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1. Inleiding
‘Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future’.
Met dit citaat van John F. Kennnedy uit juni 1963 bied ik u graag het jaarverslag 2019 van het Maritiem
Kennis Centrum aan. Immers, het jaarverslag van 2019 is niet los te zien van de ontwikkelingen in 2020
in de vorm van:
 de in de Stuurgroep van juni 2019 geïnitieerde wisselingen in de Stuurgroep en Management Team
van het Maritiem Kennis Centrum,
 het verruilen van de inbedding in de financiële structuur van TNO naar de relatieve
verzelfstandiging van het MKC in een onafhankelijke Stichting en
 de daaropvolgende maatschappelijke omwentelingen door de Corona-pandemie en de grote
economische, technologische en maatschappelijke behoeften aan vernieuwing en innovatie.
Deze onderwerpen zullen in dit jaarverslag ter sprake komen, uiteraard met een focus op 2019 maar,
gezien het tijdstip van vaststellen van het jaarverslag, ook in relatie met de ontwikkelingen in 2020.
Achtereenvolgens worden behandeld:
 Governance ontwikkelingen in Stuurgroep en Managementteam (hoofdstuk 2)
 MT MKC bijeenkomsten in 2019 (hoofdstuk 3)
 De ondersteuning door het MKC aan onderzoeksinitiatieven (Kennis- en Innovatiecontracten, de
Blauwe Route), maritieme PhD promoties 2019 (hoofdstuk 4)
 Projectenoverzicht – NWO-, MIIP- en andere projecten (hoofdstuk 5)
 Deelname aan Onderzoek- en Kennis-overlegfora (hoofdstuk 6)
 MKC disseminatie: MKC-website en de relatie met het Journal ‘International Shipbuilding Progress’
(hoofdstuk 7)
 Financieel verslag (hoofdstuk 8)
 Evaluatie 2019 en doorkijk naar 2020 (hoofdstuk 9).

Kernboodschap 2019
Het belang van de kennispositie van het Nederlandse Maritieme cluster is relevanter dan ooit.
De maritieme energietransitie, het kennen en beheersen van de effecten van de coronapandemie, de effecten van de maritieme veiligheidssituaties op marine-ontwerpen: zij geven
allemaal een groot momentum aan maritiem onderzoek. Het Maritiem Kennis Centrum MKC
draagt hieraan juist in deze tijd bij met het inventariseren en faciliteren van de fundamentele
onderzoeksvragen van het maritieme bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het opereert daarin in
nauw overleg met NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek),
De Topsector Water en Maritiem, de Blauwe Route van de Nederlandse Wetenschapsagenda en
uiteraard met alle missies van het Missiegebonden Topsectorenbeleid.
Zeker nu is de inzet van het MKC onlosmakelijk verbonden met de innovatie van de
Nederlandse maritieme sector, en daarmee van groot belang voor de ‘founding fathers’ van het
MKC: TU Delft, TNO, MARIN en NLDA/KIM en voor de Nederlandse Maritieme Industrie.

