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Inleiding
Onder het motto ‘Maritime with a Mission’ beschrijft dit document de Maritieme bijdrage aan het
Missiegedreven Topsectorenbeleid. In de Kamerbrief van april 2019 stelt het Kabinet het volgende:
“Voortbouwend op de ervaring opgedaan in de afgelopen jaren stellen we de economische kansen van
maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën centraal in het missiegedreven topsectoren‐ en
innovatiebeleid. Deze stap richt zich op een concrete vertaling van maatschappelijke uitdagingen naar
missies en vervolgens in een gezamenlijke aanpak om die missies te realiseren. Het doel is om de sterk
ontwikkelde topsectoren te koppelen aan deze missies en innovatievragen, zoals minder CO2‐uitstoot,
meer digitale veiligheid en meer gezonde levensjaren voor iedereen.”
De maritieme sector wordt daarbij concreet genoemd:
“Nederland is één van de toonaangevende landen op het terrein van landbouw, water en voedsel,
waterveiligheid en de maritieme sector.”
“Voor de scheepvaart ligt er een opgave om dit veiliger, slimmer en emissieloos te maken.
In twee sessies heeft de Maritieme sector (via de TKI Maritiem binnen de Topsector Water & Maritiem,
de Innovation Council van Nederland Maritiem Land en het Maritiem Kennis Centrum) nagedacht over
haar bijdrage aan deze maatschappelijke uitdagingen.

‘Maritime with a Mission’ (30 november 2018 op de ss Rotterdam)
Daarna zijn deze plannen verder uitgewerkt in Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s
(MMIP’s) binnen onze vier speerpunten:
•
•
•
•

Towards Zero Emissions
Blue Growth
Digital & Autonomous Shipping
Safety (Scheepvaartveiligheid) & Security (Maritieme hightech voor een veilige zee)

Daarnaast is er een Meerjarenprogramma (MJP) ‘Maritieme Sleuteltechnologieën’.
Omdat sommige maritieme speerpunten bijdragen aan verschillende maatschappelijke thema’s, was
het consistent onderbrengen ervan in de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) van de verschillende
maatschappelijke thema’s een uitdaging. Uiteindelijk is gekozen voor de volgende aanpak.
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De maritieme speerpunten (in de vorm van Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s:
MMIP’s) zijn ingebracht op de vetgedrukte plekken. Ze zijn ook cursief aangegeven bij de andere
thema’s waar ze aan bijdragen.
Energie / Duurzaamheid
Deel‐Kia/Integrale KIA
(IKIA):
Klimaat en Energie

Deel‐KIA:
Circulaire
economie

Landbouw / Water / Voedsel

Gezondheid /
Zorg

Veiligheid

Deel‐KIA:
Toekomstbestendige
Mobiliteitssystemen
•
•

Slimme, betrouwbare en
veilige scheepvaart
Duurzame zeescheepvaart
Security: Maritieme hightech
voor een veilige zee

Safety: Scheepvaartveiligheid

Safety: Scheepvaartveiligheid

Safety: Scheepvaartveiligheid

Digital & Autonomous
Shipping

Digital & Autonomous
Shipping

Towards Zero Emissions

Towards Zero Emissions

Blue Growth
(Zon op Zee, Zeewierteelt,
Aquacultuur/visserij
Drijvende toekomst)

Blue Growth
(Zon op Zee, Zeewierteelt,
Aquacultuur/visserij
Drijvende toekomst)

Maritieme Sleuteltechnologieën
Digitalisering, Kunstmatige Intelligentie, Robotisering, Simulatie/VR, Materialen

Of meer visueel samengevat:

Om een totaalbeeld te geven van het Maritieme aanbod aan het Missiegedreven Topsectorenbeleid,
zet dit document alle maritieme bijdragen op een rij.
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Maritieme MMIP ‘Towards Zero Emission’
Achtergrond
De klimaatstrategie die in april 2018 in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN is
vastgesteld, illustreert de behoefte van de zeescheepvaart om haar impact op het klimaat tot een
minimum te beperken en een voorbeeldrol op zich te nemen. Op mondiaal niveau is overeengekomen
dat de totale absolute CO2‐uitstoot van de zeescheepvaart in 2050 maximaal 50 procent mag bedragen
van het niveau in 2008. Deze overeenkomst is in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. In oktober
2018 hebben ministers van Europese landen in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
(CCR) de lat nog een stuk hoger gelegd. In de verklaring van Mannheim is de stip op de horizon voor
de binnenvaart om tegen 2050 de broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen nagenoeg uit te
bannen. Om dit te bereiken moeten schepen steeds energie‐efficiënter worden en dienen duurzame
energiebronnen, zoals wind‐ en zonne‐energie, in de nabije toekomst voor de scheepvaart benut te
worden. Voor Nederland en de korte termijn is in 2019 het een en ander geoperationaliseerd in het
Klimaatakkoord en de green deal zeevaart, binnenvaart en havens.

Naast reductie van broeikasgassen zet de zeescheepvaart in op circulariteit. Ongeveer 95% van het
materiaal in de scheepvaart wordt gerecycled. De zeescheepvaart is gebaat bij mondiaal geldende
regelgeving. Dat geldt ook voor de recyclingindustrie en het veilig en milieuvriendelijk ontmantelen
van schepen. Een spoedige inwerkingtreding van het Hongkongverdrag bewerkstelligt dit en draagt
substantieel bij aan een mondiaal gelijk speelveld.
Nederlandse reders wenden hun invloed aan voor het bereiken en behouden van gezonde zeeën,
gezonde lucht en een gezonde leefomgeving. De eerste stappen voor een omslag zijn gezet, maar
intensivering is noodzakelijk. Drie van de VN Sustainable Development Goals (de SDG’s) vormen het
kader en zijn voor onze sector specifiek relevant: SDG 7: betaalbare en schone energie; SDG 9:
industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 14 leven onder water.
Deze missie ‘Towards Zero Emission’ geeft ook invulling aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte
III 'Vertrouwen in de toekomst' van 10 oktober 2017, waarin wordt vastgesteld dat in de zeevaart en
binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is. In juni 2019 is met vertegenwoordigers van de sector
een Green Deal gesloten voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Met die Green
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Deal wordt beoogd om zowel de schadelijke milieuemissies naar de lucht (stikstofoxiden (NOx),
zwaveloxiden (SOx) en fijnstof (PM)), als de emissie van broeikasgassen terug te dringen.

Aan welke missie(s) werken we?
Binnen het Missiegedreven Topsectorenbeleid dragen we met het MMIP ‘Towards Zero Emission’ bij
aan het volgende thema en onderliggende missies.
Thema energietransitie & duurzaamheid: onderdeel klimaat en energie
Missie C: In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en
voor tenminste 80% circulair.
De scheepvaart en scheepsbouw dienen een transformatie te maken naar een duurzame, inclusieve
en circulaire industrie. Deze industrie levert brede maatschappelijke welvaart, en draagt zo bij aan de
kwaliteit van leven, werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland, nu en in de toekomst.
De industrie maakt producten zonder CO2‐emissie en levert diensten die in de productketen of elders
in het energiesysteem CO2‐emissie verlagen. In deze is visie is 2030 een tussenstation met een
indicatieve CO2‐reductieopgave van 14,3 Mton. De industrie gaat naar bijna nul‐emissie in 2050.
In 2030 worden in Nederland 50% minder primaire grondstoffen verbruikt en zijn de
broeikasgasemissies van productieprocessen en afvalsector verminderd tot circa 36 Mton CO2eq.
Verduurzaming van het industriële warmtesysteem tot 300 C is bereikt, elektrificatie en CO/ CO2
hergebruik geeffectueerd, CCS wordt kosteneffectief ingezet, duurzame waterstofproductie is op weg
naar implementatie en biogebaseerde grondstoffen worden gezien als standaard.
Er wordt een concrete bijdrage geleverd aan MMIP 6.
MMIP 6: Sluiting van industriële kringlopen





Circulaire grondstoffen en producten
Biobased grondstoffen en producten
Ontwerp en inbedding van nieuwe circulaire ketens
Toepassing CCS en maatschappelijke acceptatie

Missie D: Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
De missie is een cluster maritieme zaken en binnenvaart dat zonder schadelijke emissies
(broeikasgassen, luchtverontreiniging) voor de omgeving (lucht, water en bodem) functioneert. De
opgave voor binnenvaart die benoemd is in het ontwerp klimaatakkoord is om de uitstoot in Nederland
te reduceren van 2,1 Mton C02 in 2015 naar 1,7 of minder Mton in 2030 naar klimaatneutraal en nabij
zero emissie in 2050. Het wereldwijde doel voor zeevaart is om in 2050 tot een absolute CO2‐reductie
van minstens 50% door de zeevaart ten opzichte van 2008 te komen en zo spoedig mogelijk, en in ieder
geval voor het einde van deze eeuw, de broeikasgassen mondiaal uit te faseren. Voor de prestatie per
ton vervoerde lading door een zeeschip is een traject afgesproken, waarbij de CO2‐uitstoot ten
opzichte van 2008 afneemt met 20% (2024), 40% (2030), 70% (2050).
Er wordt een concrete bijdrage geleverd aan MMIP 9 en MMIP 10.
MMIP 9: Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit



Zero Emissie aandrijftechnologie voor vaartuigen en voertuigen
Energiedistributie voor elektrische vaartuigen en voertuigen
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Distributie van waterstof en andere energiedragers voor brandstofcelvaartuigen en –
voertuigen
Innovatieve hernieuwbare brandstoffen
Zuinige vaartuigen en voertuigen

De ambitie heeft gevolgen voor de inrichting van het gehele logistieke systeem voor vervoer over
water, inclusief de componenten organisatie en gedrag, vaartuigen en infrastructuur. Dit betekent
bijvoorbeeld voor de binnenvaart dat er in 2025 voldoende aanbod van nul‐emissie vaartuigen is en
de energie‐infra voldoende capaciteit biedt voor aanbod van biobrandstoffen en elektrische energie
(walstroom en/of opgeslagen in accu‐/batterijcontaners en/of opgeslagen in waterstof(‐dragers)).
Gelet op het hogere tempo van innovatie voor energietransitie in het vervoer van vracht over de weg
is een vraag welke toepassingen zich lenen voor gebruik aan boord van binnenvaartschepen en welke
specifiek voor gebruik op zoet of zout water moeten worden ontwikkeld. Energietransitie is niet alleen
een technologische uitdaging. In de loop van het transitieproces moeten ook belemmeringen van
financiële, economische en sociale aard worden overwonnen. Welke zijn de belangrijkste
belemmeringen in de diverse stadia van het transitieproces en welke alternatieve zijn er in ieder
stadium om de transitie weer een stap verder te brengen? Hoe er voor te zorgen dat er niet wordt
gewerkt met ‘one seize fits all’, maar met maatregelen die effectief zijn toegesneden op de
uiteenlopende omstandigheden en scheepstypen in binnenvaart, kustvaart en zeevaart? En die recht
doen aan verschillen tussen marktsegmenten, bijvoorbeeld consumentengoederen, containers, droge
bulktransport of tankvaart?
MMIP 10: Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen





Weten wat mensen beweegt
CO2‐reductie door nieuwe mobiliteitsconcepten voor personenvervoer
CO2‐reductie door innovaties in logistiek
Transitie‐ondersteunende kennis en tools

Om deze redenen is er een directe link tussen deze MMIP en het onderdeel Duurzame Mobiliteit (2020
– 2024) ‘Van petropolis naar ecopolis’ van de IKIA met MMIP 9 (Innovatieve aandrijving en gebruik van
duurzame energiedragers voor mobiliteit) en MMIP 10 (Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen
en goederen).

Aansluiting bij andere beleidsagenda’s
Aansluiting bij Maritieme Strategie 2015‐2025
Dit Meerjarig Maritiem Missie Programma ‘Towards Zero Emission’ vormt een invulling van het
Werkprogramma van de Maritieme Strategie 2015‐2025, sectie 4.2 “Innovatie” en sectie 4.5
‘Veiligheid en Milieu”
Aansluiting bij de Blauwe route in de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA)
Het Meerjarig Maritiem Missie Programma ‘Towards Zero Emission’ sluit aan bij de ‘Blauwe route’
binnen de Nationale Wetenschapsagenda en met name bij twee van haar vier toekomst‐
perspectieven:
 Water als bron: duurzame energie, grondstoffenwinning en voedselvoorziening op zee.
 Water als blauwe weg: schone en veilige schepen en transportroutes
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Aansluiting bij de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
‘Towards Zero Emission’ sluit ook aan bij de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens waarin de
volgende doelen gesteld zijn voor 2024.
Voor de binnenvaart:
1. Een nieuw Europees sturingsinstrumentarium ontwikkeld te hebben dat het bereiken van de
gestelde ambities stimuleert zonder dat het van overheidswege opleggen van dwingende
emissienormen per schip voor 2030 en 2035 nodig is.
2. Een reductie van CO2‐uitstoot van minimaal 20% te bereiken ten opzichte van 2015.
3. Een reductie van de emissie van milieuveronvoorstigende stoffen door de binnenvaart met 10% ten
opzichte van 2015.
Voor de zeevaart:
4. De gemiddelde CO2‐uitstoot per vervoersprestatie verminderd te hebben met tenminste 20% ten
opzichte van 2008;
5. De uitstoot naar de lucht van andere stoffen dan CO2, zoals SOx, NOx en PM verder terug gedrongen
te hebben, in lijn met (internationale) afspraken daarover;
6. Binnen de looptijd van deze Green Deal vijf nieuwe businesscases voor walstroom voor de zeevaart
te hebben ontwikkeld.

Wat willen we samen doen?
In de afstemming met diverse stakeholders in de sector is gekeken naar het onderwerp samenwerken
en governance, oftewel hoe krijgen we nu draagvlak voor een gezamenlijk sector participatie op dit
onderwerp en tevens een beheerste en adequate uitvoering van de projecten op de gestelde doelen.
Met het hand in hand uitvoeren van technische innovaties en de daarbij behorende
wetgevingsstappen voor toepassing moeten ondernemers en investeerders in de toekomst kunnen
bouwen op de juiste (technische, juridische) kennis om hun vergroeningsacties te kunnen
implementeren.
Een belangrijk vraagstuk dat speelt rond implementatie van vergroeningsmaatregelen is de
financiering. Dit vereist een goede coördinatie tussen rederijen, verladers, technologieontwikkelaars
en de overheid. Hiervoor zijn innovaties noodzakelijk op het gebied van gebruikte businessmodellen
en governance. Het is van belang om gezamenlijk duidelijke ambitieniveaus op vergroening te
definiëren, waarbij op transparante en eerlijke wijze emissiemonitoring plaatsvindt. Door naar andere
industrieën en de geleerde lessen uit hun vergroeningsambities te kijken, blijkt het meenemen van
succesvolle frontrunners en externe communicatie van behaalde successen van belang is.
In 2019 lopen al diverse initiatieven op nationaal en internationaal niveau en bestaan er diverse
denktanks en deelagenda’s. Er wordt daarom gepleit voor het minimaliseren van de versnippering in
uitvoering in onderzoek en ontwikkeling binnen het relevante ecosysteem. Hier ligt een interessante
uitdaging voor de (Nederlandse) maritieme industrie in samenwerking met kennisinstituten zoals
MARIN, TNO en TU‐Delft. Europees wordt er samengewerkt in het Waterborne Platform en Hydrogen
Europe, Internationaal in de Cooperative Research Ships (CRS) en binnen Nederland in Nederland
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Maritiem Land (NML), de TKI Maritiem, het Maritiem Kennis Centrum (MKC) en het Dutch Ocean
Technology Centre (DOTC).
De koppeling over alle relevante Technology Readiness Levels (TRL’s) en belangrijke kennisdragers in
mensen en unieke laboratoria worden hierin verenigd voor uitvoering van projecten binnen een
programma op ‘Zero Impact’. De koppeling over domeinen heen en de samenwerking voor clusters
zoals bijvoorbeeld Maritiem, Offshore, Logistiek en Defensie en Automotive kunnen niet alleen
synergie tussen innovaties uit verschillende domeinen teweeg brengen, maar ook zorgen voor
versnelling op de benodigde ontwikkeling van innovaties alsmede project‐ en programma‐uitvoering.
Hoewel bovengenoemde thema’s kunnen worden opgepakt binnen de Topsectoren tussen
bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, richten we ons op dit moment specifiek op het volgende
samenwerkingsthema’s:





