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Waddenvloot 
wordt fossielvrij

Fossielvrij varen op de Waddenzee. Niets meer of minder 
is het programmadoel van Green Shipping Waddenzee, 
vertelt business development manager Leo van der Burg 

enthousiast. “We zetten vol in op het ontwikkelen van 
schone technologie en varen op groene waterstof.”

louise van den broek

momenteel nog volstrekt afhankelijk van 
fossiele brandstof. Daar komt bij dat diesel 
een enorme energie-inhoud heeft. Waterstof 
heeft dat in principe ook. Sterker nog, water-
stof heeft de hoogste energiedichtheid per 
kg, maar opgeslagen in gasvorm pakt dit 
minder positief uit. Met andere woorden: 
opslag aan boord is een uitdaging! Naast alle 
technische aspecten geldt natuurlijk dat het 
ook economisch goed moet uitkunnen.” 

Perspectief
Dit laatste betekent volgens Van der Burg 
vooral massa maken. “Er zal gewoon heel veel 

groene waterstof moeten worden geprodu-
ceerd.” Maar alleen massa maken schiet vol-
gens hem voorlopig tekort. “Zolang je de uit-
stoot van CO2 niet belast, is het lastig om 
tegen een fossiele variant te concurreren. 
Dan ga je zeker voorlopig niet goedkoper 
varen.” Toch ziet hij perspectief. “We kunnen 
niet onbestraft CO2 blijven uitstoten. Voor 
zowel de scheepvaart als de binnenvaart zal 
een heffing onvermijdelijk zijn. Daarmee 
krijgt de waterstofoptie de wind in de zeilen.” 
Daar komt bij dat het programma het maat-
schappelijk klimaat mee heeft. “Neem alle 
Waddenhavens. Stuk voor stuk hebben ze mij 
laten weten niet te wachten tot er ergens 
groene waterstof is. Ze gaan het gewoon zelf 
organiseren en lokaal laten produceren. Er 
zijn momenteel behoorlijk wat initiatieven 
waar de duurzaam opgewekte stroom, 
afkomstig van zon en wind, wordt omgezet 
naar waterstof.”

Meer profijt uit windstroom
Het stimuleren van de productie van water-
stof heeft nog een ander voordeel, namelijk 
het voor de volle 100% profiteren van wind-
stroom. “Neem Den Helder. Daar komt veel 
windstroom aan in de haven. Op sommige 
momenten veel te veel. Waterstof kun je 
gebruiken om de pieken tussen vraag en 
aanbod naar energie te overbruggen. Van-
daar dat er plannen klaar liggen voor het 
realiseren van een waterstoffabriek en een 
kleiner en groter vulstation.” Wel is het zo 
dat waterstof als gas opslaan energetisch 
niet zo handig is. “Je hebt namelijk veel 
volume nodig voor een beetje energie. 
Daarom vindt er onderzoek plaats naar 
andere mogelijkheden, zoals het gas omzet-
ten in korrels of opslaan in een soort olie als 

‘Werelderfgoed als 
inspirator voor 
duurzame scheep-
vaart op de Wadden-

zee’, zo luidt de pay-off van het programma 
op de website van Green Shipping Wadden-
zee. Het programma, gecoördineerd door 
FME, de ondernemersorganisatie voor de 
technologisch industrie, is een samenwer-
king tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen 
én havens. Er wordt meer dan € 25,8 miljoen 
geïnvesteerd. Daarvan is € 8 miljoen een 
Waddenfondssubsidie, terwijl de Wadden-
provincies ruim € 2,6 miljoen bijdragen. Het 
bedrijfsleven draagt zelf dus ook fors bij aan 
de totale investering. Het programma is 
opgeknipt in maar liefst tien projecten. Deze 
richten zich bijvoorbeeld op het realiseren 
van havenfaciliteiten voor de productie en 
levering van groene walstroom aan de sche-
pen die voor de wal liggen. Andere projecten 
richten zich op het nieuw- en ombouwen van 
schepen om de veelal zware dieselmotoren te 
vervangen door waterstof, methanol en elek-
trische aandrijvingen.

Lat ligt hoog
Het programma Green Shipping Waddenzee 
zet in op een vermindering van de CO2-emis-
sies met 60% in 2030. Leo van der Burg is de 
eerste om te erkennen dat de lat hoog ligt. 
“Dat lijkt veel, maar loopt parallel met de 
Europese ambities voor de scheepvaart. Door 
fossielvrij te gaan varen zal de uitstoot van 
CO2 met zekerheid 100% verminderen. Dat 
geldt ook voor de uitstoot van stikstofoxiden 
en fijnstof. Mondiaal geven we hiermee een 
interessant signaal af.” Hij weet nu al dat het 
bereiken van het programmadoel de nodige 
hoofdbrekens zal kosten. “De scheepvaart is 

Investeringsagenda
Green Shipping Waddenzee sluit 
naadloos aan bij de Investerings-
agenda Integraal Waterstofplan 
Noord-Nederland, die in maart vorig 
jaar is gepresenteerd. Hierin hebben 
overheden en bedrijven afspraken 
vastgelegd om de komende 10 jaar in 
totaal 2,8 miljard te investeren in 
emissievrije waterstof zodat het rond 
2030 grootschalig en rendabel gepro-
duceerd kan worden.