De drie Doelstellingen voor 2020
Voor 2020 zien we, met de kernboodschap 2019 in het achterhoofd, de volgende doelstellingen:
 Versterking van het maritieme fundamentele onderzoek, met name in de ondersteuning van
de maritieme energietransitie en het Maritieme Masterplan
 Versterking van de rol van de maritieme sector in het missiegebonden topsectorenbeleid in
de thema’s Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en
Zorg, Veiligheid en de Sleuteltechnologieën
 Transformatie van het in de TNO organisatie financieel-administratief ingebedde MKC
naar een zelfstandige Stichting MKC met onderneming.
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2. Governance ontwikkelingen in SG en MT van het MKC
De Stuurgroep van het Maritiem Kennis Centrum kwam in 2019 op 17 juni bijeen.
Tijdens deze vergadering werd het voorzitterschap van de Stuurgroep overgedragen van VADM b.d. W.
Nagtegaal aan Prof. ir J.J. (Hans) Hopman, professor of Ship Design en voorzitter van de afdeling
Maritieme en Transporttechnologie (MTT) van de faculteit 3ME (Mechanical, Maritime and Transport
Engineering) van de Technische Universiteit Delft. Tevens trad als TNO-vertegenwoordiger, als aflosser
van VADM Nagtegaal, SBN b.d.(TD) ir. M.G.L.H. (Maarten) Tossings aan.
Verder stemde de Stuurgroep in met de wisseling van het directeurschap en het voorzitterschap van het
Managementteam van MKC, van SBN b.d. drs. R.T.B Visser naar SBNT b.d. ir. K. Visser.
Klaas Visser was ten tijde van de stuurgroep Universitair Docent Marine Engineering bij de faculteit 3ME
van de TU Delft.
Met deze bestuurswisseling werd invulling gegeven aan het strategische besluit van de Stuurgroep, om
de focus van het MKC meer te richten op fundamenteel onderzoek. Dat maakt de inzet van het MKC
beter complementair met innovatiefora op hogere Technological Readiness Levels, zoals de Innovation
Council van NML.
De inzet van de nieuwe directeur wordt op basis van een dagdeel bekostigd door de Technische
Universiteit Delft. Dit is ingegeven door de grote synergie die bestaat tussen zijn onderzoeks- en
onderwijsprioriteiten op het maritieme vlak van de Universiteit en de versterkte fundamentele focus
van de Stichting MKC. Het voor de nieuwe directeur, ten opzichte van diens voorganger, kleinere aantal
beschikbare uren wordt binnen de staf gecompenseerd.
Verder wordt met de bestuurswisseling ruimte gegeven aan de wens van TNO om de Stichting MKC los te
weken uit de financiële structuur van TNO. Als gevolg daarvan zal in 2020 de financiële administratie van
de Stichting MKC ondergebracht worden bij een onafhankelijk administratiekantoor, waardoor het beheer
van facturen, BTW-verrekeningen en saldobeheer eenduidiger kan plaatsvinden.
Een voorwaarde voor deze verbijzondering is, dat de Stichting MKC transformeert naar een Stichting met
Onderneming, met een eigen bankrekening en fiscaal BTW-nummer.
De bezoek- en correspondentieadressen zullen geconcentreerd worden bij respectievelijk de Faculteit
3ME van de TU Delft (Leeghwaterstraat 17, Delft, de bureaus van Voorzitter en Directeur) en het nieuwe
administratiekantoor.
NB: in de loop van 2020 heeft deze financieel-administratieve transitie in goed overleg tussen MKC en TNO
plaatsgevonden naar het Dutch Accounting House Delft DAHD, Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft.
In 2019 trad Heerema Marine Consultancy terug uit het MKC, waardoor het aantal industriële partners
in het MKC op vijf uitkwam. Het MT acht het zeer relevant om het aantal industriële partners weer terug
te brengen naar zes, wat tevens een kans biedt om de diversiteit in de industriële partners uit te
breiden. Daarom wordt voorgesteld om Feadship uit te nodigen voor het MKC, waarmee een nauwe link
gelegd wordt met het innovatievermogen in de (super)jachtbouw. Feadship is ook regelmatig en zeer
gecommitteerd vertegenwoordigd in de consortia van wetenschappelijke projecten, een lidmaatschap
van het MKC kan een verdere bijdrage aan de kennis- en innovatieontwikkeling accommoderen.
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3. MKC MT bijeenkomsten in 2019
De MKC Management Team bijeenkomsten waren in 2019 vooral gericht op de ontwikkelingen en
onderzoeksinspanningen die op de TU Delft 3ME plaatsvinden, variërend van het nieuwe
onderzoeksprogramma voor Maritime and Transport Technology, naar de ontwikkelingen m.b.t. nieuw
onderzoek in nationale en Europese context, tot praktische promovendi trajecten en nieuwe faciliteiten
voor maritiem onderzoek. In de onderstaande lijst wordt een overzicht van de presentaties
gepresenteerd die richting gegeven hebben aan de zes MKC MT vergaderingen in 2019.
1901 Lode Huygens (TUD) – ‘Hardware in de loop: the link between ship scale models and advanced
performance predictors’
1902 Peter de Vos (TUD) – ‘Early stage design of vital distribution systems on board ships’
Herbert Koelman (NHL/Stenden) – ‘Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat’
1903 Pooria Pahlavan (TUD) – ‘Quantiative structural health monitoring’
Carey Walters (TUD) – ‘Fracture in ships and offshore structures’
1904 John van Haare (TUD) – ‘Lopende en te verwachten nationale en internationale calls’
Pranav Sumanth (TUD) – ‘Exploiting uncertainties to make better propeller design decisions’
1905 Wouter Kruijt (NIOZ) – ‘Ontwerp van het nieuwe RV Pelagia en review m.b.t. onderzoeksvoorzieningen
1906 Hans Hopman (TUD) – ‘Nieuwe onderzoeksthema’s en programma TU Delft’
Bart Escher (Ministerie van Defensie) – ‘Ontwikkelingen binnen het Europese Defensiefonds (EDF)
en Defensie onderzoek vanuit EU Horizon context’