Circulaire scheepvaart
Innovatieve componenten voor het voortstuwingssysteem (aandrijflijn) en hun integratie
Gebruik van alternatieve energiedragers aan boord van schepen
Nieuwe business‐ en governance‐modellen voor scheepvaart

Hoe doen we dat?
De aanpak van deze onderwerpen is divers, afhankelijk van het Technology Readiness Level (TRL) en
de economische haalbaarheid.
Circulaire scheepvaart
De doelstelling van het samenwerkingsthema circulaire scheepvaart is het ontwerpen, bouwen en
recyclen van schepen en maritieme installaties in en op zee een belangrijk aandachtsgebied. De
circulariteit van brandstofstoffen is niet opgenomen in deze paragraaf, maar is relevant en wordt later
apart behandeld.
Het streven is om in de periode tot 2021 bewustzijn voor circulariteit in de maritieme sector in den
brede te vergroten. Scheepsbouwstaal is en wordt al decennia lang hergebruikt, maar er zijn nog veel
meer materialen en producten aan boord van schepen en/of maritieme installaties die herbruikbaar
of hernieuwbaar zijn. Daarvan dienen potentiele emissiereducties in kaart gebracht te worden en dient
een top 10 samengesteld te worden van maatregelen, zodat dit thema ook sectorbreed opgepakt zal
worden.
In lijn met de IMO eisen dient een mapping van materialen voor circulariteit ontwikkeld te worden,
waarbij een speciale focus komt te liggen op kort cyclische materialen (ijzer, aluminium, e.d.), maar
ook gevaarlijke materialen (lood, asbest, e.d.) alsmede zeldzame materialen (koper, nikkel, cadmium
e.d.).
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De economische, ecologische en technische haalbaarheid van deze grootschalig circulaire
herbruikbaarheidsactiviteiten dient te worden aan getoond tussen nu en 2022 door gezamenlijk
onderzoek, ontwikkeling en demonstratieprojecten op te zetten die de kennisontwikkeling op al die
vlakken verhoogd.
Samenwerking gebeurt bij voorkeur in fundamentele onderzoeksprojecten (voor bijv.
scheidingstechnologie) gevolgd door een Joint Industry Project (JIP) in samenwerking met onder
andere reders, visserijbedrijven, Koninklijke Marine, offshore olie en gas, en/of windparkbeheerders.
Een belangrijk onderdeel in deze projecten zal het onderzoek naar en de toepassing van nieuwe
business cases zijn, waarbij materialen en componenten geleased worden en niet in eigendom komen
van de gebruiker. Hierdoor wordt een extra incentive neergelegd voor duurzame behandeling van
materialen en componenten en hun hergebruik.
Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Inventarisatie van materialen en
producten die aan boord van
schepen en maritieme installaties
gebruikt worden.

Het
ontwikkelen
van
nieuwe,
innovatieve
scheidingsinstallaties met
de opgedane kennis uit de
onderzoeksfase.

Het technisch en mechanisch
beproeven van nieuwe
circulaire materialen en
producten
voor
de
scheepvaart.

Het uitwerken van een
conceptontwerpen
voor
circulaire schepen en/of
installaties
op
zee
(windmolens,
platforms
e.d.)

De technische beproeving
van
nieuwe
circulaire
prototypes voor schepen en
of maritieme installaties
m.b.t. gedrag in wind, weer
en golven in modelbasins.

Implementatiefase

Circulaire Scheepvaart
Circulaire materialen
producten
voor
scheepvaart

en
de

Ontwikkelen van fundamentele
kennis
over
duurzame
en
kostenefficiënte
scheidingstechnieken.
Onderzoek
naar
nieuwe
businessmodellen
voor
de
toepassing
van
circulaire
materialen en producten

Het
ontwikkelen
van
“tooling”
en
analyse‐
instrumenten
om
de
circulariteit voor diverse
maritieme scenario’s te
kunnen voorspellen

Het
ontwikkelen
en
uitwerken van de supply
chain
voor
circulaire
materialen en producten
voor de scheepvaart.

Het
ontwikkelen
van
bouwprocessen
die
circulariteit
bevorderen
over de gehele levenscyclus
van bouw‐, operatie en
recycling van schepen en/of
maritieme installaties.
Circulaire
onderhoud

operatie

en

Analyseren van technische en
operationele mogelijkheden voor
circulaire
operatie
en
het
onderhoud tijdens de levensduur
van het schip en/of de maritieme
installatie.
Onderzoeken van de meest kost‐
efficiënte en milieuvriendelijke
mogelijkheden voor anti‐fouling
methodes.

Het
ontwikkelen
en
uitwerken van financiële
incentives
voor
eindgebruikers.

Het
ontwikkelen
van
innovatieve oplossingen en
onderhoudsplannen
om
materialen
en
componenten duurzaam te
onderhouden
en/of
vernieuwen gedurende de
gehele levensduur.

Het meten van de impact op
het milieu van circulaire
deeloplossingen, alsmede
het totale schip en/of de
maritieme
installatie
gedurende
specifieke
operaties
en/of
onderhoudsperioden.

Het
ontwikkelen
van
speciale (onderhoudsvrije
en
milieuvriendelijke)
offshore coatings en/of
anti‐fouling technologie op
schepen en maritieme
installaties

Het demonstreren van
speciale (onderhoudsvrije en
milieuvriendelijke) coatings
en/of
anti‐fouling
technologie op schepen en
maritieme installaties.
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Circulaire recycling

Onderzoek naar businessmodellen
en (technische) systemen om
duurzame recycling veilig en
kosteneffectief mogelijk te maken
en/of te verbeteren.

Ontwikkeling van langjarige
vervangingsplannen voor
schepen en/of maritieme
installaties i.s.m. overheid
en bedrijfsleven, zodat
duurzame
recyclings‐
activiteiten kosteneffectief
kunnen worden uitgevoerd.

Innovatieve componenten voor het voortstuwingssysteem en hun integratie
Om tot een betrouwbare emissieloos voortstuwingssysteem te komen, moet de hele keten worden
onderzocht. Van de hydrodynamica en aerodynamica van de voortstuwing tot dragers en opslag van
energie. Dit vraagt veel aandacht voor het systeemontwerp en de integratie van alle componenten.
Dit is het onderwerp van dit deel.
Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Pilots
met
innovatieve
zeilen, turbosails en flettner
rotoren. Toepassing flex‐
tunnel bij vaste schroef en
toepassing thrusters op
schepen in havens, rivieren
en binnenwater.

Toepassing en
luchtsmering

Innovatieve componenten voor het voortstuwingssysteem en hun integratie
Weerstandsreductie
en
innovatieve voortstuwing

Onderzoek en ontwikkeling rond de volgende thema’s:
‐ Weerstandsreductie en anti‐fouling
‐ Wind Assisted Ship Propulsion (WASP)
‐ Alternatieve voortstuwers en Energy Saving Devices (ESD’s)
‐ Biomimitics (Nature Inspired Propulsion).

Innovatieve energiedragers
en energieopslag

Onderzoek en ontwikkeling:

validatie

Toepassing en validatie
Energy Saving Devices (ESD’s)

Eerste pilot toepassingen in
de binnenvaart

‐ Batterijen
‐ Supercondensatoren
‐ Renewables (non‐carbon, zoals waterstof en ammonia en carbon,
zoals methanol)
‐ Warmteopslag

Electrische
voortstuwingssysteem
energievoorziening
brandstofcellen
renewables
Systeem
ontwerp
Systeem integratie

en
met
en

en

Hierbij staan ook veiligheidsaspecten hoog op de agenda.
Onderzoek en ontwikkeling hoog vermogen brandstofcellen en
voortstuwingssystemen:

Opschaling
brandstofcel
project)

PEM
(FELMAR

‐ PEM (Proton Exchange Membrane)
‐ Solid Oxide Fuel cell (SOFC)
Hydro‐Systems Integration:

Ontwikkeling Zero Emission
Lab MARIN

‐ Vermogensdistributie en regelsystemen
‐ Dynamisch gedrag (zeegang, manoeuvreren, crash stops)
‐ Hybrides
‐ Effect zero emissie op scheepsontwerp (Kosten,
betrouwbaarheid, beschikbaarheid)
Integratie met energievoorziening voor andere activiteiten aan
boord, zoals hotelbedrijf, baggeren, liftsystemen, enzovoort).
Ontwikkeling nieuwe geïntegreerde ontwerptechnieken, zoals
‘Model Based Systems Engineering’.

Geluidsreductie

Specifieke aandacht voor ‘security aspecten’ van het totale systeem
met haar interne en externe communicatie.
Onderzoek en ontwikkeling naar:
‐ Schroef geluid
‐ Geluid romp en aanhangsels
‐ Geluid en trilling (elektro)motor, respectievelijk generator
‐ Systeem geluid

Ware grootte metingen in
projecten
Cooperative
Research Ships (CRS)
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Gebruik van alternatieve energiedragers aan boord van schepen
In lijn met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is de reductie van CO2 emissies aan boord
van schepen en maritieme installaties een van de grootste uitdagingen.
Momenteel worden verschillende transitiepaden onderzocht. hierbij wordt zowel onderzoek gedaan
naar de energiedrager aan boord als de feedstock van deze energiedragers. Op het gebied van
energiedragers zijn verschillende mogelijkheden zoals bio‐brandstof, synthetische brandstof,
waterstof en batterijcontainers. Voor implementatie van deze brandstoffen is een geïntegreerd
afwegingskader nodig, waarbij techniek (impact op de aandrijflijn, mogelijkheid voor retrofit),
inpasbaarheid aan boord (ruimtegebruik, veiligheid) en operatie (aansluiting bij het operationeel
profiel, kosten) van belang zijn. Hiervoor is verkennend onderzoek voor elk van de verschillende
energiedragers noodzakelijk.
De herkomst van energiedragers kan ontstaan uit verschillende bronnen (feedstock). Het gaat hier om
ontwikkeling van biobrandstoffen en synthetische brandstoffen (power‐to‐fuels) als alternatief voor
fossiel.
Het bijmengen van biobrandstoffen kan op korte termijn de CO2 voetafdruk verlagen. Helaas zijn
biobrandstoffen voor de scheepvaart nog slechts beperkt beschikbaar tegen relatief hoge kosten. Voor
langere termijn is daarnaast de vraag in welke mate biobrandstoffen grootschalig beschikbaar zijn.
Voor ontwikkeling van synthetische brandstoffen is technologische ontwikkeling noodzakelijk (onder
meer in het programma VOLTACHEM) en is grootschalige ontwikkeling van duurzame elektriciteit
noodzakelijk. De ontwikkeling van de feedstock en de energiedrager voor de scheepvaart kan niet los
worden gezien van de ontwikkeling in de andere modaliteiten en in de industrie. Een geïntegreerde
ketenaanpak is noodzakelijk.
Naast ontwikkeling in energiedragers kan de directe toepassing van zonne‐energie en vooral
windenergie aan boord van schepen (middels zeilen, vliegers, flettner rotors, zonnepanelen, e.d.) het
energieverbruik aanzienlijk terugdringen. Deze alternatieve energiedragers worden in dit document
beschouwd als innovatieve componenten in het voortstuwingssysteem. Ook het maximaal gebruik
van walstroom voor de scheepvaart om daarmee de CO2 voetafdruk te verlagen een belangrijk thema,
waarbij de beschikbare netcapaciteit aan de wal een belangrijke parameter is. Ontwikkeling van
nieuwe walstroomconcepten, zoals mobiele walstroom is hierbij noodzakelijk.
Voor de daadwerkelijke vergelijking van de effecten van de verschillende maatregelen is het valideren
van de aangeboden oplossingen in de demonstratiefase van groot belang. Daartoe is het objectief en
transparant meten van het energieverbruik en de daarbij ontstane uitstoot zeer relevant. Hierbij
kunnen de investeringen die nu worden gedaan in laboratoria om met verschillende chemicaliën
brandstoffen te maken ( bijv. TNO‐ECN fuels sectie te Petten) voor de maritieme sector worden ingezet
om bij te dragen aan de vergroeningsambities.
Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Het installeren en testen van
installaties
met
alternatieve
energiedragers aan boord van
schepen en maritieme installaties.
Het aantonen van veilig gebruik en
het meten van de emissies aan
boord van deze schepen en
installaties en het bepalen van de
emissie voetafdruk van deze
oplossingen.

Het ontwerpen en zo
mogelijk realiseren van
een vaartuig met een
energiedrager t.b.v. zero‐
emissie. Het ontwikkelen
en
uitwerken
van
financiële incentives voor
eindgebruikers.

Gebruik van alternatieve energiedragers aan boord van schepen
Energiedragers

Welke energiedragers bieden
(op termijn) een interessant
perspectief
voor
de
emissiereductie
scheepvaartsector uit oogpunt
van o.a. productiekosten,
veiligheid, beschikbaarheid en
schaalbaarheid. Daarbij dienen
ook bijbehorende transitie‐

Het ontwikkelen en valideren van
concepten en systemen inclusief
bijbehorende
bouw‐
en
installatieprocessen voor het
veilig gebruik van brandstoffen
aan boord van schepen en/of
maritieme installaties en de
daarbij behorende systemen en
constructies t.b.v. op‐ en overslag
van deze energiedragers.
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paden
onderzocht
ontwikkeld te worden.
Feedstock
brandstoffen

en

Ontwikkeling
van
transitiepaden voor de langere
termijn in samenspraak met
andere segmenten.

Ontwikkeling en testen van
verschillende brandstofblends

Test met biobrandstoffen en
synthetische brandstoffen aan
boord.
Ontwikkeling
modellen.

Inzet walstroom

Onderzoek
naar
de
mogelijkheden voor optimaal
gebruik van walstroom voor
scheepvaart,
inclusief
de
mogelijkheden
voor
energiebuffering
bij
piekbelastingen.

Ontwikkeling van concepten en
systemen
inclusief
bouw‐,
installatie‐,
en
onderhoudsprocessen voor het
gebruik van walstroom aan boord
van
verschillende
soorten
schepen, tegen de achtergrond
van geldende (of te ontwikkelen)
technische, operationele en
veiligheidseisen.

van

Het
ontwikkelen
en
uitwerken van financiële
incentives
voor
eindgebruikers.

business

Installatie en testen van de eerste
walstroomsystemen
binnen de
kaders van de ontwikkelde
veiligheidseisen en wet‐ en
regelgeving.

Het
ontwikkelen
en
uitwerken van de supply
chain voor walstroom in de
scheepvaart.
Het
ontwikkelen
en
uitwerken van financiële
incentives
voor
eindgebruikers.