‘Momenteel is de 
scheepvaart nog 

volstrekt af hankelijk 
van fossiele brandstof’

https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Klimaat_en_energie/Energie_transitie/Investeringsagenda_waterstof_Noord-Nederland.pdf
https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Klimaat_en_energie/Energie_transitie/Investeringsagenda_waterstof_Noord-Nederland.pdf
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waterstofdrager. Uit veiligheidspunt kan dat 
voordelen bieden!

Eerste activiteiten
Het programma is in april 2020 van start 
gegaan en begint op stoom te komen. De 
Ecolution, het hypermoderne zeilschip van 
voormalig astronaut Wubbo Ockels, is 
inmiddels omgebouwd. “Dit pilotschip is de 
voorganger van alle andere schepen. De 
komende maanden gaan we hiermee varen, 
uiteraard op groene waterstof. Het schip is 
onlangs te water gelaten. De rest van de 
Waddenvloot moet dit voorbeeld dus vol-
gen.” Ook zijn de eerste concrete contacten 
gelegd met vertegenwoordigers van de visse-
rijsector. Zo is er een visser op Lauwersoog 
die een nieuwe motor nodig heeft. “Dilemma 
voor hem is dat de op huidige markt ver-
krijgbare motoren mogelijk niet voldoen aan 
de CO2- en stikstof doelen voor de komende 
10 jaar. Daarom kijken we met hem of het 
mogelijk is om zijn kotter te elektrificeren en 
groene waterstof of methanol te gebruiken 
voor de brandstofcellen/ energiesystemen . 

Daar kunnen we veel van leren.” 
 Naast het ombouwen van schepen wordt 
onderzocht of nieuwe schepen direct al op 
groene waterstof of groene methanol kun-
nen varen. “Sinds kort zijn we hierover in 
gesprek met de Rijksrederij die hun vloot 
moeten verduurzamen. Dan praat je direct 
over een grote groep schepen die op het 
Wad varen. Ook zijn we bezig met patrouil-
leschepen, baggerschepen, watertaxi’s, de 
bruine vloot en de snelle schepen die naar 
de wadden- of booreilanden varen.” 

Werkgelegenheid
Neveneffect is dat het realiseren van de 
ambities van Green Shipping Waddenzee 

een flinke impuls aan de economie van de 
waddenprovincies kan geven. “Ieder 
schip wordt door een werf gebouwd of 
omgebouwd. En ieder project kent vele, 
vaak lokale, toeleveranciers. Dit betekent 
dat een hele mix van bedrijven garen 
spint bij het realiseren van een emissie- 
fossielvrije waddenvloot. Alleen komend 
jaar al verwacht ik dat er zeker een twin-
tigtal bedrijven zich aansluit.” Van der 
Burg benadrukt in dit verband de saam-
horigheid. “We vormen in feite een groot 
team dat uit allerlei losse bedrijven en 
instellingen bestaat. Er zijn geen losse 
projecten meer, we zijn samen met 
dezelfde missie bezig. Voor het Wadden-
gebied kan hier veel moois uit voortko-
men.”

Europa in
Toewerken naar emissievrije scheepvaart 
is een mondiale opgave. Om die reden is 
Van der Burg van plan om met het Pro-
gramma Green Shipping Waddenzee ook 
in Europa de boer op te gaan. “We willen 
onze projecten zeker in Europa onder de 
aandacht brengen.” Een opsteker in dit 
verband vormde de presentatie van het 
programma begin dit jaar tijdens de 
Toogdag Wadden. “Tot de deelnemers 
behoorden de ministers Cora van Nieu-
wenhuizen en Carola Schouten. Beiden 
reageerden enthousiast en zegden hun 
medewerking toe. Bovendien lieten de 
ministers weten middelen en capaciteit 
beschikbaar te willen stellen om de route 
naar Europa of zelfs de mondiale weg via 
de International Maritime Organisation 
mogelijk te maken.”  lll

Tankstation in Den Helder
Port of Den Helder, ENGIE, Total e.a. gaan in de regio Den Helder een tankstation 
voor waterstof ontwikkelen voor maritiem en wegvervoer. Voor dit project hebben 
de partijen een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro toegekend gekregen via de sub-
sidieregeling Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in trans-
port (DKTI). In het gebied van de Kooyhaven worden twee verschillende waterstof-
vulpunten gerealiseerd, eentje voor het wegverkeer en eentje voor schepen. 
Daarnaast wordt er een waterstofschip ontwikkeld dat aan een pool van potentiële 
gebruikers aangeboden wordt. Het ziet er naar uit dat nog dit jaar de keten van op-
wekking, elektrolyse, transport en levering van waterstof volledig operationeel is.

Leo van der Burg: “Al in 2030 willen we 
de CO2-uitstoot meer dan halveren.”
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