4. Ondersteuning van het MKC aan onderzoeksinitiatieven
4.1. De Kennis- en Innovatieconvenanten (KIC) van de Topsector Maritiem
Met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) voor de jaren
2020-2023 heeft de Topsector Maritiem aangegeven welke belangrijke innovatiethema’s in haar optiek
van belang zijn voor de komende jaren. Deze innovatiethema’s zijn ingepast in vier maatschappelijke
thema’s en sleuteltechnologieën; te weten Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en
Voedsel, Gezondheid en Zorg en tot slot Veiligheid. Voor elk van deze thema’s zijn door het kabinet
zogenoemde missies vastgesteld. Daarnaast is de verdere ontwikkeling van sleuteltechnologieën (zoals
fotonica, kunstmatige intelligentie, etc.) die vernieuwing in deze thema’s ondersteunt, mogelijk maakt
of zelfs vooruit drijft, van groot belang.
MKC heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Kennis- en Innovatieagenda voor TKI
Maritiem genaamd ‘Maritime with a Mission’ met een bijzondere focus op de ontwikkelingen m.b.t.
fundamenteel onderzoek.
Dit betreft een actieve bijdrage in het verzorgen van presentaties en ondersteunende activiteiten voor
de volgende werksessies en bijeenkomsten:
8 mei 2019
‘Maritime with a Mission’, werksessie in Ahoy Rotterdam met een specifieke bijdrage in
de voorbereiding, presentatie en uitwerking van het thema ‘Towards Zero Emission’
5 juni 2019
Kennisconferentie ‘WAT ER IS’ door Topsector Water en Maritiem bij Van Oord in
Rotterdam met een specifieke bijdrage in de voorbereiding en uitvoering van de
conferentie als tafelleider.
8 nov. 2019
‘Workshop on Future Fuels’ tijdens Europort 2019 in Rotterdam met een rol als
tafelleider voor alternatieve brandstoffen tijdens de workshop.
19 nov. 2019 ‘Maritime with a Mission’, TKI-event op de SS Rotterdam met een specifieke bijdrage in
het leiden, resp. begeleiden, alsmede verzorgen van diverse presentaties omtrent het
thema ‘Towards Zero Emission’.
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4.2. Ontwikkeling, matchmaking en ondersteuning van NWO Blauwe Route call 2019
MKC heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NWO Blauwe Route call.
Dit proces is ingezet in 2017 met het inbrengen van de uitgangspunten voor een NWO PPS2 call gericht
op de thema’s uit de Blauwe Route, te weten Water als Bron, Leven in de Delta, Water als Blauwe weg
en Leven op het Water. Op 1 maart 2019 is de call gepubliceerd door NWO, op 3 april 2019 is een
matchmaking event georganiseerd waarbij partijen hun projectideeën mochten pitchen. MKC heeft
onderzoekers geattendeerd op deze call en het bijbehorende matchmaking event en de mogelijkheden
om daar te pitchen. Tevens heeft MKC als contactpersoon gefunctioneerd voor vragen vanuit TKI
Maritiem perspectief en een voordracht gedaan voor leden van de beoordelingscommissie.
Op 20 december 2019 werd bekend welke projecten goedgekeurd waren. De maritieme sector heeft in
deze call uitstekend gescoord. Van de tien goedgekeurde projecten zijn er zeven projecten waarin het
maritieme bedrijfsleven is vertegenwoordigd en zijn er vijf projecten waarbij TUD 3ME hoofdaanvrager
is. Met de onderstaande zeven projecten is naar schatting een budget van 4 tot 5 Miljoen Euro gemoeid.
Robuuste, effectieve en adaptieve scheepsontwerpen voor onzekere toekomstpaden
 indiener: TUD 3ME
 partners: Royal Wagenborg, Van Oord, Defence Material Organisation, Royal IHC,
Conoship International, TNO, SINTEF
Minimized PLUME dispersion through natural FLOCculation
 indiener: TUD 3ME
 partners: IHC Mining, Allseas, Boskalis, Deltares
Havenslib veranderen van afvalstroom naar grondstof
 indiener: NIOZ
 partners: Royal IHC, Port of Rotterdam, Van Oord, NETICS, Wetsus, TNO
Duurzame transport en logistiek over water: elektrificatie, automatisering en optimalisatie
 indiener: TUD 3ME
 partners: AMS, Zoev City, Gemeente Amsterdam, Flying Fish, DEMCON
Multi-fidelity Probabilistic Design Framework for Complex Marine Structures
 indiener: TUD 3ME
 partners: MARIN, DMO, Stichting Bijlboegfonds, Damen Shipyards Group
Lift control for hydrofoil craft
 indiener: TUD 3ME
 partners: Bijlboegfonds, MARIN, Damen Shipyards Group, Flying Fish
Sustainable dykes: sustainable design and reinforcement strategies for dykes in a changing climate
 indiener: TUD CiTG
 partners: Rijkswaterstaat, STOWA, Boskalis, Rivierenland
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5. NWO-projecten en MIIP-projecten
5.1. Overzicht NWO-projecten 2015 tot en met 2019
Het Maritiem Innovatie Programma, dat liep van 2007 tot en met 2012, met een uitloop tot eind 2015,
had als doel om Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de offshore en maritieme maakindustrie
te ondersteunen bij het verwerven van een toonaangevende positie op het gebied van
productleiderschap en regievoering. Binnen dit programma was er apart budget gereserveerd voor het
versterken van de fundamentele kennisbasis van de maritieme en offshore sector.
Om de kennisbasis van de offshore en maritieme maakindustrie ook na afloop van het Maritieme
Innovatie Programma te blijven versterken zijn sinds 2013 door STW en later NWO specifieke calls
ontwikkeld voor de Topsector Water en Maritiem. Daarnaast zijn er binnen generieke regelingen (bijv.
Perspectief) door STW en NWO ook maritieme en offshore projecten goedgekeurd.
Hoewel NWO in de praktijk niet gemakkelijk de financiële gegevens van haar projecten vrijgeeft is in het
kader van de eerdergenoemde Kennisconferentie ‘WAT ER IS’ een uitzondering gemaakt.
Daaruit blijkt dat de TKI Maritiem over de periode van 2015 tot en met 2019 ruim 20 Miljoen Euro aan
NWO subsidie ontvangen heeft voor de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
Daarbij wordt opgemerkt dat ten tijde van de publicatie van deze cijfers de resultaten van de Blauwe
Route call 2019 nog niet bekend waren en dus ook niet verwerkt zijn (zie hoofdstuk 3).