Nieuwe business‐ en governance‐modellen voor scheepvaart
Het breed toepassen van nieuwe technische en operationele oplossingen vergt ontwikkeling van
nieuwe businessmodellen. In navolging van samenwerking in de luchtvaartsector kan gedacht worden
het verhogen van de beladingsgraad van schepen, inzet van data analytics op basis van data in de keten
aangevuld met bijv. klimatologische data (stroming, golven en wind). Daarnaast zijn nieuwe
financieringsconcepten nodig voor grootschalige investeringen in aandrijflijntechnologie, waarbij
belangen van verschillende stakeholders (rederijen, verladers en overheden) in lijn moeten worden
gebracht. Een veelbelovende innovatieve benadering is het onderscheiden van de business case voor
de vervoerprestatie (logistiek vervoer van A naar B) en de business case voor de energieprestatie (total
cost of ownership: investeringen en operationale uitgaven).
Maritieme Zero emissie strekt zich in feite verder uit dan alleen brandstof gerelateerde emissie. Ook
de geluidsproductie behoort daartoe. Vanuit zowel de aandrijflijn (schroef/propellor) en of afgestraald
geluid wordt deze emissie veroorzaakt waarbij internationaal steeds strengere regelgeving wordt
ontwikkeld (Onderwater zoogdieren en geluidseisen voor bemanning aan boord van schepen). Op het
gebied van scheepsbewegingen en gerelateerd geluidsemissieonderzoek in het project JOMOPANS
Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea wordt op Europees niveau een kader
ontwikkeld voor een operationeel monitoringprogramma voor onderwatergeluid in de Noordzee. Met
metingen en modellen wordt het onderwatergeluidlandschap in kaart gebracht. Met een toenemend
belang voor het ecosysteem en een toenemende scheepvaart belasting op de Noordzee willen we
invulling geven aan gerelateerd onderzoek en innovaties ontwikkelen. Hierbij is onderzoek voorzien
t.b.v. de ontwikkeling van stillere schroeven/propellors uit composiet materiaal en een joint industrie
project op geluid‐ en trillingensemissie in de scheepvaart.
Vanwege het feit dat wereldwijd ca. 60% van de schepen onder een charter opereert vindt de
optimalisatie van brandstofverbruik vooral plaats gedurende de looptijd van de charter. Dit betekent
dat er dus op de korte termijn wordt geoptimaliseerd (bijv. ten aanzien van onderhoud van motoren),
terwijl dit op de lange termijn negatieve gevolgen kan hebben. Hier valt naar verwachting ook nog een
aanzienlijke winst te behalen in het beperken van de uitstoot van schadelijke emissies.
Als voorbeeld van een oplossingsrichting wordt vanuit de maritieme sector voor de lange termijn
gedacht aan het oprichten van een platform dat zich tot doel stelt om duurzaam transport als een
dienst te leveren. Dit platform kan bijvoorbeeld bestaan uit verladers, reders, brandstofleveranciers,
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scheepswerven en marine equipment leveranciers die samenwerken om bij te dragen aan een
duurzame scheepvaart (naar analogie van bijv. een verladersinitiatief als Biceps).
Daarnaast is het van belang om de beschikbaarheid van alle bunkerbrandstoffen voor de scheepvaart
te optimaliseren met betrekking tot met name type en prijs. Een wereldwijde bunkerinfrastructuur
voor de verschillende scheepsbrandstoffen is noodzakelijk en vereist een gecoördineerde actie van
betrokken stakeholders.
Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Nieuwe businessmodellen voor scheepvaart
Beladingsgraad verhogen

Onderzoek
naar
intercontinentale, continentale
en lokale vervoersstromen en
mogelijkheden
voor
samenwerking tussen reders
(en andere modaliteiten) voor
optimalisatie
van
de
beladingsgraad

Ontwikkel algoritmes en
toepassen data analytics
oplossingen die verschillende
trajecten (met bijbehorende
vervoers‐prestaties) kunnen
doorrekenen voor betrokken
stakeholders.

Ontwerp softwaretools die
verschillende trajecten (met
bijbehorende
vervoers‐
prestaties) doorrekenen voor
betrokken stakeholders.

Het ontwikkelen en uitwerken
van financiële incentives voor
stakeholders
en
eindgebruikers.

Delen van data

Onderzoek
naar
de
mogelijkheden
die
het
verzamelen van data (door
schepen, satellieten, e.d.) biedt
voor de reductie van CO2‐
emissies

Ontwikkelen van algoritmes
voor het reduceren van CO2
emissies
door
nieuwe
vormen van samenwerking
tussen partijen

Ontwerp van softwaretools
voor het reduceren van CO2
emissies door nieuwe vormen
van samenwerking tussen
partijen

Het ontwikkelen en uitwerken
van financiële incentives voor
stakeholders
en
eindgebruikers.

Groen aanbesteden

Onderzoek naar consistente
beleidsmaatregelen
voor
groen
aanbesteden
van
overheidstrajecten

Ontwikkel
tenders
en
beoordelingsprocedures die
groene biedingen stimuleren
en adequaat belonen.

Ontwerpen,
bouwen,
installeren en testen van
“groene”
schepen
en
subsystemen in operationele
omstandigheden

Het ontwikkelen en uitwerken
van financiële incentives voor
stakeholders
en
eindgebruikers.

Brandstofoptimalisatie over
charterperioden heen

Onderzoek
naar
mogelijkheden
voor
reductie
brandstofoptimalisatie
charterperioden heen

de
CO2
door
over

Ontwikkelen van richtlijnen
en
procedures
voor
stakeholders om de CO2
reductie voor schepen in
charter vorm te geven

Implementeren en meten van
de CO2 emissie reductie
maatregelen
zoals
beschreven in richtlijnen en
procedures.

Toepassen van CO2 emissie
reductie
richtlijnen
en
procedures in charterparties
en controle op de naleving

Ontwikkeling business en
governance
modellen
duurzaamheidsinvesteringen

Onderzoek
naar
huidige
barriers en kansen. Onderzoek
naar goede ervaringen in
andere sectoren.

Multidiciplinaire
ontwikkeling van concepten
in
samenwerking
met
verschillende stakeholders.

Ervaring opdoen met nieuwe
concepten in de praktijk.

Opschaling

Wereldwijde
bunkerinfrastructuur

Onderzoek
naar
de
haalbaarheid
van
een
wereldwijde
bunker‐
infrastructuur
voor
verschillende brandstoffen.

Ontwerp en ontwikkeling van
de
gewenste
bunker‐
infrastructuur in nationale en
continentale context.

Implementatie
van
de
gewenste
bunker‐
infrastructuur in nationale en
continentale context

Overheden
investeren
in
maatregelen en incentives om
een wereldwijde duurzame
bunkerinfrastructuur te (doen)
ontwikkelen

Aansluiting bij andere Thema’s en MMIP’s
Thema Klimaat en Energie
Er is een directe link met het thema Duurzame Mobiliteit (2020 – 2024) ‘Van petropolis naar ecopolis’
in de IKIA met MMIP 9 (Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor
mobiliteit) en MMIP 10 (Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen). Deze MMIP
‘Towards Zero Emission’ sluit aan bij de volgende maritiem zeer relevante onderwerpen in MMIP 9:



Zero Emissie aandrijftechnologie en voertuigen
Energiedistributie voor elektrische voer‐ en vaartuigen
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Distributie van waterstof en andere energiedragers voor brandstofcelvoer‐ en vaartuigen
Distributie en gebruik van hernieuwbare, koolstofhoudende brandstoffen
Zuinige voertuigen

De TKI Wind op Zee en TKI Maritiem werken samen aan een roadmap voor het emissieloos maken van
installatie, onderhoud en verwijderen van windturbineparken. Dit doen ze om invulling te geven aan
Missie A voor Klimaat en Energie ‘Een volledig CO2‐vrij elektriciteitssysteem in 2050’ (MMIP 1:
Hernieuwbare elektriciteit op zee) en Missie E ‘Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en
binnenwateren’ van het Thema Landbouw, Water en Voedsel waarin natuurvriendelijke bouw,
exploitatie en verwijderen van nieuwe windturbineparken de ambitie is.
Hiermee geven ze ook invulling aan de ‘Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens’ (juni 2019):
“KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders), NMT (Netherlands Maritime Technology) en
Kennisinstellingen zetten zich ervoor in om in overleg met offshore installatiebedrijven, EZK en IenW
een innovatie‐routekaart op te stellen. De betrokken Partijen in de Green Deal treden daartoe dit jaar
in overleg met de offshore windsector over de termijn waarop eisen voor emissieloos varen in de
voorwaarden voor vergunningen voor offshore windparken kunnen worden opgenomen. Afspraken
hierover worden te zijner tijd vastgelegd in een aanvulling op de Green Deal. De offshore windsector
zal dan als Partij toetreden tot de Green Deal.”
Als eerste stap in deze samenwerking wordt de Offshore Wind Innovator Challenge ‘Emissieloos varen’
gehouden in 2019.
Thema Veiligheid
Deze MMMP sluit aan bij de Missie ‘Maritieme hightech voor een veilige zee’ van het Thema veiligheid,
met name bij het subprogramma ‘Zero Emission Warships’.
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Maritieme MMIP ‘Digital and Autonomous Shipping’
Achtergrond
De snelle technologie ontwikkeling op het gebied van digitale en autonome technologie levert veel
mogelijkheden voor verhoging van de efficiency, de veiligheid en de duurzaamheid van de scheepvaart.
Vergaand geautomatiseerd varen biedt perspectief op het terugdringen van de kans op menselijke
fouten. Door verhoging van de efficiency zijn de commerciële partners in de maritieme ketens in staat
om concurrerend te blijven werken. De operationele kosten van de schepen van de overheden kunnen
met toepassing van deze technologie ook omlaag. Voor de havens kan de logistieke afhandeling
versnellen waardoor een sterkere ‘modal shift’ van de weg naar het water mogelijk wordt.

De efficiency van de scheepvaart kan alleen verhoogd worden als alle ketenpartners en
belanghebbenden aan de digitale transitie meewerken. Oplossingen die worden gedragen door de
scheepvaartondernemingen, de bemanningen, de leveranciers van technologie, de infrastructuur, de
logistiek, de overheid en de dienstverlenende organisaties hebben het grootste en meest duurzame
effect. In het Smart Shipping initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn voor de
binnenvaart een aantal mogelijkheden in kaart gebracht, die deels ook gelden voor de zeescheepvaart.
De belangrijkste zijn het optimaliseren van vaarplanning in afstemming met de infrastructuur (slimme
havens en vaarwegen), het automatiseren van nautische en technische taken, het verplaatsen van
taken van schip naar de wal, het beter benutten van de infrastructuur voor varen en voor
ladingafhandeling en tenslotte het gebruik van het schip als sensor van de omgeving.
Een belangrijke stap in het introduceren van Smart Shipping is het Autonoom Varen. Het uiteindelijke
doel van sector en overheid is door het vergaand autonoom uitvoeren van functies in de scheepvaart
het transport en afhandeling van goederenstromen efficiënter, veiliger en schoner uit te voeren. In de
aanloop naar volledig autonoom varen is veel technologie ook inzetbaar voor bijvoorbeeld
beslissingsondersteuning. De benodigde technologie is op deelgebieden al beschikbaar, maar voor
integrale toepassing in de markt is een publiek‐private samenwerking in enkele breed gedragen
demonstratieprojecten nodig om onderzoek, ontwikkeling en demonstratie mogelijk te maken. Smart
shipping vraagt ook een andere manier van denken.
We willen aan de hand van een tweetal ambitieuze demonstratieprojecten met een zeegaand schip >
100 meter en een binnenvaartschip het onderzoek, ontwikkeling en implementatie van vergaand
geautomatiseerd varen richting en focus geven, om autonoom varende schepen mogelijk te maken en
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marktvraag te creëren. Die demonstratieprojecten kunnen ook de veel kleine initiatieven bundelen en
de effecten daarvan versterken. Een roadmap wordt opgesteld om om initiatieven te bundelen en
daarmee toepassingen te versnellen.
Het MMIP programma ‘Digital and Autonomous Shipping’ moet aanhaken bij de thema’s Energie en
duurzaamheid, Landbouw, water en voedselveiligheid , Security, Mobiliteit én aangeven welke sleutel
technologieën nodig zijn om deze te verwezenlijken.
Inzet van digitale en autonome technologie in de maritieme sector kan leiden tot:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

verlaging van operationele kosten en verhoging van inzet door reduceren van
bemanningsomvang (en het beter inzetten van de bemanning);
verbeterde mobiliteit door afstemming tussen verschillende modaliteiten en logistieke
processen in de keten;
vermindering van energieverbruik door efficiënter te varen;
veiliger operaties op zee, in en om havens en op de binnenwateren door het aantal incidenten
ten gevolge van human error te verminderen.
het ontsluiten van ongebruikte vaarwegen door middel van nieuwe vaarconcepten.
het aantrekkelijker maken van het werk in de sector voor (een nieuwe generatie) toekomstige
werknemers.

Aan welke missie(s) werken we?
Binnen het Missiegedreven Topsectorenbeleid dragen we met het Meerjarig Maritiem Missie
Programma ‘Digital & Autonomous Shipping’ bij aan Missie E ‘Duurzame en veilige Noordzee, oceanen
en binnenwateren’ in het Thema Landbouw, Water en Voedsel. Daarnaast dragen we bij aan het thema
‘duurzame mobiliteitssystemen’ (Efficiënte, duurzame en veilige maritieme sector):
De overkoepelende missie voor veiligheid is een cluster maritieme zaken en binnenvaart waarin de
mogelijkheden tot beheersing van risico’s zijn geoptimaliseerd (risico = kans x gevolg). Om dat doel te
bereiken zijn en worden missies geformuleerd met gevolgen voor de inrichting van het gehele systeem,
inclusief de componenten gedrag/operaties, vaartuigen en infrastructuur. Het doel is om bij een
toenemende zeescheepvaart en binnenvaart en toenemende ruimtelijke ontwikkelingen op de
Noordzee (denk aan wind op zee) het veiligheidsniveau minimaal op hetzelfde niveau te handhaven
en waar mogelijk te verbeteren.
Smart Shipping is een belangrijk onderwerp voor deze ontwikkeling van een veilig en efficiënt
vervoerssysteem over het water. Digitalisering kan op allerlei manier bijdragen aan veiligheid op het
water: via automatisering (adviessystemen en autonome schepen), via de inzet van Virtual Reality
technieken (bij de ontwikkeling infrastructuur & schepen en bij opleiding & training) en via connected
schepen (Vessel Traffic Management, shore control centres). Ook hier geldt het ACESSS concept
(automated, connected, emission‐free, shared, safe, secure).
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Aansluiting bij andere beleidsagenda’s
Aansluiting bij Maritieme Strategie 2015‐2025
Dit Meerjarig Maritiem Missie Programma ‘Digital and Autonomous Shipping’ vormt een invulling van
de clusterbrede actie ‘Smart Shipping’ in Werkprogramma van de Maritieme Strategie 2015‐2025.
Aansluiting bij de Blauwe route in de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA)
Het Meerjarig Maritiem Missie Programma ‘Towards Zero Emission’ sluit aan bij de ‘Blauwe route’
binnen de Nationale Wetenschapsagenda en met name bij twee van haar vier toekomst‐
perspectieven:
 Water als bron: duurzame energie, grondstoffenwinning en voedselvoorziening op zee.
 Water als blauwe weg: schone en veilige schepen en transportroutes

Wat willen we samen doen?
Binnen het onderwerp onderscheiden we vijf hoofdthema’s, of werkgebieden:
1.
2.
3.
4.
5.

Kansrijke business cases
Veilige operaties
Technologie & standaardisatie
Rules & regulations
Human factors

Deze werkgebieden zijn sterk met elkaar verbonden en de gekozen demonstrator projecten dienen als
een verbindend element tussen de thema’s en als richtinggevend voor onderzoek & ontwikkeling en
implementatie.
1. Kansrijke business cases
Bij het ontwikkelen van autonome scheepvaart dienen we vooral eerst helder te krijgen welke business
cases het meest kansrijk zijn voor vergaande implementatie van digitalisering en autonome
technologie. Dat zijn niet uitsluitend cases voor onbemande volledig autonome schepen. Veel van de
technologieën en methoden op de weg naar volledige autonomie, zoals decision support systemen,
remote monitoring en collision avoidance algoritmes kunnen ook op bemande schepen ingezet
worden om de efficiëntie en veiligheid te verbeteren.
Uit de meest kansrijke business cases vanuit perspectief van reders, die de basis vormen van de
demonstrator projecten, worden een aantal deel‐cases geformuleerd die op een of meerdere
deelgebieden van het onderzoek tot zelfstandig bruikbare en betaalbare producten of oplossingen
leiden. De deel‐cases zijn niet afhankelijk van de succesvolle en implementatie van volledige
autonomie in de scheepvaart.
2. Veilige operaties
Om (deels) autonome schepen op een veilige manier te kunnen behandelen op Nederlandse wateren
en in Nederlandse havens is het van belang dat in Nederland kennis op het gebied van veilig uitvoeren
van activiteiten op zee, in havens en op binnenwateren wordt opgebouwd. Het onderzoek hoe
autonome schepen veilig kunnen varen worden moet voorwaarden scheppen om de juiste technologie
te ontwikkelen en passende regelgeving te kunnen formuleren.
Onderzoek en ontwikkeling zal zich richten op met name:
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‐
‐
‐

Veilige operaties aan boord (systeem veiligheid met gereduceerde / niet aanwezige
bemanning);
Veilige nautische operaties (interactie van het schip met andere schepen, obstakels, de
vaarweg en haven);
Data beveiliging (communicatie beveiligd tegen zowel technische en moedwillige
verstoringen);

De veiligheids analyses worden uitgevoerd met behulp van simulatie‐ en voorspellingsmodellen, van
hardware in de loop simulaties, en met full scale demonstrators op zee, in de haven en op
binnenwateren.
3. Technologie & standaardisatie
Ontwikkeling van technologie vindt verspreid over kennisinstellingen en industriële partners plaats.
Binnen de technologie ontwikkeling voor ontwikkeling van autonome schepen kan een indeling
gebruikt worden die ruwweg overeenkomt met de logische systeem architectuur zoals aangegeven in
onderstaand figuur 1. Het schema geeft een indeling van de functionele systemen waaruit een
autonoom schip is opgebouwd. Deze functionele systemen geven ook een globale onderverdeling van
technische onderzoeksvelden op het gebied van het autonome schip.

