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In het Waddengebied speelt professionele en 
recreatieve scheepsvaart een grote rol. Het is vitaal voor 
de groei van het gebied, maar heeft een grote impact 
op het milieu. Binnen de sector wordt daarom gekeken 
naar de transitie naar duurzame energiebronnen. Dit 
project sluit aan bij één van de hoofddoelen van het 
Waddenfonds, ‘Duurzame waddenhavens’. In het 
bijzonder sluit het project aan bij ‘Initiatieven gericht 
op de beschikbaarheid van schone biobrandstoffen’; 
‘Waterstof en elektriciteit voor havengebonden 
transport’ en ‘realiseren van schone technologie’. 
Dit betreft de inzet van waterstof en de ontwikkeling 
van methanol als brandstof voor scheepsvaart op de 
Waddenzee. Hierdoor wordt reductie van CO2, NOX, 
SOx, fijnstof en geluid gerealiseerd. Daarnaast sluit het 
aan bij het thema “Bodem, water, licht en geluid”. Er 
wordt een duurzame bijdrage aan het Waddengebied 
geleverd tijdens de uitvoer van het project. Ook wordt 
er een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
zero emissie energie technologieën.

Brandstofcellen op basis van waterstof bieden de 
mogelijkheid om de scheepvaart te elektrificeren, maar 
de uitdagingen op het gebied van opslag van waterstof 
zijn op dit moment (te) groot. Er wordt een kansrijke 
oplossing gezien in biomethanol als energiedrager 
als schoner alternatief. Biomethanol is eenvoudig is 
op te slaan, heeft een goede energiedichtheid, is ruim 
beschikbaar en goed te produceren, en is qua prijs 
competitief met diesel.

Hernieuwbare methanol, gemaakt uit groene waterstof 
en CO2, als groene energiedrager wordt gezien als een 
kansrijke oplossing voor de scheepvaart, zeker daar 
waar de energievraag groot is. Dit is bijvoorbeeld op 
ferry’s en visserijschepen het geval. Methanol, ook de 
hernieuwbare variant, is eenvoudig is op te slaan, heeft 
een goede energiedichtheid, is ruim beschikbaar en 
goed te produceren, en is qua prijs competitief met 
diesel. 
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Door het gebruik van de pilotschepen c.q. installaties 
tijdens de testwerkzaamheden is tijdens het project 
sprake van een directe emissiereductie. Voor de 
facilitaire boordsystemen is er veel variatie in de huidige 
installed base en zijn er weinig cijfers beschikbaar over 
de emissie. Dit wordt meegenomen in het onderzoek. 
Voor de pilot-aandrijftechnologie geldt bij vergelijkbare 
kleine schepen een reductie van bijna 10.000 liter diesel 
per jaar en een reductie van de CO2-uitstoot met ruim 
30 ton per jaar. Dit correspondeert met ruim 250.000 
autokilometers bij 120,5 gram CO2 per kilometer.

PARTNERS Het project wordt uitgevoerd door Electric 
Ship Facilities in samenwerking met de volgende 
partners: Bureau Scheepvaart Certificering, Conoship 
International en Stokkel Engineering en FME. 

Op dit moment is de technologie, maar ook de 
regelgeving, die toepassing van methanol als maritieme 
energiebron mogelijk maakt, niet voor handen. In dit 
project zal worden gewerkt aan de ontwikkeling en 
het kleinschalig toepassen van Direct Methanol Fuel 
Cell (DMFC) technologie voor maritieme applicaties. 
Methanol wordt direct gebruikt als input voor de 
brandstofcel, waarin door middel van een redoxreactie 
energie wordt opgewekt, met minimale uitstoot van 
(niet-fossiel) CO2 en zonder milieu-emissies.

Binnen de projectperiode worden twee typen 
energiesystemen gebaseerd op de DMFC onderzocht 
en ontwikkeld. Het eerste systeem betreft een energy-
set voor de facilitaire systemen voor gebruik in de 
beroepschartervaart. Een methanol-brandstofcel 
vervangt dieselgeneratoren en loodbatterijen 
om aan boord een betrouwbaar stroomnet en 
warmtevoorziening te verzorgen. Het tweede systeem 
betreft de ontwikkeling van technologie voor DMFC-
energie voor de range extension van elektrische 
aandrijving van schepen. Als testplatform voor de 
DMFC-aandrijflijn wordt gekozen voor motorjachten 
van 8m en 12m.

Door de kennis die wordt opgedaan door het in 
samenhang ontwikkelen en het testen van deze 
DMFC-proefinstallaties, ontstaan niet alleen 
uitrolmogelijkheden voor losse boordsystemen 
voor de bruine vloot en aandrijving van lichte en 
kleine schepen. De ontwikkeling van geïntegreerde 
DMFC-stroomvoorziening voor schepen met zware 
boordsystemen en aandrijflijn -zoals garnalen- en 
Noordzeekotters – wordt hiermee naar verwachting 
een reële optie. Hierdoor wordt een snellere transitie 
van deze sectoren mogelijk.
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