Afbeelding @: NWO-gelden toegekend aan projecten binnen de TSWM
Met de nieuwe koers die de overheid in 2019 heeft ingezet in het ‘Kennis- en Innovatie Convenant’
lijken er nieuwe mogelijkheden te komen voor onderzoek en ontwikkeling. Er lijkt een tendens zichtbaar
waarbij NWO meer oog heeft voor de fundamentele kennisvragen vanuit de maritieme en offshore
sector dan voorheen. Daarmee wordt de afstand tussen overheidsinstanties als NWO en de maritieme
en offshore-sector verkleind, hetgeen de kwaliteit en toepasbaarheid van het fundamentele onderzoek
voor het bedrijfsleven (en daarmee ook de maatschappelijke relevantie) verder vergroot. De staf van het
MKC overlegt periodiek (iedere 6 weken) met NWO om het actuele beeld van lopende en nieuwe calls te
bespreken.
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5.2. Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP)
MKC zoekt voortdurend actief kansen voor het verkennen van nieuwe technologische uitdagingen. Dit
allereerst met het oog op het in beeld brengen van (fundamentele) onderzoekbehoefte, maar ook om
de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen actief te stimuleren. De Maritieme Innovatie
Impuls Projecten lenen zich hier bij uitstek voor.
Jaarlijks, zolang het Ministerie van EZ&K daar gelden voor beschikbaar stelt, kunnen een beperkt aantal
voorstellen voor kortlopende (maximaal 1 jaar) zogenoemde MIIP-zaaigeldprojecten worden
gehonoreerd. Nederland Maritiem Land (NML) dient hierbij als financieel doorgeefluik, waarbij de NML
Innovation Council (IC) de projectvoorstellen beoordeelt en de ranking maakt, waarbij deze o.m.
getoetst worden aan de hand van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract. De IC houdt
ook de vinger aan de pols van de projecten en evalueert deze ook aan het eind van het projectjaar.
Er zijn drie beoordelingscriteria die alle even zwaar wegen:
1. Aansluiting op de vier innovatiethema’s van het Maritiem Innovatiecontract: ‘Winnen op Zee’,
‘Schone Schepen’, ‘Slim en Veilig varen’ en ‘Effectieve Infrastructuur’;
2. Perspectief op / kansrijkheid van een vervolgtraject;
3. Kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband.
Een belangrijke functie van deze MIIP-projecten is de ‘acclimatisatie’ van de onderzoekers met het
onderwerp en de maritieme industrie, teneinde vervolgprojecten (NWO, Europees, JIP of anders) zeer
effectief voor te bereiden. Het MIIP-project faciliteert, dat al in een vroegtijdig stadium de
onderzoeksvragen worden geformuleerd, projectdoelstellingen worden benoemd en mogelijke
consortia worden gevormd. Het project Green Maritime Methanol is een goed voorbeeld van een MIIPproject dat in 2017 is gestart door MKC, TNO en TU Delft en een vervolg gekregen heeft in 2019.

5.2.1. MIIP 2019
In 2019 is MKC initiator/deelnemer geweest in een drietal MIIP-projecten te weten:

MIIP009 IJzer als brandstof voor schepen
Deze haalbaarheidsstudie betreft een samenwerkingsproject van MKC, tevens penvoerder, de afdeling
verbrandingstechnologie van TU/e - fac. Wtb, TU/e studententeam SOLID, Δelta Σigma Marine
Engineering Consultancy (Em. Prof. Ir. D. Stapersma), NLDA-fac. Militaire Wetenschappen. Een brede
klankbordgroep, bestaande uit reders, werven (waaronder Damen en Royal IHC), industriële partijen
(waaronder Wärtsilä), Bureau Veritas, MARIN en TNO, heeft verder bijgedragen in de vorm van advies en
bijstand.
IJzer kan, net als enkele andere metalen, branden en warmte produceren. Het ijzerpoeder dat hiervoor
wordt gebruikt heeft een korrelgrootte vergelijkbaar met de dikte van een haar. TU/e doet al enige tijd
onderzoek naar ‘Metaalbrandstoffen’ als circulaire energiebron en ziet ijzer als kansrijke optie voor drie
toepassingsgebieden: energiecentrales, procesindustrie en scheepvaart.
Het circulaire groene karakter van ijzer komt met name naar voren door het verbrandingsproduct
(Fe2O3) met groen gevormde waterstof weer te reduceren tot opnieuw ijzerpoeder (zie afbeelding links).
IJzeroxidepoeder treedt hiermee in feite op als veilig opslagmedium voor waterstof en indirect van
elektriciteit. Verder wordt er bij de verbranding van ijzer geen CO2 gevormd en mogelijk niet of
nauwelijks NOx en ijzeroxidestof uitgestoten.
IJzer heeft in vergelijking met andere alternatieve brandstoffen een aantal voor- en nadelen. De
belangrijkste voordelen zijn het circulaire karakter en het ontbreken van de noodzaak tot koeling of
compressie van de brandstof voor de opslag ervan. Bovendien is ijzerpoeder, in vergelijking met
alternatieve brandstoffen, niet of nauwelijks giftig, explosief of corrosief. Een groot nadeel is echter de
lage energiedichtheid, per kg, die nauw samenhangt met de relatief hoge soortelijke massa van ijzer.
De toepassing van ijzer als circulaire energiebron wordt stapsgewijs ontwikkeld.
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Waar al in 2018 Team SOLID in hun kleinschalige lab-opstelling de werking demonstreerde, staat in de
eerste helft van 2020 een demonstratie gepland van de door het Metal Power consortium ontwikkelde
100 kW opstelling bij één van de brouwerijen van Royal Swinkels Family Brewers.
Bij het MIIP009-onderzoek werd gestart met een systeemanalyse en een inventarisatie van de
benodigde systeemomvang. Om van warmte uiteindelijk te komen tot rotatie-energie zijn
tussenstappen nodig, waarbij allereerst stoom als oude bekende weer in beeld kwam. Stoom wordt
echter al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw niet of nauwelijks meer voor scheepsvoortstuwing
toegepast. Dit betekende dat in deze studie weer alles ter discussie stond. Veel aandacht is daarbij
besteed aan de eis om de scheepsenergie-installatie zo compact en licht mogelijk te houden, dit ten
gunste van het gewicht van de betalende lading (payload). Een van de opties om zowel het rendement
te maximaliseren als het machinegewicht te verminderen is gevonden in de toepassing van zogenaamde
superkritische CO2 als medium in plaats van stoom. Hiervoor is echter nog veel ontwikkeling nodig
(TRL is nu 2-3).
Maar niet alleen machinegewicht en volume zijn kritisch. Voor brandstofgewicht geldt dat nog sterker,
waarbij men zich dient te realiseren dat het verbrandingsproduct, ijzeroxidepoeder, zwaarder is dan
ijzerpoeder en aan boord meegevoerd moet worden voor latere recycling aan de wal. Reden om ook
een uitvoerige economische haalbaarheidsstudie uit te voeren. Hierbij zijn drie cases voor schepen in
oplopende grootte geanalyseerd.
Naast het verbrandingsproces en de diverse omzettingen is uiteraard ook gekeken naar het logistieke en
transportproces, zowel aan boord als op de wal.
Aan het eind van deze haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat de toepassing van ijzer als brandstof
voor schepen uit zowel technisch als economische oogpunt binnen dit decennium haalbaar is, maar:
 gezien de stand van de technologie is allereerst nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig;
 in vergelijking met andere CO2-vrije energiedragers is de energiedichtheid van ijzerpoeder hoger
dan van (flow)batterijen, terwijl en in vergelijking met waterstof (H2) en ammonia (NH3) de
energiedichtheid per m3 hoger is, maar per kg lager;
 het hogere brandstofgewicht trekt een sterke wissel op het scheepsontwerp en op het operationele
profiel, in het bijzonder het brandstofbunkergewicht en -grootte in relatie met de vaarafstand en
het laadvermogen; er zal dus meer frequent gebunkerd moeten worden dan nu gebruikelijk;
 net zoals dat voor andere CO2-vrije brandstoffen geldt, is een gelijk speelveld ten opzichte van
fossiel een cruciale succesfactor; met een sterke rol voor de internationale overheden;
 de promotie van ijzer als brandstof voor schepen verdient een hoge prioriteit; reden voor TU/e
Team SOLID om al tijdens het project te zijn begonnen aan het organiseren van een varende demo.
Verder zijn daarom ook stappen gezet voor diverse publicaties begin 2020, in o.m. ‘SWZ|Maritime’
en een lezing voor de KNVTS.