Figuur 1: schematisch overzicht technische systeem indeling, bron “Sovereign” projectvoorstel
Technische standaardisatie dient plaats te vinden op 2 niveaus:
‐ binnen het schip (data standaarden) – data standaarden zijn zeer wenselijk om implementatie en
koppeling van systemen beheersbaar en betrouwbaar te krijgen. De Nederlandse partners gaan
samenwerking zoeken met internationale branchegenoten om breed gedragen data‐standaarden te
creëren die implementatie van een geïntegreerde data‐architectuur vergemakkelijkt.
‐ tussen schip en zijn omgeving (havens, vaarweg, andere schepen) – (internationale) data standaarden
zijn noodzakelijk om een veilige en robuuste data‐communicatie te garanderen. Standaardisatie is ook
nodig voor de technologie, bijvoorbeeld als het gaat om aanmeren of het gebruik van sluizen.
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Met name op het vlak van data uitwisseling tussen verschillende stakeholders is samenwerking tussen
de keten partners (vaarwegbeheerder, havens, eigenaren, technologie ontwikkelaars, etc.) essentieel
voor het welslagen van demonstrators en implementatie. De Nederlandse maritieme cluster is bij
uitstek geschikt om hier een leidende rol te pakken.
4. Rules & regulations
Onderzoek en ontwikkeling is nodig om de overheid te kunnen adviseren omtrent noodzakelijke en
wenselijke regelgeving om de veiligheid en legale toepassing van autonome technologie in de
maritieme sector. Onderzoek zal in Nederland plaats moeten vinden en aansluiting vinden bij
internationale initiatieven op dit gebied. Nederland wil daarin ook leidend zijn.
De volgende kernvragen worden behandeld in het onderzoek:





Welke regels vormen drempels voor ontwikkeling van efficiënte, effectieve autonome
schepen?
Hoe tonen we equivalente veiligheid aan in een grote variëteit van mogelijke
omstandigheden?
Aansprakelijkheid: waar ligt die volgens de huidige regelgeving en hoe kan die geregeld
worden voor autonome schepen?
Hoe gaan we om met het eigendom van data?

Doelmatige wetgeving dient ontwikkeld te worden op basis van de veiligheidsanalyses en onderzoek
op bovenstaande gebieden. De maritieme kennisinstituten en marktpartijen dragen bij aan zowel
nationale als internationale wetgeving door dit onderzoek te vertalen naar aanbevelingen aan de
overheid en de Nederlandse delegatie bij de IMO en CCR.
Een fundamentele kennisbasis op bovenstaande onderwerpen maakt het mogelijk dat Nederland
binnen de IMO een invloedrijke rol neemt in besluitvorming over regelgeving voor autonome schepen.
5. Human factors
Om autonome schepen veilig en effectief te kunnen opereren is onderzoek naar de veranderende
interactie tussen mens en machine essentieel (zoals het omgaan met meer informatie en schermen).
Om shore control centres in te kunnen richten is onderzoek nodig om inzichtelijk te maken welke
informatie de supervisors op de wal nodig hebben, hoe die gepresenteerd dient te worden voor een
afdoende situational awareness en hoe deze supervisors communiceren met de andere partijen in de
omgeving (andere schepen, loodsen, VTS). Dit onderzoek moet materiaal bieden voor onder meer het
opstellen van competentie‐profielen voor deze operators.
Impact op de arbeidsmarkt en het onderwijs door de digitale transitie van het schip in de operationele
omgeving. (vervanging scheepsbemanningen door operators op de wal, technici en IT specialisten voor
bouw en onderhoud autonome schepen en de daarbij behorende infrastructuur), maar ook de impact
van veranderde business modellen op de arbeidsmarkt (andere samenstelling logistieke keten,
mogelijk veranderde verantwoordelijkheden voor onderhoud, etc.).

Hoe doen we dat?
Door demonstrator projecten centraal te stellen in de aanpak is er een leidend thema, focus en een
logisch tijdpad in onderzoek en ontwikkeling aan te brengen. Het onderzoeks‐ en ontwikkelingswerk
zal zich niet beperken tot de demonstrators, maar krijgt daarmee wel richting en focus. Minstens alle
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voor de demonstrator benodigde kennisgebieden onderzocht, om zo een compleet beeld te krijgen
van alle zaken die voor de op kansrijke business cases gebaseerde demonstrators nodig zijn.
Op zeer specifieke gebieden waar kennis en technologie in Nederland niet of nauwelijks kennis
voorhanden is zal kritisch gekeken worden of die in samenwerking met buitenlandse partijen kan
worden verkregen. Voorop staat dat het noodzakelijk is voor de concurrentie‐positie van Nederland
om de digitale transformatie en de introductie van technologie voor autonoom varen zoveel mogelijk
in Nederland beschikbaar te hebben.
De gekozen demonstators dienen aan te sluiten bij kansrijke business cases voor implementatie, maar
wel ambitieus genoeg te zijn om een aanjager van onderzoek en ontwikkeling te zijn en niet beperkt
te worden tot dicht bij implementatie liggende innovaties.

Bestaande H2020 projecten kunnen de basis vormen voor zowel de onderzoeksagenda als de
projectscope. De opzet van de projectenvoorstellen Sovereign (zeevaart) en Fusion (binnenvaart) kan
gebruikt worden voor het uitwerken van voorstellen voor nationale demonstraties. Daarbij zullen de
partners uit ander EU vervangen kunnen worden door Nederlandse bedrijven en
onderzoeksinstellingen. Daarnaast zijn er diverse NWO calls (zoals Novimar en Green & Autonomous)
en vele initiatieven vanuit overheden en onderzoeksinstellingen (zoals Floating Lab, en Research lab
Autonomous Shipping).
Het is nu echt nodig om de krachten én financiering (vanuit bedrijfsleven en overheden) te bundelen
om deze demonstrators mogelijk te maken. Dit zal voor zowel het bedrijfsleven als van overheden en
subsidieverstrekkers enige flexibiliteit maar boven al daadkracht vergen. Onderzoek en engineering
dient namelijk plaats te vinden op verschillende fundamentele gebieden met kennisontwikkelingen
van sleutel technologieën én alle TRL levels daarvan. Voorbeelden van deze technologieën zijn ICT (Big
Data, Data analyse, Kunstmatige intelligentie), Robotica en Sensor technologieën, Humanfactors.
Daarbij van belang om te zie dat enkele nautische sleutel technologieën zoals e‐navigation aandacht
zullen vragen.
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Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Bepalen kosten baten van
autonome technologie per
toepassingsgebied

Aantonen kosten baten van
autonomie toepassingen in
zeevaart demonstratie

Eerste toepassingen in de
short sea shippng en survey
schepen

Bepalen opzet en kosten
van publieke fysieke en ICT
maritieme infrastructuur
voor faciliteren autonoom
varen

Aantonen van kosten baten
van autonomie toepassingen
in binnenvaart demonstratie

Eerste toepassingen voor
kleine binnenvaartschepen

Ontwikkeling van business cases voor digitaal en autonoom varen
Modellen voor kosten ‐ baten
analyse van toepassen technologie
Onderzoek naar impact op de
organisatie van de operationele
ketens

Introductie
kleinschalige
onbemande
autonome
systemen bij de Koninklijke
Marine
Geleidelijke introductie van
fysieke en ICT infrastructuur
in havens en op vaarwegen

Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Modellering van het autonome
vaarproces ten bate van analyse
van veilige operaties

Ontwikkeling
van
een
simulatie‐omgeving voor
beoordeling
van
veiligheidsniveau
autonome toepassingen

Demonstratie van nautische
veiligheid van het schip op
zee, in havens en op
binnenwateren

Classificatie
van
scheepsveiligheid oplopende
autonomie niveaus

Veilige operaties

Beoordelingskader voor bepalen
technische status van schip
Beoordelingskader voor
verkeersafhandeling

Deelprogramma

veilige

Criteria voor beoordeling
veiligheidstoestand schip
en scheepvaart

Demonstratie van
werken
scheepssystemen

veilig
van

Aangetoonde
veiligheidsniveau van nieuwe
systemen
voor
verkeersafhandeling

Technologische oplossingen
voor verhoging veiligheid
schip in haar omgeving

Demonstratie van veiligheid
van verkeersafhandeling in
havens en op vaarwegen bij
toenemende autonomie

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Gebruik van Big Data en sensor
fusion
ten
behoeve
van
beeldopbouw

Sensor suites en systemen
voor data fusion

Demonstratie van data
fusion
in
een
simulatieomgeving en met
hardware in the loop

Eerste toepassingen in de
short sea shippng en survey
schepen

Technologie en standaardisatie

Technologie voor zelflerende
Artificial Intelligent Engineer
Technologie voor zelflerende
Artificial Intelligent Navigator
Digitale
communicatievormen
voor schip – schip en schip‐ wal
communicatie
Mogelijkheden
standaardisatie
informatie

van

data

voor
en

Zelflerende
Artificial
Intelligent Engineer
Zelflerende
Artificial
Intelligent Navigator
Oplossingen
digitalisering
communicatie

voor
van

Protocollen
standaardisatie

voor

Cyber security oplossingen

Demonstratie
van
AI
engineer, AI navigator en
digitale
communicatiesystemen op
de route Rotterdam ‐
Eemshaven
in
een
simulatoromgeving en op
een schip
Idem
voor
binnenvaartroute
Beproevingen van
security oplossingen

Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

een

Eerste toepassingen voor
kleine binnenvaartschepen
Introductie
kleinschalige
onbemande
autonome
systemen bij de Koninklijke
Marine
Geleidelijke introductie van
fysieke en ICT infrastructuur
in havens en op vaarwegen

cyber

Implementatiefase

Rules en regulations
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Identificatie van regelgeving die
drempels vormen voor efficiente,
effectieve autonome
Methoden voor identificatie van
risico’s en aantonen equivalente
veiligheid
Bepalen
van
aansprakelijkheden

belegging

Methoden voor regelen
eigendom van data

Deelprogramma

Bijdrage aan ontwikkeling
IMO
regelgeving
voor
toepassing van oplopende
autonomie niveaus
Standaardisatie van data
Modellen
eigendomsrechten

Uitvoeren
van
HAZID
analyses voor zeegaande en
binnenvaart demonstrators
Toetsen demonstrators aan
beschikbare
regelgevingsvoorstellen

Nationale implementatie van
IMO regelgeving op gebied
van techniek, operaties en
aansprakelijkheden
Invoering datastandaarden

voor
Afstemmen van oplossingen
met regelgevende instanties
Toetsen oplossingen voor
datastandaarden
en
eigendomsrechten
bij
belanghebbenden

van

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Optimalisatie van human –
machine interactie in shore control
stations

Inrichting shore control
station voor zeegaande en
binnenvaart demonstrator

Monitoring van mens –
machine interacties tijdens
zeegaande en binnenvaart
demonstraties

shore control stations voor
eerste civiele toepassingen

Bepalen welke digitale information
nodig is en hoe de gepresenteerd
moet worden (logistiek, nautisch,
technisch)

Testen
van
methoden voor
machine interface

Human factors

Bepalen benodigde competenties
personeel aan de wal

diverse
human

Ontwikkelingen
van
opleidingen en trainingen

Idem voor traffic control
stations

shore control station voor
eerste defensie toepassingen
Training voor shore control
personeel

Evalueren van assessment
en training van personeel

Methoden voor interventies vanuit
walstations / traffic control
stations in noodsituaties

Wanneer doen we dat:
Het voorbereiden en het uitvoeren van demonstrator projecten omvat een periode van zo’n 4 jaar. Dit
geeft richting aan onderzoek en ontwikkeling binnen de genoemde deelthema’s, dat gedurende de
looptijd van de MMIP wordt uitgevoerd.
In de periode 2020 – 2023 moet het mogelijk zijn een of meerdere ambitieuze demonstrator projecten
te realiseren, mits financiering en definitief commitment van de partners nog in 2019 toegezegd is.
Implementatie van deelsystemen kan mogelijk reeds eerder plaatsvinden, maar implementatie van de
eerste commercieel opererende autonome schepen (behoudens kleine schepen zoals survey
vaartuigen < 12 meter) zal waarschijnlijk in de periode 2023‐2030 plaatsvinden.

Met wie doen we dat:
De diverse betrokken partijen participeren elk vanuit hun eigen achtergrond, die ruwweg als volgt in
categorieën is te omschrijven:
1. Technology push: systeemontwikkelaars (we zijn slim, we kunnen klanten helpen met goedkopere
diensten).
2. User‐pull: huidige en nieuwe reders willen veiliger varen, goedkoper (minder bemanning),
betrouwbaarder varen (minder falen assets + betere planning).
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3. Dienstverlenende organisaties: Kennisinstellingen, Havens, NML en NMT.
4. Overheden: operationaliseren van de doelen van beleid, wet‐ en regelgeving ten aanzien van
bereikbaarheid, veiligheid en energietransitie/duurzaamheid, vaarwegbeheer.

Organisatie
Een op te richten Nationaal Smart Shipping Forum kan de activiteiten van de sector in de transitie naar
autonoom varen te stroomlijnen. Dit Forum bewaakt de voortgang van de onderzoeksagenda en
begeleidt de projecten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderzoeksagenda.

Aansluiting bij andere Thema’s en MMIP’s
Thema Security
Deze MMMP sluit aan bij de Missie ‘Maritieme hightech voor een veilige zee’ van het Thema veiligheid,
met name bij het subprogramma ‘Smart Operations’ en ‘Manning and Automation’.

23

Maritieme MMIP ‘Safety: Scheepvaartveiligheid’
Achtergrond
Scheepvaartveiligheid is essentieel voor de mensen (passagiers en bemanning) aan boord, het milieu
(lekkage van gevaarlijke en vervuilende stoffen, overboord slaan van lading zoals containers) en de
economie (verloren lading, blokkade van havens en vaarwegen). Door het internationale karakter van
de scheepvaart, houdt deze verantwoordelijkheid niet op bij onze landsgrenzen.

Aan welke missie(s) werken we?
Aansluiting missies
Binnen het Missiegedreven topsectoren beleid is scheepvaartveiligheid onderdeel van Missie E
‘Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren’ in het Thema Landbouw, Water en
Voedsel en het thema ‘Duurzaam Mobiliteitssysteem’. Binnen dat laatste thema wordt onder het
onderwerp ‘Efficiënte en veilige maritieme sector’ het volgende gesteld:
“De overkoepelende missie voor veiligheid is een cluster maritieme zaken en binnenvaart waarin de
mogelijkheden tot beheersing van risico’s zijn geoptimaliseerd (risico = kans x gevolg). Om dat doel te
bereiken zijn en worden missies geformuleerd met gevolgen voor de inrichting van het gehele systeem,
inclusief de componenten gedrag/operaties, vaartuigen en infrastructuur. Het doel is om bij een
toenemende zeescheepvaart en binnenvaart en toenemende ruimtelijke ontwikkelingen op de
Noordzee (denk aan wind op zee) het veiligheidsniveau minimaal op hetzelfde niveau te handhaven
en waar mogelijk te verbeteren.”
Smart Shipping is een belangrijk onderwerp voor deze ontwikkeling van een veilig en efficiënt
vervoerssysteem over het water. Digitalisering kan op allerlei manier bijdragen aan veiligheid op het
water: via automatisering (adviessystemen en autonome schepen), via de inzet van Virtual Reality
technieken (bij de ontwikkeling infrastructuur & schepen en bij opleiding & training) en via connected
schepen (Vessel Traffic Management, shore control centres). Ook hier geldt het ACESSS concept
(automated, connected, emission‐free, shared, safe, secure).
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Op 2 januari 2019 verloor de MSC Zoe meer dan 300 containers boven de Nederlandse Waddenkust.

