vier 

verschillende werkgroepen, aangevuld met interviews 

en andere rubrieken. 

Coördinatie Netherlands MaritimeTechnology (Marnix 

Krikke en Sanne de Vleeschhouwer) en Robert Visscher 

Eindredactie Robert Visscher, Sanne de 

Vleeschhouwer en Martine Zeijlstra

Tekstschrijvers Roel van der Heijden, Paul Steenhoff, 

Robert Visscher, Enith Vlooswijk, Bruno van Wayenburg 

en Ingrid Zeegers

Vormgeving Stijlmeester en Laforma

Fotografie Studio Rogier Bos en Jasper Hof

Met dank aan

De leden van de lustrumcommissie:

Jan Dirk Smit (voorzitter), Arie Aalbers, Jan Bronder, 

Joke Korteweg, Arie Peterse, Annette Schneemann, 

Lewis Willing

De leden van de stuurgroep Blauwdruk 2050:

Bas Buchner (voorzitter), Joke Korteweg, Marnix Krikke, 

Arie Peterse, Gaby Steentjes

De leden van de werkgroepen:

Arie Peterse (voorzitter werkgroep Maritieme 

scenario’s), Robert Hekkenberg (voorzitter werkgroep 

Varende eenheden en systemen), Ubald Nienhuis 

(voorzitter werkgroep Voortbrengingsprocessen), Jelle 

Keuning (voorzitter werkgroep Maritieme vakgebieden 

en innovatieve ontwikkelingen), Seriena Bal, Peter van 

den Berg, Guus van der Bles, Sebastiaan Bleuanus, 

Jelte Bos, Ralph Dazert, Gerben Dekker, Remko Donga, 

Cornelis van Dorsser, Jasper Faber, Joep Grapperhaus, 

Hans Hopman, Mart Hurkmans, Roeland IJssel de 

Schepper, Johan de Jong, Willem de Jong, Mirek 

Kaminski, Robert van de Ketterij, Moritz Krijgsman, 

Marnix Krikke, Michiel Kuijer, Roel Kuiper, Do Ligtelijn, 

Rens Looijen, Eelko Maat, Michiel Meijer, Willem 

Molenaar, Clemens van der Nat, Jan Jaap Nieuwenhuis, 

Rene Peters, Kees Pieters, Teun Plegt, Joost van Ree, 

Frans Sas, Geert Schouten, Emmaly Sibbes, Sjouke 

Sipkema, Joop Splinter, Douwe Stapersma, Gaby 

Steentjes, Sander Steenbrink, Marja Tiemens-Idzinga, 

Welmoed van der Velde, Roel Verwey, Sanne de 

Vleeschhouwer, Lex Vredeveldt, Cees Wieringa

Naam:

Jorick van Nielen, 5 vwo, Rudolf Steiner College

Leeftijd:

17 nu en 51 in 2050 

Vervolgopleiding: 

Eerst vwo afronden en daarna een technische 

studie, misschien wel maritiem.

Titel profielwerkstuk:

Hoe groot zal het grootste containerschip in 

2050 zijn?

Onderwerp:

Groot, groter, grootst. Jorick deed onderzoek 

naar de grootte van containerschepen in 2050. 

Aspecten die aan bod kwamen waren de groei 

van de wereldeconomie, exploitatiekosten 

van huidige containerschepen en fysieke 

grenzen van de bestaande scheepvaartroutes 

(en mogelijke toekomstige routes). In dit 

winnende profielwerkstuk gaf Jorick ook 

nog een aantal suggesties over alternatieve 

voortstuwingsconcepten zoals Flettnerrotors en 

windvoortstuwing voor containerschepen.

“Of de containerschepen in schaalgrootte 

blijven toenemen? Dat hangt ervan af! 

Er zijn zoveel factoren die dat kunnen 

beïnvloeden, maar de capaciteit van 

bestaande havens is in ieder geval een 

beperking.”

 

Naam:

Daviid Booysen, 6 vwo, Wolfert Dalton

Leeftijd:

18 nu en 52 in 2050

Vervolgopleiding: 

Maritieme Techniek aan de TU Delft

Titel profielwerkstuk:

InfraSUB, het maritiem transport van de toekomst

Onderwerp:

Niet boven, maar onder water, daar zou 

zeetransport (olie en containers) in de toekomst 

kunnen plaatsvinden. Daviid deed onderzoek 

naar een onbemande transportonderzeeër. Een 

futuristisch vergezicht dat tot de verbeelding 

spreekt. In zijn onderzoek sprak Daviid met diverse 

deskundigen, keek hij naar luchtsmering voor 

verminderen van de weerstand en speelde hij in 

op actuele thema’s zoals autonoom varen en 3D 

printen. 

“In 2050 is de transportonderzeeër er 

zeker! Je hoeft geen rekening te houden 

met bemanning, risico’s van piraterij en 

weersomstandigheden spelen ook een 

minder grote rol.”

Namen:

Koen Vierling en Jasper Schuddeboom,  

6 vwo, Libanon Lyceum

Leeftijd:

beiden 18 nu en 52 in 2050 

Vervolgopleiding:

Maritieme Techniek en Industrieel Ontwerpen aan 

de TU Delft

Titel profielwerkstuk:

Hydrofoiling Ocean Racer 

Onderwerp:

Koen en Jasper, beiden fanatieke zeilers, verdiepten 

zich in de mogelijkheid om via hydrofoil-techniek 

de vaarsnelheid van multihull-oceaanracers te 

verbeteren. Hydrofoils, schuine zwaarden onder 

de boot, kunnen de oceaanracer uit het water 

lichten waardoor de snelheid aanzienlijk toe zou 

kunnen nemen. In hun onderzoek deden ze ook 

een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

over bijvoorbeeld de plaatsing van de foils, de 

zeilgarderobe en de watermakers die straks niet 

meer in het water liggen. Als die opgepakt worden, 

kan de oceaanracer van 2050 er wel eens heel 

anders uitzien.

“We hadden een mooi model van 

piepschuim gemaakt. Helaas is die al 

kapot, maar het hielp wel bij het uitwerken 

van onze ideeën.”

Scholieren uit de regio Rotterdam deden in het schooljaar 2015-2016 mee aan de profielwerkstukkenwedstrijd van Stichting 

Ondersteuningsfonds NISS. Zij lieten zich inspireren door ‘de maritieme wereld in 2050’. TU Delft-studenten, aangesloten bij 

studievereniging William Froude, konden geraadpleegd worden als vraagbaak. 
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Het doe-het-zelf-schip 
Computer neemt 
scheepsontwerp over

De kracht van de zee
Energie- en grondstoffen-
winning op en onder water

de maritieme wereld 
voorbij de horizon

‘Automatisering kan de mens nooit vervangen’

Vier duo-interviews: directeuren en studenten in gesprek

Minister van Maritieme Zaken

kijkt terug vanuit 2050

J U B I L E U M U I T G A V E  T E R  G E L E G E N H E I D  V A N  1 0 0  J A A R  N I S S

Schoon schip maken
Besparen door
efficiënter te varen
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