MIIP016 Inventarisatie alternatieve brandstoffen voor de zeevaart varend op HFO
MKC, TNO en TU Delft onderzochten de mogelijkheden voor de zeescheepvaart om op korte termijn
andere brandstoffen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.
De studie concludeert dat concrete stappen nodig zijn om de zeescheepvaart op korte en langere
termijn te ondersteunen in de overgang van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen. Diverse
maatregelen kunnen daarin een grote rol spelen, zoals het onlangs geïntroduceerde R&D fonds van de
reders, het subsidiëren van groene brandstoffen en/of een verplichte introductie via instrumenten zoals
de Renewable Energy Directive voor wegtransport.
In de zeescheepvaart wordt momenteel vooral gebruik gemaakt van Heavy Fuel Oil (HFO) en Marine Gas
Oil (MGO). Uit een samengestelde lijst van bijna 30 alternatieve brandstoffen en productieketens zijn
vier brandstoffen geselecteerd die een mogelijk alternatief bieden voor de zeescheepvaart: bio LNG,
Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), bio Methanol en Fischer Tropsch Diesel.
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Voor deze brandstoffen zijn de prijzen voor de huidige grijze (fossiele) varianten becijferd, maar ook de
kosten voor de toekomstige groene (hernieuwbare) varianten. De bandbreedte van de prijzen van
hernieuwbare brandstoffen is groot, de gemiddelde prijzen zijn redelijk vergelijkbaar, alleen Fischer
Tropsch diesel is circa 50% duurder.
Daarnaast zijn er vijf representatieve Nederlandse schepen geselecteerd voor de berekening van de
extra systeem- en brandstofkosten ten opzichte van dezelfde schepen varend op MGO. Tot slot zijn er
van 2020 tot 2050 vier scenario’s geschetst, waarin het brandstofverbruik van 100% fossiel in 2020
oploopt naar 100% hernieuwbaar in 2050.
Uit de berekeningen blijkt dat HVO en bio-LNG het meest geschikt zijn om via blends met respectievelijk
MGO en LNG in de markt te introduceren. Voor methanol is dat lastiger, omdat bestaande motoren
aangepast moeten worden en vanwege de gemiddeld hogere methanolprijzen. Blends met bio-LNG
kunnen een positieve business case opleveren als uitgegaan wordt van een lage prijsprojectie. Dit is
vooral van toepassing voor schepen met veel draaiuren per jaar (8000 uren). Een beperkt aantal
Nederlandse schepen vaart inmiddels ook op LNG.
Tenslotte is gebleken dat zonder extra stimuleringsmaatregelen de businesscase voor vergroening in de
zeescheepvaart in de toekomst niet gemaakt kan worden. Dit geldt voor de vier in detail onderzochte
brandstoffen, maar ook voor minder snel toepasbare brandstoffen als hernieuwbare waterstof,
(upgraded) pyrolyse olie en bio-ethanol.