Invulling Maritieme Strategie 2015‐2025
Scheepvaartveiligheid is één van de speerpunten van de Rijksbrede Maritieme Strategie 2015‐2025.
Sectie 4.5 Veiligheid en Milieu stelt het volgende:
“Veiligheid en milieu zijn belangrijke voorwaarden voor de economische groeimogelijkheden van de
maritieme cluster. Alleen een veilig, milieuvriendelijk en duurzaam opererend maritiem cluster, kan
zijn economische potentie blijvend waarmaken. Een schone zee‐ en binnenvaart dragen bij aan de
verbetering van het leefklimaat voor omwonenden van havens en aan de ontwikkelruimte voor
diezelfde havens. Onverminderde inzet door overheid en bedrijfsleven voor een veilige,
milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling van de scheepvaart, zowel in nationaal als in
internationaal verband, is daarom noodzakelijk.
Mede door een hogere verkeersintensiteit en meervoudig ruimtegebruik in de kustgebieden en op de
binnenvaarwegen zullen veiligheidsrisico’s toenemen. Dit betekent dat ruimtelijke ordening op het
water en de internationale afstemming daarover in belang toeneemt. Vooral door de ruimtedruk die
kan ontstaan door de aanleg van windparken, is het belangrijk om de veilige en efficiënte afwikkeling
van het scheepvaartverkeer in het oog te houden. Op de toenemende ruimtedruk op het water moet
geanticipeerd worden, niet alleen met het oog op de bescherming van mens en milieu, maar ook als
randvoorwaarde voor een sterke concurrentiepositie.

De Rijksoverheid heeft de afgelopen decennia een op veiligheid gericht regelgevend, uitvoerend en
handhavend kader ontwikkeld voor het beroepsmatige en recreatieve scheepvaartverkeer.
Voor verdere verhoging van de veiligheid ligt daarom de eerste verantwoordelijkheid bij het
bedrijfsleven en individuele gebruikers door het hanteren van een professionele veiligheidscultuur en
goede naleving van wet‐ en regelgeving. Daarbij is in het bijzonder extra aandacht nodig voor het
terugdringen van de menselijke factor bij ongevallen en incidenten. In het nautisch onderwijs en
onderzoek moet hieraan, evenals aan duurzaamheid, blijvend aandacht worden besteed.”

25

Een in nood verkerend cruiseschip op zee en meerdere aanvaringen met riviercruiseschepen maken het belang van extra
aandacht voor scheepvaartveiligheid duidelijk.

Wat willen we samen doen?
Verhoging van de scheepvaartveiligheid door verbeterde en slimmere schepen en goed ondersteunde
en voorbereide bemanningen is het doel van onze onderzoeksagenda zoals die hieronder wordt
weergegeven. Deze is ook opgenomen als Deelprogramma 5 van de MMIP ‘Duurzame en veilige
Noordzee’ (Landbouw, Water, Voedsel):
Deelprogramma

Onderzoeksfase TRL 1‐3
(NWO, KNAW, EU, Kennis‐
basis, strategische middelen
etc.)

Ontwikkelfase TRL 4‐6
(toegepast onderzoek,
beleidsondersteunend
onderzoek)

Demonstratiefase TRL 7‐9
(MIT, POP, fieldlabs, etc.)

Implementatiefase (subsidies,
investeringen,
regelgeving,
kennisverspreiding,
netwerken, campagnes etc.)

Voorkomen extreme
bewegingen
en
belastingen
voor
bemanning,
passagiers, lading en
schip

Niet‐lineaire hydrodynamica
van schepen in hoge golven
in diep en ondiep water
(inclusief golfklappen).

Methoden
om
extreme bewegingen
te voorkomen (anti‐
slingersystemen).

Demonstratie van nieuwe
anti‐slingerconcepten.

Toepassing
ontwikkelde
(hydro)dynamische methoden
in het scheepsontwerp.

Resulterende dynamica van
het schip en de lading (zoals
containers).

Verbetering
beladingsmethodes
(zoals sjorringen).

Belasting op mensen aan
boord

Slimme methoden om
belastingen
te
voorkomen (golfradar
/ haptiek/ ‘ship as a
wave buoy’)

Ontwikkeling
prestatie
criteria voor bemanningen

Demonstratie
nieuwe
methoden zoals golfradar
en haptiek op snelle
schepen.
Voorspelling bewegingen
en inzetbaarheid op basis
van golfwaarneming.

Toepassing modelproeven en
simulatiestechnieken,
bij
voorbeeld
in
ongevallen
onderzoek.

Machine Learning technieken
voor bepaling golven en
scheepsbewegingen
Scheepsstabiliteit

Onderzoek naar extreme
dynamische slingerhoeken
die kunnen optreden.
Onderzoek naar methoden
voor het voorspelling van
intacte‐ en lekstabiliteit en
verbetering scheepsontwerp.

Ontwikkeling
van
methoden
om
kapseizen
van
beschadigde schepen
te voorkomen, zoals
Emergency Floatation
& Stability Devices
(EFSD’s).

Eerste modelproeven en
studies met EFSD’s door
MARIN, TU Delft en SARC.
Inzet simulatoren in strijd
tegen kapseizen en zinken
van schepen.

Toepassing modelproeven en
simulatietechnieken (desktop /
brug‐simulator / rekencluster),
bij voorbeeld in ongevallen
onderzoek.

Ontwikkelen
advies
systemen
voor
voorkomen extreme
slingerbewegingen.
Aanvaringsrisico
met schepen en
constructies (kans
en consequentie)

Onderzoek
naar
verkeersveiligheid,
bij
voorbeeld met behulp van
AIS (Automatic Identification
System) data.

Ontwikkeling
van
voorspellende
modellen voor de kans
op aanvaring en de
gevolgen daarvan.

Toepassing
van
deze
modellen voor vragen rond
toekomstige
ontwikkelingen,
zoals
toename
scheepvaartverkeer,

Verkeerstudies naar effecten
van gecombineerde bemande
en autonome schepen, zowel
op
zee
als
ook
de
binnenwateren en havens.
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Voorspellingsmodellen wind,
stroom‐ en golfkrachten.
Ontwikkeling
van
manoeuvreermodellen
in
diep
en
beperkt
(ondiep/smal)
water,
inclusief interacties tussen
schepen (passeren, oplopen)
Onderzoek
naar
de
faalkansen bij aanvaring en
de
gevolgen
daarvan
(omvang schade).

Human factors en
inzet
Virtual
/
Augmented Reality

Onderzoek naar menselijke
factoren bij veiligheid op zee
en de binnenwateren.
Onderzoek naar nieuwe
simulatiemethoden
die
noodzakelijk zijn om mensen
goed te trainen.
Meetbaar maken van de
menselijke factor en de
prestaties van de bemanning.

Veiligheid
bij
autonome schepen

Onderzoeken
naar
Situational Awareness en de
daarbij horende sensor
systemen.
Onderzoek naar Collision
Avoidance methoden.
Onderzoek naar zelflerende,
adaptieve
simulatie
modellen door toepassing
van
Kunstmatige
Intelligentie.

Inzet van advies
systemen onshore &
onboard

Onderzoek
informatie
behoefte en presentatie aan
boord en bij remote
monitoring van bemande
schepen.
Onderzoek
simulatie
technieken in combinatie
met machine learning als
instrument om decision
support te geven.

Implementatie
manoeuvreermodellen
in simulatoren.
Onderzoek
naar
adviessystemen
om
aanvaringsrisico’s te
voorkomen.

beperkt water en Wind op
Zee (aanvaring schepen
onderling en met andere
constructies
zoals
windturbines).

Nauwkeurige bepaling
dynamische
afmeerkrachten
en
benodigde
sleepkrachten
in
havens.
Ontwikkeling
van
simulatoren en Virtual
Reality
technieken
voor het trainen en
voorbereiden
van
bemanningen
en
loodsen (en inzet
meettechnieken
menselijke factoren).

Inzet van simulator‐ en VR
technieken
voor
het
overbruggen van het gat
tussen
ontwerp
en
operatie: nieuwe schepen
ervaren
voordat
ze
gebouwd zijn.

Inzet van simulatie‐ en VR
technieken voor het trainen en
voorbereiden
van
bemanningen en loodsen en de
ontwikkeling
van
nieuwe
infrastructuur.

Ontwikkeling
van
Manning
&
Automation systemen.

Eerste proefprojecten van
autonoom varen schepen
in havens, op vaarwegen
en op zee.

Eerste
pilot
projecten
autonoom varen en Digital
Twins.

Ontwikkel
geïntegreerde
omgeving
om
informatie behoefte,
rollen, communicatie
te onderzoeken

Ontwikkeling
van
adviessystemen voor
het scheepsgedrag in
extreme
omstandigheden
(combinatie
omgevingscondities en
scheepsgedrag).

Ontwikkeling eerste Digital
Twins van schepen.

Ontwikkel
simulatie
technieken om decision
support
systemen
te
optimaliseren, verifiëren,
valideren
en
testen
(inclusief
de
Human
Factor).

Het verifiëren en beoordelen
van autonome systemen door
middel
van
simulatie
technieken.

Het
verifiëren
van
de
effectiviteit
van
advies
systemen met de ‘operator in
the loop’.
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Voorbeeld van Publiek‐Private Samenwerking op het vlak van scheepvaartveiligheid: de ‘Windlass JIP’. Hierin worden de
windbelastingen op grote containerschepen en cruiseschepen in havens en op vaarwegen onderzocht in samenwerking
tussen kennisinstellingen, havenbedrijven, overheden, reders, MKB’ers, Ingenieursbureaus en terminal operators.
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Maritieme MMIP ‘Security: Maritieme hightech voor een

veilige zee’
Missie statement
In 2035 beschikt Nederland over de marine voor de toekomst. Die beschermt de Nederlandse waarden
en welvaart en geeft veilige toegang tot wereldwijde wateren. Zij heeft een antwoord op
onvoorspelbare en onvoorstelbare ontwikkelingen in dreiging en technologie en vervult haar missies
effectief, efficiënt en flexibel.

Toelichting missie
De toekomst van Nederland als maritieme handelsnatie is afhankelijk van een veilige zee. De zee is
mondiale transportroute, bron van grondstoffen en voedsel en wingebied voor energie tegelijk. Dat
maakt de zee en haar kustgebieden kwetsbaar voor competitie, concurrentie en conflicten. Door
technologische, geopolitieke en mondiale ontwikkelingen staat de veiligheid op en vanuit zee onder
druk. Voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen moeten de Koninklijke Marine en de
Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord hebben. Een
toekomstbestendig en concurrerend ecosysteem van overheid, kennisinstellingen en (maritieme)
industrie is hiervoor essentieel.
Benodigde kennis‐ en innovatie
De kennis‐ en innovatiebehoeften liggen op het gebied van maritieme hightech, die bijdraagt aan de
versterking van slimme operaties en concepten. Zoals met onbemande en autonome middelen,
moderne sensoren, missiemanagementsystemen en effectoren. En slimme bemanningsconcepten,
slim opwerken, slim onderhoud en materieelbeheer. Op het gebied van slim scheeps‐en onderzeeboot
ontwerp gaat het om zero emission marineschepen, overleefbaarheid, safety design, mitigatie voor
CBRNe‐dreigingen, weerbaarheid, stealth‐eigenschappen en incasseringsvermogen, nieuwe
materialen, lage hydrodynamische weerstand, schokbestendigheid en een zeer lage geluidssignatuur.
En daarnaast om gedistribueerde intelligente distributiesystemen en signatuurmanagementsystemen.
En tenslotte volledig nieuwe concepten voor de ‘navy after next’.
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Het is voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen essentieel dat de Koninklijke Marine
en de Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord moeten hebben.
Daarvoor moeten ze kunnen beschikken over middelen die zijn opgewassen tegen de complexiteit en
kracht van de moderne dreiging in die gebieden waar de dreiging zich voor doet. Om te kunnen
voorzien in de daarvoor benodigde middelen is een toekomstbestendig en concurrerend ecosysteem
van overheid, kennisinstellingen en (maritieme) industrie noodzakelijk.
De nieuwe middelen moeten allereerst effectief en robuust zijn tegen de nieuwe dreigingen die onze
belangen kunnen schaden, zoals hypersone en ballistische missielen, lange afstand torpedo’s,
swarming Unmanned Surface Vehicles, etc. Ook moeten de middelen geschikt zijn om in alle denkbare
omstandigheden te opereren, zowel in warmere als in koudere gebieden. Bovendien moet het risico
van letsel voor de bemanning tot een minimum worden gereduceerd.
De hieronder beschreven onderzoeks‐ en innovatiegebieden zijn gekozen in discussierondes van
industrie, kennisinstellingen en Defensie.
MMIP: Maritime security
Doelstelling van dit MMIP is invulling te geven aan de Defensie Industrie Strategie middels het
opbouwen van een sterke basis van Nederlandse kennis en innovatie.
Uitvoering van dit MMIP biedt de Koninklijke Marine en de Kustwacht middelen om op alle huidige en
toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord te kunnen geven. Die middelen moeten zijn
opgewassen tegen de complexiteit en kracht van de moderne dreiging in die gebieden waar de dreiging
zich voor doet.
Deelprogramma 1: Smart kill‐chains ‐ Radar en geïntegreerde sensorsuites
De ambitie is om de schepen van de Koninklijke Marine geschikt te maken om ook de nieuwe
dreigingen optimaal het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor zijn toekomstbestendige en adaptieve
sensoren, missie management systemen en effectoren benodigd. Deze systemen moeten zodanig
flexibel zijn dat ze continu aangepast kunnen worden aan de veranderende dreigingen. Voor de
ontwikkeling van nieuwe radars en geïntegreerde sensorsuites biedt de roadmap van Platform
Nederland Radarland richting. De samenwerking in dit platform waarborgt een sterke kennis‐ en
marktpositie van betrokken partijen en leidt tot unieke en onderscheidende radarproducten met spin‐
offs naar de civiele markt. Hierdoor kan Defensie over de modernste radar‐ en geïntegreerde
sensorsuites ter wereld beschikken.
In de periode na 2030 moet rekening worden gehouden met een reële dreiging van ballistische missiles
en andere dreigingen die veel sneller, wendbaarder, onvoorspelbaarder, onvoorstelbaarder en
moeilijker te detecteren zijn dan de huidige dreigingen. Hoewel de potentie van de bestaande sensor‐
en wapencapaciteiten groot is ontbreekt in de periode na 2030 een operationele Integrated Air and
Missele Defence (IAMD) capaciteit met simultaan AAW (Anti Air Warfare) en BMD (Ballistic Missile
Defense). Dit MMIP beantwoord de wens van het Ministerie van Defensie om
sensortechnologieontwikkelingen tijdig te starten en beschikbaar te hebben om een nationale IAMD
ambitie na 2030 te kunnen realiseren.
Er zijn vier innovatiegebieden gedefinieerd, namelijk: concepten van radar en geïntegreerde
sensorsuites;
RF‐frontends;
sensorsignaalprocessing;
life‐cycle
en
kostenbeheersing.
Wetenschappelijke en technologische doorbraken in dit MMIP zijn noodzakelijk om de gewenste
technologische voorsprong en het gewenste TRL niveau rond 2030 te bereiken. Het programma “D‐
RACE – Advanced Radar Technology (D‐ART)” adresseert een aantal van de onderwerpen van de
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onderzoekslijnen in de Roadmap “Radar en Geïntegreerde Sensorsuites 2030”. D‐ART beoogt voor
deze onderwerpen een impuls te creëren in de kennisopbouw die een zeer sterk multidisciplinair
karakter heeft en gerelateerd is aan vakgebieden als systeem‐ en architectuurconcepten, RF front‐end
technologie en algoritmiek. D‐ART beoogt een “kickstart” om een technologiedoorbraak te
bewerkstelligen als opvolger van de Active Electronic Scanning Antenna technologie wat tot een
paradigmaverschuiving moet leiden op radargebied.
Deelprogramma 2: Smart operations
Het is de wens om onder, op en boven water een aantal taken van het schip zelfstandig en deels
autonoom te laten uitvoeren door onbemande systemen. De komende jaren zal de Koninklijke Marine
in toenemende mate gebruik maken van onbemande systemen, met als katalysator de introductie van
de nieuwe mijnenveegcapaciteit. De ambitie is om de komende jaren geleidelijk functionaliteit toe te
voegen aan de onbemande systemen.
Kennis en innovatievragen zijn: Welke technologie voor zelfstandig en autonoom optreden moet
verder ontwikkeld worden, aansluitend op ontwikkelingen in het civiel maritieme domein,
bijvoorbeeld op de gebieden autonoom varen en drone technologie voor survey. Welke procedures,
doctrines en tactieken zijn nodig voor de inzet van onbemande en autonome middelen in stand‐
off/swarming operaties.
Deelprogramma 3: Smart manning & automation
Het deelprogramma Smart Manning & Automation wordt gedreven door de afname van de
bemanningsomvang en de technische kennis aan boord van schepen van de Koninklijke Marine, terwijl
de variëteit en complexiteit van de taken toeneemt. Daarnaast is er een grote druk op terugdringen
van life cycle kosten. Daardoor is er een noodzaak om remote diensten te versterken en functies aan
boord vergaand te automatiseren en te robotiseren in een missiegerichte architectuur van adaptieve
systemen, ruimtelijk en functioneel geïntegreerd. Er zal ook grotere vraag komen naar ontwikkeling
van simulatorfaciliteiten aan de wal (voor opleiding, training, opwerking en missie voorbereiding),
maar ook aan boord (met behulp van VR en AR), zodat de schepen zich kunnen richten op hun primaire
taken. Het is de wens van de KM om een architectuur beschikbaar te krijgen die de bestaande
stovepipe‐systemen (zoals het Combat Management System, Bridge Management System en het
Platform Management System) integreert en alle informatie aan boord van het schip beter
toegankelijk maakt.
Kennis‐ en innovatievragen: Hoe wordt de informatie over de scheepstoestand en de omgeving van
het schip beter toegankelijk voor de bemanning. Wat zijn de drempels voor integreren van
uiteenlopende monitoring, Command & Control systemen en hoe kunnen die geslecht worden. Op
welke wijze kan de walorganisatie een beeld opbouwen en ingezet worden voor advisering. Hoe
kunnen dynamische mens – machine teams gevormd worden en welke eisen stelt dat aan de
automatisering en opleiding/training.
Deelprogramma 4: Zero emision and survivable warships
Het deelprogramma zero emission and survivable warships gaat uit van de doelen voor emissiereductie
in de Defensie Energie‐ en Omgevingsstrategie (DEOS) 2019. Daarnaast kan de inzet van nieuwe
voortstuwingstechnologie significante signatuurreducties (akoestisch, thermisch) opleveren, wat een
groot effect heeft op de toekomstige overleefbaarheid van marineschepen. Nieuwe wapentechnologie
(zoals lasers) vragen op korte termijn zeer hoge vermogens. Dit vraagt een andere aanpak van de
energie distributie. Ook leveren energie gedistribueerde systemen met autonome capaciteiten
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verlaging van de kwetsbaarheid. Systemen kunnen ook na schade blijven werken doordat intelligentie
en energievoorziening gedistribueerd is opgezet.
Kennis‐ en innovatievragen: Welke alternatieve brandstoffen zijn beschikbaar (of kunnen worden
ontwikkeld) om de vermindering van emissies en de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen te
bereiken? Welke weerstandsreductie methoden en voortstuwingsystemen kunnen worden
ontwikkeld, bv door de inzet van biomimitics? Welke energieopslag (zoals batterijen en
supercondensatoren), energie omzettingssystemen (zoals brandstofcellen en aangepaste
brandstofmotoren), emissiereductiemethoden, nieuwe (hybride) voortstuwingsconfiguraties kunnen
worden ontwikkeld, gekoppeld met de scheepshydrodynamica (hydro‐systems integration) en
geïntegreerd in het totale scheepssysteem? Hoe kunnen signaturen worden verminderd gezien de
ontwikkelde nieuwe sensortechnieken. Op welke wijze kan de informatie over de actuele status van
de signaturen verkregen worden. Hoe kan die informatie gebruikt worden voor het geven van
operationele adviezen en uiteindelijk autonome opvolging daarvan in war‐time en peace‐time mode.
Is onafhankelijke, gerichte lokale en duurzame energievoorziening en koeling haalbaar. Is
onafhankelijke, gerichte, betrouwbare en veilige draadloze data uitwisseling haalbaar in schepen? Hoe
kunnen Smart Survivability sensoren verplaatst worden naar de constructie en zelfvoorzienend
gemaakt worden.
Deelprogramma 5: Smart design and maintenance
In het deelprogramma Smart design and maintenance is de eerste ambitie om in het ontwerpstadium
een digital twin beschikbaar te kunnen krijgen om specificaties te verifiëren en voor de ontwikkeling
van operationele‐ en bemanningsconcepten. Het niveau van de modellen wordt gedurende de bouw
en operationele inzet verrijkt zodat het inzetbaar is voor familiariseren, opleiden, opwerken, trainen
en missie voorbereiding (en het bevorderen team skills). De digital twin modellen kunnen eveneens
worden ingezet voor technisch‐logistieke optimalisatie en voor advisering van bemanningen aan
boord, gebruik maken van mogelijkheden van de nieuwste Virtual Reality (VR) en Augmented Reality
(AR) technieken. Modelling & Simulation door simulatie is het concept van de toekomst. Het brengt
flexibiliteit, tactische voorsprong en kostenbeheersing onder handbereik. De ambitie op het gebied
van smart maintenance is om te komen tot een zero maintenance concept op meerdere tijdschalen
voor schepen en voor systemen die langere tijd autonoom opereren. Het onderhoud tijdens missies
moet geëlimineerd worden zodat de bemanning zich kan richten op haar primaire taken. Dat vraagt
om een uitbreiding van de Maritime Support Centre aan de wal, die paraat moet zijn voor advisering
van de schepen over onderhoudsvraagstukken.
Kennis‐ en innovatievragen: Hoe creëren we een betrouwbare Modelling & Simulation omgeving voor
complexe maritieme operaties op zee. Hoe koppelen we deze omgeving aan het gedrag van de
bemanning. Hoe zetten we deze omgeving effectief in voor conceptontwikkeling, ontwerp, opleiding,
training, opwerking en missie voorbereiding. Wat zijn de implicaties zijn van een zero maintenance
concept op meerdere tijdschalen voor schepen en voor systemen die langere tijd autonoom opereren.
Hoe kunnen remote asset management, robotisering, nanotechnologie en 3D‐printing bijdragen aan
het zero maintenance concept. Hoe zou een Maritime Support Centre ingericht moeten worden?
Deelprogramma 6: Smart concepts
Om de dreiging op zee altijd vooruit te zijn, moet de marine van de toekomst een antwoord hebben
op onvoorspelbare en onvoorstelbare ontwikkelingen in dreiging en technologie. De vereist de
ontwikkeling van volledig nieuwe concepten en operaties voor de ‘navy after next’ op basis van
Risicodragend Verkennend Onderzoek.
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Kennis‐ en innovatievragen: Hoe bepalen we de toekomstige technologische dreigingen bij potentiële
vijanden en hoe reageren we daarop? Welke nieuwe technologische ontwikkelingen zijn er en welke
mogelijkheden bieden die om onze eigen slagkracht en overleefbaarheid te verhogen?