MIIP004 Serious Gaming voor Duurzame Scheepvaart
In dit project willen TNO, Marin, NMT, KVNR en MKC de energietransitie voor de maritieme sector
ondersteunen door Serious Gaming in te zetten.
‘Serious Gaming’ is een doeltreffende manier om begrip, samenwerking en vertrouwen te creëren
tussen partijen en geeft partijen de mogelijkheid om in een veilige omgeving nieuwe concepten te
testen. Het game element zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid waardoor er een open discussie
ontstaat waarin creatieve en innovatieve oplossingen worden bedacht. Dankzij het duidelijke overzicht
van acties en gevolgen tijdens de game wordt ook duidelijk dat alle partijen uiteindelijk gebaat zullen
zijn bij een goede samenwerking of verandering.
Binnen dit project zijn diverse sessies georganiseerd met bestaande logistieke serious games rondom
samenwerking tussen partijen en de impact van nieuwe ontwikkelingen. De ervaring leert dat door een
game te spelen men de mogelijkheden en het potentieel ervaart en op een creatieve manier loskomt
van de dagelijkse praktijk. Tussen de speelrondes door wordt tevens de vertaling gemaakt naar de
opgave van de energietransitie voor de maritieme sector en wordt met elkaar bediscussieerd welk
verandertraject nodig is.
Naar aanleiding van de spelsessies is besloten om een game rond de samenwerking tussen rederijen en
verladers te ontwikkelen. Het hoofdthema is dat de verlader van de rederij eist dat hij in 2025 CO2
neutraal transporteert.
Het consortium wil in 2020 het spel rondom samenwerking in de keten verder uitwerken tot een
daadwerkelijk spel. Daartoe zal buiten het project om nog een sessie met verladers worden
georganiseerd. Mogelijk gebeurt dit in het kader van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
als onderdeel van de actielijn rondom ketensamenwerking.
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5.2.2. MIIP 2020
Voor de call van MIIP2020 is MKC initiator/deelnemer in een viertal projecten te weten:

Onderzoek naar de toepassing van brandstofcellen in de maritieme sector (FCMAR)
Het project ‘FCMAR’ heeft tot doel inzicht te verschaffen in de (veiligheids-)technische en economische
haalbaarheid van diverse brandstofcelconfiguraties aan boord in combinatie met mogelijk toepasbare
brandstoffen. Voor diverse typen brandstofcellen en daarbij behorende brandstoffen (eventueel met
reformers) wordt onderzocht welke systeemconfiguraties toepasbaar zijn aan boord waarbij o.a. TRL
(Technology Readiness Level), emissies en(brandstof)beschikbaarheid centraal staan.

Incentives for Green Shipping
Het project ‘Incentives for Green Shipping’ beoogd de maritieme sector inzicht te geven over de
mogelijke stimuleringsmaatregelen voor carbon reductie. Dit project zal daartoe een aanzet geven zodat
de business case voor schone scheepvaart sneller en doelmatiger kan worden gerealiseerd

AmmoniaDrive research feasibility study
Het project ‘Ammonia Drive research feasibility study’ heeft als doel een consortium op te richten dat
het concept van AmmoniaDrive breed draagt en zich de komende jaren in zal zetten voor de
verwezenlijking van AmmoniaDrive. Dit consortium zal zich via dit MIIP-project vormen en de leden
zullen bijdragen aan het formuleren van een NWO Perspectief (of anderszins gefinancierd) voorstel. Dit
voorstel zal subsidie vragen voor het daadwerkelijk benodigde fundamentele en toegepaste
technologische onderzoek dat AmmoniaDrive mogelijk moet maken.

De potentie van biobrandstoffen
Dit project heeft zich tot doel gesteld inzichtelijk te maken welke bio-grondstoffen voor de eerste fase
van de energie transitie een rol kunnen spelen als biobrandstof. Hierbij worden de belangrijkste
bronnen, zowel qua materiaal als locatie geïdentificeerd, alsmede de benodigde bijdrage in de
belangrijkste Europese havens. De kennis ontwikkeld binnen dit project zal een vervolg krijgen in een
samenwerking tussen (bio)brandstof leveranciers, reders en havens om deze mogelijkheden verder te
testen.

5.2.3. MIIP-vervolgproject ‘Green Maritime Methanol’
Green Maritime Methanol is een vervolgproject op het in 2017 uitgevoerde MIIP-project