Deelprogramma Onderzoek

Ontwikkeling

Demonstratie

Implementatie

 Meerjarenprogramma D‐
RACE Advanced Radar
Technology (D‐ART), TRL
1‐3, 2019‐2024

 Een breed scala van
gerichte nationale en
internationale
studieopdrachten
in
diverse consortia om TRL
niveau stapsgewijs te
verhogen naar TRL4.
Periode 2019 ‐ 2027

 Productontwikkeling,
TRL>5

Smart operations

 Methoden voor bepaling
operationele
mogelijkheden
en
beperkingen van inzet
onbemande systemen
 Bepalen van behoefte aan
informatie en van daaruit
voortkomende eisen aan
data en datafusie
 Bepalen van de beste mix
aan middelen in een
toolbox

Smart manning &
automation

 Het onderzoeken van
mogelijkheden
voor
vorming van dynamische
mens – machine teams
 Het bepalen van de
behoefte aan data en
informatie
 Het ontwikkelen van
autonome
functionele
ketens

 Aantonen
van
mogelijkheden
en
beperkingen
van
simulatorfaciliteiten
aan de wal l
 Uittesten
van
datastandaardisatie en
koppeling
van
systemen

 Integratie van brug – en
platform monitoring en
control systemen op
nieuwe schepen

Zero emission and
survivable warships

 Relatie
tussen
vermindering
van
emissies
en
van
signaturen
 Onderzoek
aan
energieopslag,
energie
omzettingssystemen en
emissiereductiemethoden
 Ontwikkeling van nieuwe
weerstandsreductie
en

 Technologie
voor
onbemande en autonome
systemen
mede
ontwikkelen
en
beoordelen
 Datafusie en omzetten
naar informatie voor
toepassingsmogelijkheden
met
oplopende
complexiteit
 Ontwikkeling simulatie‐ en
Kunstmatige Intelligentie
technieken voor boven‐ en
onderwaterautonomie
 Het aanpassen van de
bedrijfsvoering aan steeds
verder
gaande
automatisering
en
autonomisering
 Geleidelijke integratie van
Command & Control,
platform
en
communicatiesystemen
 Ontwikkeling
van
simulator, VR en AR
systemen;
Real
time
inzicht
in
herstelprioriteiten
 Ontwikkeling van remote
diensten vanaf de wal
 Analyse van alternatieve
en
synthetische
brandstoffen
(zoals
Methanol, Ammonia en
Waterstof) en de daarbij
horende risico’s (zoals
tijdens Bevoorraden op
Zee)
 Ontwikkeling van simulatie
en testopstellingen voor
nieuwe
energieopslag,
energie

 Functionele
demonstratie van AAW
en BMD mogelijkheden
m.b.v. een Evolution
Design Model, periode
2025‐2027, TRL 5
 Demonstratie
van
paradigmaverschuiving
m.b.v.
een
technologiegedreven
Evolution
Design
Model, periode 2028‐
2030, TRL 5
 Beproevingen
uitvoeren en opdoen
operationele ervaring
met state of the art
unmanned systemen
op zee

 Uittesten
van
oplossingen
en
bepaling risico’s van
nieuwe concepten in
een simulatieomgeving
 Het
testen
van
deeloplossingen voor
gedistribueerde
systemen voor voeding
en koeling

 Vervanging
Van
Kinsbergen
en
havensleepboten bieden
kansen
voor
eerste
toepassing
emissieloze
voortstuwing
 Het
verwerken
van
gedistribueerde systemen
in de vervanger M‐
fregatten

Smart kill‐chains ‐
Radar
en
geïntegreerde
sensorsuites

 Als
eerste
stap
implementeren
van
aangekochte systemen op
een
mijnenbestrijdingsvaartuig
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Smart design and
maintenance







Smart concepts




voortstuwingstechnieken
(o.a. biomimitics)
Dynamisch gedrag van
energiesystemen
die
gebruik
maken
van
duurzame brandstoffen
en systemen voor opslag
van energie
Het onderzoeken van de
mogelijkheden voor on‐
board actuele informatie
over de status van alle
signaturen
Het onderzoeken van
mogelijkheden
voor
autonome opvolging van
adviezen op het gebied
van signatuurreductie
Relatie
tussen
vermindering
van
emissies
en
van
signaturen
Ontwikkeling
van
simulatie
en
VR/AR
technieken om tot een
betrouwbare
virtuele
Modelling & Simulation
omgeving te komen
Human factoronderzoek
naar
vergaand
verschuiven
van
trainingen en opwerken
naar de wal
Nagaan wat de implicaties
zijn
van
een
zero
maintenance concept op
meerdere tijdschalen voor
schepen
en
voor
systemen die langere tijd
autonoom opereren
‘Technology watch’ van
zich
ontwikkelende
technieken.
Eigen
(fundamenteel)
onderzoek naar nieuwe
technologieën

omzettingssystemen
en
emissiereductiemethoden
(zoals
de
motorenopstelling bij het
KIM en het Zero Emission
Lab bij MARIN)
 Het verder ontwikkelen
van een monitoring en
adviessysteem voor de
status van geselecteerde
signaturen
 Verlagen van signaturen
gezien de ontwikkelingen
van nieuwe sensoren

 Opwerkfaciliteit op de wal
waarbij de interne battle
en externe battle integraal
worden getraind
 Gebruik
simulaties,
simulatoren en VR/AR ten
behoeve
van
smart
(concept) design
 Inventariseren
en
selecteren van geschikte
health en monitoring
technieken
 Opzetten
van
een
infrastructuur voor veilige
opslag en transfer van
data

 Uittesten van VR/ AR
technieken
voor
platformontwerp
 Uittesten
van
deelmodellen
die
tijdens
ontwerpontwikkeld
zijn in de operationele
fase
 Op
deelgebieden
demonstreren
van
maintenance
op
afstand

 Opzetten
en
ingebruikname
van
simulatie‐ en simulator
omgevingen zoals het
TNO Internal Battle Lab en
de MARIN Seven Ocean
Simulator
 Opzetten
van
een
Maritime Support Centre
voor integrale logistieke,
technische
en
operationele begeleiding
van de schepen

 Ontwikkeling van vroege
innovaties (laag TRL) op
basis
van
nieuwe
technieken of innovatief
gebruik van bestaande
technieken (Risicodragend
Verkennend Onderzoek)

 Demonstraties
van
nieuw
ontwikkelde
technieken
door
bedrijven, startups en
kennisinstellingen, bij
voorbeeld in CODEMO‐
regeling

 Toepassing
nieuwe
technieken aan boord in
pilots
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Maritieme MMIP ‘Blue Growth’
Achtergrond
Het oppervlak van onze Blauwe planeet bestaat voor ruim 70 procent uit water. 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. 90 procent van alle goederen wordt over
het water vervoerd. Nederlandse innovaties varen en werken op en in de wereldzeeën. Water biedt
ook nieuwe bronnen voor energie, grondstoffen en voedsel. Drijvende oplossingen bieden ruimte in
tijden van zeespiegelstijging en overbevolkte steden, of als drijvende ondersteuning van duurzame
energiewinning en ‐opslag. Daarvoor moeten we de zee beter begrijpen, benutten en beschermen en
willen we economie en ecologie combineren.
Blue Growth staat voor het creëren van duurzame economische groei op zee (en eventueel
binnenwateren). Alhoewel alle activiteiten op zee bijdragen aan economische groei, wordt met Blue
Growth vooral bedoeld het ontwikkelen van nieuwe duurzame activiteiten op zee. Voorbeelden zijn
het winnen en opslaan van hernieuwbare energie, aquafarming / maricultuur, het leven op zee en eco‐
toerisme.

Blue Growth biedt nieuwe kansen voor de maritieme sector rond (drijvende) windturbines, vis‐ en zeewierkweek, drijvende
zonnepanelen en alle daarbij horende installatie‐, oogst‐ en onderhoudssystemen.

Cruciaal voor Blue Growth is het ontwikkelen van verschillende activiteiten in samenhang. Individueel
zijn de activiteiten misschien nog niet economische rendabel, maar in samenhang kunnen ze bijdragen
aan economische groei. Ook gaat het om het effectief gezamenlijk gebruik van de beperkte ruimte op
zee (multi‐use). Daarbij moet het duurzame karakter voorop staan en moet er dus zo min mogelijk
verstoring zijn van het mariene ecosysteem. De nieuwe activiteiten op zee zullen gefaciliteerd moeten
worden met duurzame (emissieloze) schepen, goede verbindingen met het vaste land en diensten
vanuit havens die zullen dienen als belangrijke knooppunten.
De economische kansen bij het optimaal benutten van de zee zijn groot, maar deze zijn alleen te
realiseren bij een gezamenlijke inspanning van verschillende sectoren en kennisgebieden in een cross‐
sectorale samenwerking, waarbij economie en ecologie in balans zijn. Nieuwe economische
activiteiten op zee staan vaak nog in de kinderschoenen en vragen om een soortgelijke aanpak als bij
vaste wind op zee. Zo zijn drijvende windturbines voor dieper water, drijvende zonnepanelen, getijden‐
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en golfenergie potentiële energiebronnen op zee en daarmee een mogelijke aanvulling op de vaste
offshore wind in ondieper water. Ook zijn combinaties mogelijk.
Aquafarming en zeewierteelt hebben de mogelijkheid om uit te groeien tot een belangrijke bron van
voedsel en grondstof voor medicijnen (en andere duurzame producten). De bestaande systemen zijn
echter veelal ontwikkeld voor beschut water en niet geschikt voor toepassing op de Noordzee.
Aanpassing aan de ruigere Noordzee condities zal de systemen waarschijnlijk duurder maken,
waardoor het nog belangrijker wordt om rendabele systemen te ontwikkelen in samenhang met
andere activiteiten op zee.
De groeiende wereldbevolking concentreert zich steeds meer in steden die vaak aan de zee liggen.
Door de snel groeiende wereldbevolking neemt het aantal grote havensteden toe. Tegelijkertijd stijgt
de zeespiegel, waardoor er in de havensteden en dichtbevolkte kustgebieden minder ruimte zal zijn.
Deze druk op de ruimte zal zich vertalen naar een expansie van de steden op zee. De verwachting is
dat ook voor dieper water de behoefte zal groeien aan kunstmatige eilanden. Hiervoor zal naar een
drijvende oplossing moeten worden gekeken en voor de kust afgemeerd worden. De eilanden kunnen
dan dienen voor woonruimte, maar ook voor industriële activiteiten waardoor voor de mens meer
ruimte vrij komt op het land.
De ontwikkeling van deze drijvende eilanden zit nog in een conceptfase, maar de Nederlandse
maritieme sector zou hier veel economische waarde uit kunnen creëren. Drijvende eilanden kunnen
ook dienen als werkeilanden voor offshore energie ontwikkeling of als ‘energy hubs’ waarbij de
duurzame energie die op zee wordt opgewekt, lokaal kan worden opgeslagen in de vorm van bij
voorbeeld waterstof. Vanaf deze plekken kan de energie worden getransporteerd, of gebruikt voor
emissieloze schepen.
Uiteindelijk moeten alle activiteiten op zee in samenhang plaats vinden, zodat er voldoende ruimte
blijft voor natuur, zeetransport en alle andere bestaande functies en dat de veiligheid gewaarborgd
blijft. Ruimtelijke planning (Marine Spatial Planning) is daarom een discipline die sterk verbonden moet
zijn met alle Blue Growth activiteiten.

Aan welke missie(s) werken we?
Binnen het Missiegedreven Topsectorenbeleid werken we met dit Meerjarig Maritiem Missie
Programma ‘Blue Growth’ aan de volgende missies (zie voor uitgebreide versies de bijlage):
Thema energietransitie & duurzaamheid: onderdeel klimaat en energie
Missie A: Een volledig CO2‐vrij elektriciteitssysteem in 2050
MMIP 1: Hernieuwbare elektriciteit op zee
‐ Kostenreductie en optimalisatie
‐ Integratie offshore energie in het energiesysteem
‐ Inpassing in de omgeving (ecologie en medegebruik)
Missie E: In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
MMIP 12: Land en water optimaal ingericht op CO2 vastlegging en gebruik
‐ Zeewierveredeling, ‐teelt en na‐oogst
‐ Gebruiksreductie naar nulemissie
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Thema Landbouw, Water en Voedsel
Missie E: Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
Voor de mariene wateren is er in 2030 en voor rivieren, meren en estuaria in 2050 een balans tussen
enerzijds ecologische draagkracht en waterbeheer (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en
waterkwaliteit) en anderzijds de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere
economische activiteiten.
Ambitie 2030 Subthema 1: Noordzee






De ecologische draagkracht van de Noordzee is leidend voor het gebruik ervan.
100% van de nieuwe windturbineparken is natuurvriendelijk tijdens de bouw, de exploitatie
en het verwijderen.
De parken bieden (ook) ruimte aan andere activiteiten en functies als voedselproductie
(aquacultuur en zeewierteelt) en natuur.
Ondanks de toegenomen activiteiten op zee, is het scheepvaartverkeer veiliger geworden.
De emissies van schepen op de Noordzee is gereduceerd

Innovatie‐ en kennisvragen:









Hoe de ruimte binnen windparken benutten voor andere functies?
Wat zijn de systeemeffecten van grootschalige productie (windenergie en voedsel) op zee?
Hoe kan de techniek rond Wind op Zee natuurvriendelijker gemaakt worden, inclusief
kustscheepvaart emissieloos, veilig en duurzaam maken
Hoe kan geluid op zee bij menselijke activiteiten substantieel worden gereduceerd?
Hoe kan een volwaardige zeewierketen tot stand worden gebracht die zichzelf economisch in
stand houdt?
Het ontwikkelen van slimme systemen voor monitoring van de ecologische toestand en het
waterbeheer?
Welke alternatieve vormen van energie zijn mogelijk op zee mocht wind op zee vastlopen door
een cumulatie van effecten op de ecologie of ruimtegebrek?
Hoe kan de techniek rond Wind op Zee natuurvriendelijker gemaakt worden, zodat installatie
en onderhoud volledig emissieloos kan plaatsvinden?

Ambitie 2030 Subthema 2: Cariben


Voedselproductie van lokale vis en landbouwproducten is verdubbeld en draagt bij aan het
realiseren van zelfvoorziening.

Innovatie‐ en kennisvragen:


Hoe de visstand duurzaam te beheren?

Ambitie 2030 Subthema 3: Rivieren, meren en intergetijdengebieden


Er is een maatschappelijke balans tussen de opgaven voor hernieuwbare energie, visserij,
aquacultuur, scheepvaart, natuur en andere sectoren en toekomstbestendig waterbeheer.

Innovatie‐ en kennisvragen:
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Hoe te komen tot een integrale samenhangende gebiedsgerichte aanpak voor de
hoofdopgaves klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, scheepvaart en visserij, energietransitie,
verstedelijking, circulaire economie en recreatie/toerisme?

Ambitie Subthema 4: Overige oceanen en zeeën



Duurzamere blauwe economie
Verantwoorde Deep Sea Mining

Innovatie‐ en kennisvragen:


Hoe kan de in Nederlandse wateren opgedane kennis ons helpen bij het verbeteren van de
toestand van het mariene milieu elders?

Ambitie 2030 Subthema 5: Visserij


De visserij heeft verdiencapaciteit zonder negatieve effecten op het ecosysteem en
opvarenden, en maakt optimaal gebruik van diversificatie in te vangen soorten en voorkomt
daarmee verspilling.

Innovatie‐ en kennisvragen:




Hoe te komen tot visserij met minder emissie, betere arbeidsomstandigheden,
diervriendelijker, met minder bodemberoering en selectiever, terwijl toch een goede
boterham verdiend wordt?
Ontwikkelen betere en nieuwe methoden voor viskweek.

Invulling Maritieme Strategie 2015‐2025
Daarnaast is dit Meerjarig Maritiem Missie Programma ‘Blue Growth’ een invulling van het
Werkprogramma van de Maritieme Strategie 2015‐2025, sectie 2.2.1.4 ‘Blue Economy: Blue Growth’.
Aansluiting bij de Blauwe route in de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA)
Tot slot sluit dit Meerjarig Maritiem Missie Programma ‘Blue Growth’ aan bij de ‘Blauwe route’ binnen
de Nationale Wetenschapsagenda en met name bij twee van haar vier mooie toekomstperspectieven:
 Leven op het water: drijvende steden en havens als oplossing voor zeespiegelstijging en
overbevolkte stedelijke gebieden.
 Water als bron: duurzame energie, grondstoffenwinning en voedselvoorziening op zee. Denk aan
zeewier, algen en aquacultuur.
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Wat willen we samen doen?
Samengevat is het doel van Blue Growth: de bronnen van de zee duurzaam gebruiken.
Hoewel alle hierboven genoemde thema’s kunnen worden opgepakt binnen de Topsectoren tussen
bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, richten we ons op dit moment specifiek op het volgende
samenwerkingsthema’s:





Zon op zee
Zeewierteelt
Aquacultuur/visserij
Drijvende toekomst

Gekoppeld hieraan zijn multi‐use (meervoudig ruimtegebruik op zee), de benodigde transport‐ en
oogstsystemen en de ecologische impact verbindende thema’s.

Hoe doen we dat?
De aanpak van deze onderwerpen is divers, afhankelijk van het Technology Readiness Level (TRL) en
de economische haalbaarheid.

Multi‐use van windturbineparken: zeewierkweek en drijvende zonnepanelen
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Zon op zee
De missie van het subprogramma ‘Zon op Zee’ is het aantonen van de technische, ecologische,
ruimtelijke, economische, juridisch/bestuurlijke haalbaarheid van grootschalige, met wind
geïntegreerde, zon op zee. Dat willen we doen door tussen nu en 2021 gezamenlijk onderzoek,
ontwikkeling en demonstratieprojecten op te zetten die de kennisontwikkeling op al die vlakken
verhoogd. Samenwerking gebeurt het liefst in een Joint Industry Project (JIP) en met andere Blue
Growth sectoren (zoals zeewierkweek en wind op zee)
Bestaande drijvende zonne‐centrales hebben zich inmiddels bewezen op beschut binnenwater. Met
een vermogen van rond de 1.5 tot 2.0 MWp per hectare is het rendabel om op te schalen naar
vierkante kilometers zodat drijvende zonne‐centrales significant kunnen gaan bijdragen aan de
energie‐mix. Deze grootte percelen zijn niet beschikbaar in beschutte wateren, waardoor er systemen
ontwikkeld moeten worden voor op de Noordzee. De grootste technische uitdagingen zijn het
ontwerpen van een robuust drijf‐ en verankeringssysteem die de krachten van de zee kunnen
weerstaan, het zout en waterbestendig maken en houden van de elektrische (PV) systemen en het
efficiënt opereren en onderhouden (O&M) van zulke grote drijvende infrastructuren. Andere
uitdagingen hebben te maken met de interactie van de technologie en het mariene leven.
Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Analyse van wind, golf en
stroombelasting op drijvende
zonne‐centrales
op
zee.
Ontwikkelen van fundamentele
kennis
over
krachten
en
bewegingen en deze verankeren in
simulatie pakketten.

Het
ontwikkelen
van
nieuwe,
innovatieve
drijfconstructies met de
opgedane kennis uit de
onderzoeksfase.
Het
uitwerken
van
een
constructief ontwerp van
een ~100MWp zonne‐
centrale (~1km2)

De constructieve beproeving
van een ~100MWp zonne‐
centrale in een modeltest
basin.

Implementatiefase

Zon op zee
Robuuste en betaalbare
drijfconstructies

Het mechanisch beproeven
van deelcomponenten van
de zonne‐centrale op zee

Ontwikkelen
simulatie
technieken
voor
het
simuleren van multi‐body
en flexibele systemen.
Elektrische/mechanische
verbindingen

Onderhoud en operatie

Analyseren van mechanische
belasting cycli van de elektrische
verbinding tussen de drijvende
constructie en een vast punt op zee

Enerzijds het ontwikkelen
van
innovatieve
oplossingen
om
de
mechanische
vermoeiingbelasting
van
elektrische componenten te
reduceren, anderzijds het
ontwikkelen van elektrische
componenten met een
extreem
lang
vermoeiingsleven

Analyseren
van
de
onderhoudsbehoefte van een
drijvende zonne‐centrale met
betrekking tot de elektrische
componenten, kabel vermoeiing
en vervuiling van de panelen.

Ontwikkeling
van
een
meerjarig onderhouds‐en
operationeel plan voor
drijvende zonne‐centrales.
Het ontwerpen van een
vloot aan schepen/drones
die bijdragen aan een
economische exploitatie.
Synergiën
met
O&M
techniek voor wind op zee,
toekomstige zeewierteelt
etc

Onderzoeken van de meest kost‐
efficiënte en milieuvriendelijke

Het
ontwikkelen
van
speciale (onderhoudsvrije

Het
meten
van
de
mechanische belastingen in
elektrische verbindingen van
een
~10MWp
zonne‐
centrale in een modeltest
basin.

Het uitwerken van een
ruimtelijke inpassing van
grootschalige
drijvende
zonnepanelen

Het mechanisch beproeven
van het vermoeiingsleven
van
de
elektrische
verbindingen
in
een
representatieve
lab
opstelling en op zee

Het uitwerken van financiële
regelingen,
zoals
een
gegarandeerd feed‐in tarief,
om de eerste grootschalige
centrales te starten
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mogelijkheden voor anti‐fouling
methodes voor PV applicatie (als
voor applicatie onder de drijvers)
Mariene interactie

en
milieuvriendelijke)
offshore PV coatings en/of
anti‐fouling technologie

Modellering van de effecten van
grootschalige drijvende objecten
op het mariene ecosysteem (zowel
op leven in de waterkolom als de
benthische gemeenschap)

Uitgebreid abiotisch en
biotisch
monitoringsprogramma
uitvoeren rondom de eerste
offshore demonstraties van
zonnecentrales

Onderzoeken van de effecten van
(grootschalige)
drijvende
structuren op
het gedrag,
gezondheid en populatie van vis,
vogels en zeezoogdieren

Zeewierkweek
Op het vlak van Zeewierteelt wil de TKI Maritiem in die subprogramma bijdragen aan de maritiem‐
technologsiche uitdagingen: ontwerp van teelinstallaties, installatie en verwijderen hiervan,
oogstsystemen en schepen. Dit sluit aan bij het deelprogramma ‘Technische haalbaarheid:
ontwikkeling van offshore hardware en logistiek’ van de MMIP ‘Biogrondstoffen uit de blauwe ruimte:
ontwikkeling van 14.000 km2 voor zeewierproductie op de Noordzee in 2050’ die hieronder wordt
herhaald:
Deelprogramma
Onderzoeksfase
Technische haalbaarheid: ontwikkeling van offshore hardware
Ontwerp en ontwikkeling
Eenvoudige,
grootschalige,
van
productie‐installaties
robuuste productiesystemen
die
zeewiersoorten
bestand tegen golfslag en
beschermen
tegen
stormcondities op de Noordzee
golfbelasting
Verankeringsconstructie die
Ontwikkeling van integraal,
veilig kan worden toegepast
natuurversterkend
binnen windmolenparken
verankeringsconcept
dat
Inzicht in trekkrachten van
uitgerold
kan
worden
verschillende soorten zeewier
binnen nieuw te bouwen
op de constructie
windparken
Zeewiersystemen die qua
omvang
en
ontwerp
acceptabele effecten hebben
op
lokale
nutriëntenconcentratie,
biodiversiteit, zeestroming etc
Gemechaniseerde
oogstmethodes

ent‐

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Testen van ontwikkelde
installaties in demovelden in
de Noordzee

Installatie
en
testen
grootschalige demovelden in
combinatie met schelp‐ en
schaaldierproductie (en later)
viskweek (100‐500 ha)

Certificering
van
productiesysteemonderdelen bij
oplevering zodat ondernemers
zeker zijn dat zij robuuste
boerderijen kopen.

Monitoring en verfijnen van
constructie o.b.v. uitkomsten
deelprogramma’s

Offshore incubator waarbij
ondernemers,
kennisinstellingen
en
overheid verdere multi‐use
innovaties
kunnen
onderzoeken

Ontwerp zeewiersytemen
o.b.v. uitkomsten onderzoek
in deelprogramma 3 en 4
Ontwikkeling van numerieke
modellen gebaseerd op
realistische data

en
Ontwikkeling
van
gemechaniseerde ent‐ en
oogstmethodes

Aquacultuur/visserij
De kottersector verkeert momenteel in zwaar weer door het pulsverbod en uitdagingen als Brexit en
wind op zee: er is grote onzekerheid over het draagvlak voor innovaties. Dit komt grotendeels doordat
de puls ondanks wetenschappelijke feiten en initiële steun van NGO’s van tafel is geveegd.
Drie zaken vallen op: er is nauwelijks samenhang tussen de initiatieven, de beelden die over de
initiatieven bestaan zijn divers en de initiatieven zijn vooral aanbodgericht.
Om dit te keren is dit een bottom‐up aanpak, ontwikkeld door De bijdragen zijn geleverd door Visned,
TU Delft, Quotter, Bluelinked, Bureau de Heer, Port4Innovation1 en Stichting Blauwe Polder.
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Er worden een aantal concrete projecten benoemd die de sector circulair (zero impact) maken met
behoud van natuur en als zodanig een fundament vormen voor verder beleid en strategie. Een
gezamenlijke aanpak en éénduidige communicatie zijn voorwaarden. De uitvoering vind plaats via
nauwe samenwerking tussen de belanghebbenden.
Onderdeel hierbij is zero‐impact viskweek voor consumptie, visserij en natuurherstel. Circulaire
viskweek met een ecologische aanpak levert een hoge overleving op, met behoud van genetische
diversiteit en uitstekende gezondheid. De larven die in het innovatieve Broedhuis van de toekomst
opgroeien tot jonge vissen vertonen natuurlijk gedrag, hebben een hoge natuurlijke weerstand en zijn
fysiologisch niet te onderscheiden van hun leeftijdsgenoten in zee. Met oog voor dierenwelzijn en met
wederkerigheid naar de bron van alle leven – de oceanen – draagt het broedhuis zowel bij aan
voedselproductie als aan natuurbehoud. Nieuwe generaties vissen die hier opgroeien worden ingezet
voor het verrijken van visgronden, herstel van visserijbestanden en versterking van de biodiversiteit.
Tevens vormen de jonge vissen het basismateriaal voor uitgroeifaciliteiten van consumptievis in de
aquafarming, aquacultuur en maricultuur. Een treffend motto voor deze vernieuwende aanpak is dan
ook: één vis op je bord en één (netto) vis in de zee.
Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Installaties en systemen
bouwen en combineren
diverse
(bestaande)
duurzame technieken.