MIIP17.001 - Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen.
In dit vervolgproject onderzoekt een consortium van internationale maritieme bedrijven de
mogelijkheden voor (bio)methanol als een transportbrandstof in de maritieme sector.
Belangrijke scheepseigenaren als Arklow Shipping, Boskalis, DEME, Koninklijke Marine, Rijksrederij, Van
Oord, Wagenborg Shipping en brancheorganisatie KVNR zijn vertegenwoordigd in het project. Daarnaast
nemen Damen Shipyards, Feadship, Royal IHC en motorfabrikanten als Pon Power, MTU, Wärtsilä en
hun brancheorganisatie VIV deel in het consortium. Tenslotte completeren gespecialiseerde marine
equipment suppliers zoals MSN en maritieme serviceproviders zoals Bureau Veritas, Lloyds Register en
C-Job de maritieme toeleverketen.
Daarnaast worden de infrastructuur en de toeleverketen voor methanol afgedekt door Havenbedrijf
Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam en ook methanolleveranciers zoals Bio MCN, Helm Proman en
hun internationale brancheorganisatie Methanol Institute zijn vertegenwoordigd. Dit geeft aan dat er
grote interesse is om in dit project kennis te integreren vanuit beide kennisketens.
Tenslotte werken belangrijke Nederlandse onderzoeksinstituten als TNO, TU Delft, NLDA, Marin en
Universiteit Gent samen en voorzien het consortium van diepgaande technische en wetenschappelijke
kennis en onderzoekscapaciteit. Operationele profielen, scheepsconfiguraties, motoren configuraties,
prestaties en emissiewaarden zijn onderwerpen onderzocht worden. MKC vervult de rol van
projectcoördinator.
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6. Deelname aan Kennis- en Overlegfora
De directeur van het Maritieme Kennis Centrum nam deel de Innovation Council en het
Directeurenoverleg van NML en aan de vergadering van het TKI Maritiem bestuur. De inbreng van het
Maritieme Kennis Centrum was gericht op het duiden van de ontwikkelingen in fundamenteel
onderzoek, zowel in de richting van interessante calls voor de sector als in belangrijke resultaten die erin
geboekt zijn. Een belangrijke ontwikkeling is, dat het NML het directeurenoverleg gepositioneerd heeft
als sectorbreed plannings- en uitvoeringsoverleg van belangrijke initiatieven voor de maritieme sector.
Daartoe is het directeurenoverleg ook uitgebreid met brancheverenigingen die geen lid van NML zijn,
zoals VisNed vanuit de visserij. De ervaring is, dat met deze insteek een krachtig platform gecreëerd is,
dat met korte lijnen belangrijke initiatieven kan starten. De formulering van het sectorbrede Masterplan
Emissieloze Scheepvaart, met een beroep van 250 M€ op het Groeifonds, is daar één van de
voorbeelden van.
Verder participeert c.q. initieert de staf van MKC in regulier overleg met de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO (calls fundamenteel onderzoek), Kennis- en Innovatie
Convenanten binnen de thema’s van de Topsectoren (hetgeen door de relatieve versnippering een grote
uitdaging in een groot belang is) en participeert de directeur in het Platform Nederlands Marinebouw
Cluster.
Een belangrijke nieuw overleg is de ‘Nationale Vaartijd Commissie’, ingesteld door NWO.
Ter toelichting citeren we de ‘NWO-Terms of Reference’ van mei 2019:
Het NWO domein Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW) stelt een Nationale Vaartijd Commissie (NVC)
in die zal toezien op de verdeling van vaartijd van de vloot van de National Marine Facilities (NMF),
welke wordt beheerd door Royal NIOZ (Netherlands Institute for Sea Research). De NMF verzorgd de
planning van de vaartijd van de NMF vloot, welke in dienst staat van al het fundamenteel en toegepast
marien en maritiem onderzoek in Nederland (zoals beschreven in het vaartijdmodel NMF). De NVC zal
bestaan uit 5 leden: een wetenschappelijk lid vanuit een wetenschappelijke kennisinstelling, een
medewerker van de NMF, een medewerker van NIOZ, een lid vanuit een aangesloten topsector of
daaronder vallende TKI (e.g. TS Water & Maritiem, TS Energie, TS Agri&Food), en een onafhankelijk
voorzitter. Alle 5 leden (inclusief de voorzitter) hebben stemrecht over agendastukken.
De sector beschouwt deze Commissie als een zeer relevant instrument om innovaties vanuit
(fundamenteel) onderzoek naar zee te brengeen en te beproeven op de onderzoeksschepen van NIOZ,
met name ook op de vervanger van de RV ‘Pelagia’, het grootste schip. Het MKC heeft actief
geparticipeerd in de eisen voor het ontwerp van dit onderzoeksschip. SBN bd. drs. R.T.B. Visser, de
voormalige directeur MKC, heeft zitting namens de topsector, waarmee een belangrijke maritieme
inbreng in de planning verkregen is.

7. Disseminatie van MKC-kennis: website en wetenschappelijke publicaties
Sinds in 2013 de MKC-website www.mkc-net.nl vernieuwd werd, is deze voortdurend geüpdatet, verder
ontwikkeld en gevuld met MKC-vergaderdocumenten, MKC-projectdocumenten en andere relevante
kennisdocumenten, nieuwsberichten en aankondigingen van maritieme evenementen.
Overigens is het aloude webadres www.maritimeknowledgecentre.com nog steeds van kracht.
De MKC-vergaderdocumenten, inhoudelijke presentaties, verslagen van onderzoeksproject-documenten
en dergelijke zijn achter een, voor elk MKC-gremium (Geregistreerde bezoekers, MKC MT, staf MKC en
MKC Stuurgroep) groep-specifiek, resp. individueel password (met bijbehorende incrementele
bevoegdheden) te raadplegen, waarmee de MKC-website tevens dienst doet als MKC archief.
Daarnaast functioneert de MKC-website als een kennisbank voor de Nederlandse Maritieme en Offshore
sector. Documenten, die voor de Nederlandse Maritieme en Offshore-sector van strategisch belang zijn,
kunnen alleen geraadpleegd worden door geregistreerde bezoekers. Registratie is alleen voorbehouden
aan leden van de Nederlandse Maritieme Gemeenschap (in ruime zin).
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Verder kunnen ook, m.b.v. een specifiek op de Maritieme Sector gerichte zoekmachine,
kennisdocumenten worden gezocht in:
 TU Delft Repository, ruim 40.000 records, waaronder: scripties en proefschriften, publicaties en
artikelen, conferentieverslagen, patenten, watermanagementcollecties;
 TU Delft - TNO Repository, ruim 12.000 records, incl.: TNO-rapporten van o.m. het Maritiem
Innovatie Programma (MIP), METIS TU Delft-publicaties, recente SDL publicaties, Maritime
Technology archieven.
 MARIN Repository, incl.: Papers, proefchriften, (publieke) MARIN Rapporten
 Een specifieke selectie van andere Internationale bronnen, incl.: Nederland Maritiem Land,
Wageningen Marine Research, NIOZ, DST Duisburg, Royal Institution of Naval Architects, SNAME
Technical Papers, Journal of Marine Systems, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering,
Journal of Hydrodynamics, International Journal of Nautical Archaeology, Coastal Engineering.
ISP Journal.
Begin 2017 is binnen de MKC-website structuur redactionele ruimte gegeven aan het, vooral voor het
Nederlandse Maritieme onderzoek van belang zijnde, International Shipbuilding Progress Journal.
Dit Journal wordt redactioneel ingevuld door de Stichting International Shipbuilding Progress (ISP). Dit is
een Nederlandse stichting, opgericht op 18 december 1987, welke gevestigd is te Delft.
Deze samenwerking levert, blijkens analyse van het website-bezoek een win-winsituatie, doordat ook de
overige websitegedeelten meer aandacht hebben gekregen.
Tenslotte kan vermeld worden dat, zoals onderstaande cijfers laten zien, het aantal geregistreerde
bezoekers ook in 2019 is toegenomen en dat de MKC-website in toenemende mate wordt bezocht.
Ook het aantal documenten neemt gestaag toe; met dien verstande dat in 2019 het aantal documenten
sterker dan voorheen is toegenomen, m.n. doordat een van de MKC-projecten (MIIP009-‘IJzer als
brandstof voor schepen’) de website tevens gebruikte als projectdatabase.