Testen op ware grootte in
beoogde omstandigheden
van zowel techniek als
business case.

Testen op schaal.

Gebruik hiervoor diverse
pilot locaties bij voorkeur
met aansluiting op de
bestaande sectorlocaties en
eventueel
locale
specialisatie in vangst
assortimenten.

(Internationale)
vergunningen,
wet‐
en
regelgeving,
certificering,
veiligheid,
verzekeringen,
marketing
en
werving,
ondersteuning
van
de
implementerende bedrijven.
Faciliteren van éénduidig en
eventueel online toezicht op
vangstmethode.

Aquacultuur/visserij
Circulaire Visserij (Zero Impact Visserij): De Zero Impact kotter:
Vangstmethoden




Selectie
vroeg
stadium
Dierenwelzijn
Geen
bodemberoering

Pomptechnieken obv electrische
aandrijving; zuig‐ en injectie
methoden activeren platvissen;
sonar‐, radar‐, video‐, sensoren‐
en/of andere technologie ten
behoeve van identficatie voor
selectie, alles zonder impact op de
vissen en de natuur en voor zowel
de vangstmethoden als de
verwerkmethoden aan boord.
Welke identificatie technieken
werken hier en waarom?
Welke vangsttechnieken lenen
zicht hiervoor? (Pulse new
generation en pompvissen?)
Welke vangstmethoden zijn ook in
multi
use
gebieden
(bv
windparken) toepasbaar?

Technologie aan boord en in
zee die zowel veilig en
duurzaam als visvriendelijk
en arbeidsvriendelijk is.
Business case op basis van
combinatie van: innovatie,
veiligheid,
duurzaamheid,
ecologisch verantwoord en
economische rentabiliteit.
Voeg hier ook cross sectorale
belangen als cultuur en
toerisme aan toe.

Brede
maken.

risicoanalyses

Onderwijs en training
Brede risicoanalyses maken.

Brede risicoanalyses maken.
Verwerkmethoden
boord

Zero brandstof emissie

aan

Aanpassen
huidige
verwerkingstechnieken
(transportbanden etc) aan boord
tbv selectie vissen en directe afvoer
zodat er geen aanlanding/bijvangst
is.
Studie naar energieomzetting, in
verlengde van energietransitie,
waaronder gebruik van waterstof
en brandstofcellen
Wat wordt de optimale emissieloze
energie configuratie aan boord?

Zero geluid emissie

Voorbereiding
implementatie
fase:
voorkomen dat benodigde
vergunningen,
wet‐
en
regelgeving,
veiligheidsissues,
certificering, scholing n
training etc te laat in gang
worden gezet.
Wat is het zeegaande
(vangst‐ en manoeuvreer)
gedrag van dit schip inclusief
navigatie in een windpark.

bijv door solid state energie‐
omzetting in fuel cells, en ons
onderzoek naar cavitatiereductie
van composiet voortstuwers
Wat wordt de optimale emissieloze
energie configuratie aan boord?

Systeemintegratie

maximale efficiency, bijv door het
runnen van koelinstallaties met
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waste heat
omzetting

van

de

energie‐

Hoe kunnen de meest ideale
oplossingen geïntegreerd worden
in één scheepsontwerp eventueel
met onderscheid naar vissoort.
Circulaire Visserij (Zero Impact Visserij): Alternatief vistuig/vangstmethode voor tong en andere platvis
Nieuwe
alternatieve
vangstmethode voor puls
dmv
beroering
bodem
waardoor visser opschrikken
en omhoog komen.

Haalbaarheidsstudie technisch en
financieel
voor
nieuwe
vangstmethode en nieuw vistuig.

Technische
ontwikkeling
nieuwe vangstmethode en
nieuw vistuig en op ware
grootte maken.

Testen met aan één kant
kotter het nieuwe vistuig en
aan andere kant kotter
pulstuig om zo goed
mogelijke vergelijking te
kunnen
maken
en
resultaten
te
kunnen
vaststellen.

Vergunning om met nieuwe
tuig te mogen vissen.

Kennis
over
pelagische
planktongemeenschappen in
relatie tot het voorkomen
van vislarven optimaliseren
en
bepalen
welke
organismen een cruciale rol
spelen in de voedselketen.

Opzetten van een kweek
systeem met de nieuwe
technologie.

Opzet van een functioneel
broedhuis met de nieuwe
technieken met voldoende
capaciteit om de gewenste
impact te kunnen bereiken.

Circulaire Visserij (Zero Impact Visserij): De Circulaire viskweek
Eén vis op je bord en één vis
in de zee

Wat
zijn
de
fysiologische
randvoorwaarden voor het behoud
van
een
vitale
planktongemeenschap.
Hoe ontwerp je een kweeksysteem
waarin plankton zich onbelemmerd
kan ontwikkelen.
Welke organismen hebben een
sleutelpositie in de plankton
voedselketen en welke organismen
zijn hiervan van essentieel belang
voor de ontwikkeling van vislarven.
Op welke manier kan de
ontwikkeling
van
een
planktongemeenschap
worden
gevolg en bijgestuurd.

Ontwikkelen van plankton
sparende
pompen
en
filtersystemen.
Ontwikkelen
van
beeldherkenningsapparatuur
waarmee
de
actuele
ontwikkelingen
in
een
plankton
voedselweb
gevolgd kunnen worden.

Overlevings‐
en
ontwikkelingstrials
voor
verschillende
plankton
organismen
(fyto‐
en
zoöplankton)
in
de
systemen.

Opzetten van samenwerking
met
visserijsector
en
natuurorganisaties voor de
implementatie van een
herstelproject.

Overlevings‐
en
ontwikkelingstrials
voor
larven van verschillende
vissoorten
onder
verschillende
omstandigheden.

Bepalen van ecologische en
economische waarden van
verschillende vissoorten voor
de Noordzee.

Drijvende toekomst
In 2018 kwamen 100 personen naar het Floating Future seminar van het MARIN in Wageningen,
kijkend naar drijvende oplossingen voor overbevolking, zeespiegelstijging en flexibele drijvende
werkeilanden of ‘energy hubs’ voor de op en overslag van duurzame energie. Daarnaast loopt het EU
project ‘Space @ Sea’ met verschillende Nederlandse kennisinstellingen en ondernemers.

Ook zijn er een aantal bedrijven actief op het vlak van drijvende windturbines, zoals GustoMSC en SBM.
Hierbij wordt kennis vanuit de Offshore olie & gas effectief ingezet voor de ontwikkeling van
innovatieve duurzame drijvende windenergieconcepten.
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Om op grote schaal activiteiten op zee zoals energie en voedsel productie mogelijk te maken is het
noodzakelijk dat de producten lokaal verwerkt en onderhouden kunnen worden. Zodat als voorbeeld
de elektrische wind energie kan worden omgezet in waterstof, of het verwerken en opslaan van
geoogst zeewier. Hiervoor is het noodzakelijk dat er kost effectieve werkruimte wordt gecreëerd op
zee die de condities op de Noordzee kan weerstaan. Hier ligt een interessante uitdaging voor de
(Nederlandse) offshore industrie in samenwerking met kennisinstituten zoals Marin, TNO, TU‐Delft en
WMR. Doormiddel van een demo project kunnen technische modellen gevalideerd worden, maar ook
de ecologisch impact kan gemonitord worden. Daarnaast zijn er ook uitdagingen op het gebied van
financiering en regelgeving. Ondernemers en investeerders moeten in de toekomst kunnen bouwen
op de juiste (technische, juridische en ecologische) kennis om drijvende infrastructuur in de Noordzee
te implementeren.
Deelprogramma

Onderzoeksfase

Ontwikkelfase

Demonstratiefase

Implementatiefase

Technische analyse voor een
optimaal ontwerp, modulair
inclusief flexibiliteit

Ontwerp
en
installatie
experimenteel systeem in
model basin

Ontwerpen,
bouwen,
installeren en testen van een
medium scale demo systeem
op zee

Overheden, havens, Offshore
industrie en energie utility’s
investeren
in
drijvende
infrastructuur

Bouwmethoden

Ontwerpen,
bouwen,
installeren en testen van
subsystemen op zee

Ontwerp
en
installatie
experimenteel systeem in
model basin

Ontwerpen,
bouwen,
installeren en testen van een
full scale systemen op zee

Offshore industrie en energie
utility’s investeren in drijvende
wind turbines

Ontwerp
en
installatie
experimenteel systeem in
model basin

Ontwerpen,
bouwen,
installeren en testen van
subsystemen op zee

Offshore industrie en energie
utility’s investeren in waterstof
FPSO

Ontwerp
en
installatie
experimenteel systeem in
model basin

Ontwerpen,
bouwen,
installeren en testen van een
full scale demo systeem op
zee

Overheden
investeren
in
drijvende golfbrekers voor
kustverdediging

Drijvende toekomst
Drijvende infrastructuur (
renewable energy hubs,
havens,
steden
en
vliegvelden)

Deels autonoom opereren
“Building with Nature”
Drijvende windturbines

Gekoppelde
technische
analyse van drijver en turbine
Nieuwe materialen drijvers en
afmeer/kabel systemen

Drijvende waterstof FPSO

Haalbaarheid van waterstof
fabriek op drijvend platform
Waterstof
overslag
van
drijvende fabriek naar (shuttle)
schepen

Drijvende golfbreker

modelleren van complex
golfveld dicht bij de kust
inclusief reflecties
modelleren van krachten op
flexibele
drijver
en
afmeersysteem
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Plastic soep opruimen in de
oceanen

Bewegingsgedrag van plastic in
de zee

Ontwerp
en
installatie
experimenteel systeem

Modeleren van flexibele en vrij
de drijvers

Monitoring en verfijnen van
constructie

Gedrag van plastic in zee
inclusief effect op de ecologie

Subsidieprogramma
voor
ontwikkeling en bouw van
experimenteel systeem

Ontwerpen,
bouwen,
installeren en testen van een
full scale demo systeem op
zee

Overheden
en
NGO’s
investeren in systemen om het
plastic uit de oceanen te halen
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Meerjarenprogramma ‘Maritieme Sleuteltechnologieën’

TKI Maritiem in de Topsector Water & Maritiem
1. Titel MJP: Maritieme Sleuteltechnologieën
 Dit is een bestaand programma dat tussen de kennisinstellingen TNO, MARIN, TU Delft
en de Maritieme sector wordt ingevuld, deels met de Rijksbijdrage van de TO2
instituten, deels met NWO gelden (TU Delft) en deels in Joint Industry Projecten. Ook
draagt het Ministerie van Defensie bij voor Defensie specifieke toepassingen.
2. De Maritieme Sleuteltechnologieën behoren tot de clusters:
 Advanced Materials
 Digital technologies
 Engineering & fabrication technologies
3. Centraal staande sleuteltechnologieën:
 Binnen cluster Advanced Materials: Maritieme composiet toepassingen voor grote
constructies onder extreme omstandigheden.
 Binnen cluster Digital technologies: Computational Fluid Dynamics (High Performance
Computing), Time Domain Simulations and Virtual Reality en Data Science
(Kunstmatige Intelligentie, Machine Learning) for smart shipping.
 Binnen het cluster Engineering & fabrication technologies: robotisering maritieme
productie technieken, Meet‐ en regeltechniek voor autonomie.
4. De Nederlandse maritieme sector is nu leidend op het gebied van clean shipping, smart
shipping, safe shipping en offshore energie, maar de ontwikkeling van bovenstaande
Maritieme Sleuteltechnologieën is essentieel om deze positie te behouden en uit te breiden.
5. Binnen het Missiegedreven Topsectorenbeleid zijn de kennisinstellingen MARIN en TNO
leidend in de maritieme ontwikkeling en toepassing van Maritieme Sleuteltechnologieën. Zij
hebben hiervoor roadmaps opgesteld in samenwerking met de Maritieme sector en de TU
Delft. Maritieme Sleuteltechnologieën zijn noodzakelijk om als sector te kunnen bijdragen aan
de volgende speerpunten binnen het Missiegedreven Topsectorenbeleid:
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Towards Zero Emission
Digital Shipping / autonoom varen
Blue Growth
Veiligheid: Safety & Security

6. De Maritieme Sleuteltechnologieën richten zich op de behoefte van de Maritieme cluster die
bestaat uit de overheid (Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), de maritieme sector (reders, maritieme
maakindustrie, offshore, binnenvaart) en de kennisinstellingen (TU Delft, NLDA, TNO, MARIN).
Zij werken samen in de Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML), de TKI
Maritiem in de Topsector Water & Maritiem en het Maritiem Kennis Centrum (MKC).
7. De Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) en TKI Maritiem in de Topsector
Water & Maritiem treden op als nationale penvoerder.
8. De Maritieme Sleuteltechnologieën dragen bij aan de bovenstaande speerpunten binnen de
volgende maatschappelijke thema’s:
Energie / Duurzaamheid
Deelkia (IKIA):
Klimaat en Energie

Landbouw / Water / Voedsel

Gezondheid /
Zorg

Veiligheid

‐

Towards Zero Emissions

Deelkia:
Duurzaam Mobiliteitssysteem

Deelkia:
Circulaire
economie

•
•
‐

Slimme, betrouwbare en
veilige scheepvaart
Duurzame zeescheepvaart
Towards Zero Emissions
Digital & Autonomous
Shipping

Safety: Scheepvaartveiligheid

Digital & Autonomous
Shipping
Safety: Scheepvaartveiligheid

Safety: Scheepvaartveiligheid

Security: Maritieme hightech
voor een veilige zee
Blue Growth
(Zon op Zee, Zeewierteelt,
Aquacultuur/visserij
Drijvende toekomst)

Blue Growth
(Zon op Zee, Zeewierteelt,
Aquacultuur/visserij
Drijvende toekomst)
Maritieme Sleuteltechnologieën
Digitalisering, Kunstmatige Intelligentie, Robotisering, Simulatie/VR, Materialen

Emissieloos varen wordt expliciet genoemd in de Kamerbrief van juli 2018: “De bedoeling is
dat door het opstellen van concrete missies bedrijven, onderzoekers en maatschappelijke
organisaties gezamenlijk werken aan bijvoorbeeld het (…) ontwikkelen van CO2‐neutrale
scheepvaart.”

x

x

x

x

x

x

x

Engineering and fabrication
technologies

Life science technologies

Nanotechnologies

Chemical technologies

Digital technologies

Quantum technologies

Photonics and light
technologies

Advanced materials

Circulaire economie

Mobiliteit

Gezondheid en Zorg

Energietransitie en
Duurzaamheid

Veiligheid

Landbouw, Water Voedsel

De Maritieme Sleuteltechnologieën passen als volgt binnen de thema’s en clusters:

x
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9. Deze ontwikkeling is essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse maritieme cluster
met haar € 22.8 miljard toegevoegde waarde (3,1% Nederland), 17.200 bedrijven en 259.000
mensen (2,9% Nederland) bron: Maritieme Monitor 2018 van Ministerie van I&W en NML..
10. Er wordt samengewerkt in een Europees en wereldwijd netwerk, bij voorbeeld via het
‘Waterborne’ technology platform in de EU en de Cooperative Research Ships (met 25
internationale partners, in 1969 opgericht door het MARIN, een PPS die dus dit jaar 50 jaar
bestaat).
11. Met name op het vlak van de impact op de omgeving (zero emission shipping en Blue Growth)
zal worden samengewerkt met de marine biologie en ecologie.
12. Gemiddelde jaarlijkse financiering (geschat):
Totaalbedrag
(in mln EUR / jr)

Bron

Waarvan
reeds
gecommitteerd

Waarvan
te
mobiliseren

Private middelen

2,5

1,0

PPS toeslag

1,5

1,51)

TO2 middelen

3,5

2

NWO

1

1

Universiteiten/hogescholen

1

1

Regionale middelen (provincie,
gemeente)

‐

Departementale middelen

1

EU middelen

1

ROMs en InvestNL

‐

1,5

1,5

1
0,5

0,5

5,0

6,5

Anders, namelijk:
Totaal bedrag (in mln EUR / jr)
1)

11,5

PPS toeslag van het TKI Maritieme Technologie
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