www.mkc-net.nl
Aantal (nieuwe) geregistreerde gebruikers
Website-bezoeken
Toe-/afname
Bounce rate *)
(Nieuwe) documenten in database
Totaal aantal documenten in database
Aantal nieuwsberichten
Evenementen aankondigingen

2017
21
2319
64%
65
1008
20
14

2018
4
2471
7%
68%
67
1075
15
7

2019
15
2890
17%
68%
90
1165
25
8

Totaal
200

1165
120

*) Bounce rate is het percentage websitebezoekers dat bij aankomst direct weer wegklikt.
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8. Financieel Verslag
8.1. Kosten-baten
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van 38.828 €. Voor het overzicht van inkomsten
en uitgaven wordt verwezen naar bijlage 1. In de vergadering van de Stuurgroep MKC op 30 oktober
2018 is besloten de activiteiten in MKC verband opnieuw met drie jaar te verlengen tot en met het jaar
2021. In 2019 is daarom evenals in de voorgaande jaren als totaal bedrag aan kostenbijdrage (subsidie)
van de vier vaste MKC-deelnemers ‘founding fathers’ –TU Delft, TNO, MARIN en NLDA/KIM - 92.000 €
ontvangen. (23.000 € per deelnemer). Daarnaast is een bijdrage van de vijf industriële partners
ontvangen ter waarde van 62.500 € (12.500 € per industriële partner).
Uit de inkomsten worden de kosten gecompenseerd voor de inzet van de stafmedewerkers MKC, het
lidmaatschap van NML en externe kosten.
Opgemerkt moet hierbij nog worden dat, naast de hiervoor benoemde reguliere inkomsten uit
deelnemers bijdragen, MKC-ook inkomsten geniet uit subsidies en bijdragen ter gehele of gedeeltelijke
dekking van de ondernomen inspanningen ten behoeve van het leiden en/of in samenwerking met
partners uitvoeren van de diverse al of niet door MKC geïnitieerde projecten.

8.2. Eigen Vermogen
Tot nu toe heeft MKC slechts volstaan met een jaarrekening op basis van operationele kosten en baten.
Het (fluctuerende) jaarsaldo kan hierbij als eigen vermogen beschouwd worden. De voor een gezond
‘bedrijf’ noodzakelijke hoogte hiervan hangt nauw samen met de ongelijkmatigheid van de in en
uitgaande geldstromen.
De inning van deelnemersbijdragen en subsidies ijlen doorgaans na bij de financiële verplichtingen, zoals
voor de betaling van declaraties van stafleden.
Verder is MKC met ingang van 2020 Btw-plichtig (Voordien was MKC financieel-administratief ingebed in
de TNO-organisatie). Dit houdt in dat er elk kwartaal Btw moet worden afgedragen.
De voor een gezonde bedrijfsvoering nodige ratio eigen vermogen/omzet zal in de loop van 2020 nader
worden onderzocht.

8.3. Het B.J. Tidemanfonds
Het ‘B.J. Tidemanfonds’ is in 2007 gevormd uit de overdracht aan MKC van het bij de liquidatie van de
Stichting NIM resterende budget. Het NIM was in de jaren daarvoor een door het Ministerie van EZ
gesubsidieerd vehikel van en voor de maritieme sector ter stimulering van haar R&D activiteiten. Deze
overdracht vond plaats onder de conditie deze ‘donatie’ aan te wenden voor de financiering van
promoties aan de TUD Maritieme Techniek. Het ‘B.J. Tideman fonds’ wordt door het MKC beheerd en is
uitsluitend bestemd voor de financiering van promoties bij de vakgroep Maritieme Techniek van de
faculteit 3ME van de TUD. In voorkomende gevallen wordt het B.J. Tidemanfonds ook ingezet als
doorgeefluik van subsidies van de Maritieme Fondsen t.b.v. promotiewerk bij TUD Maritieme Techniek,
waarbij MKC t.a.v. de beoordeling van de voortgang van die promotieprojecten optreedt als inhoudelijk
adviseur van de Maritieme Fondsen.
MKC heeft er tot nu toe steeds naar gestreefd het oorspronkelijk door het NIM gedoneerde restbudget
als buffer te beschouwen en daartoe onaangetast te laten, terwijl voor in voorkomende gevallen elders
niet subsidiabele promotieprojecten konden worden gesteund de Maritieme Fondsen hiervoor te
interesseren.
Meer informatie over het B.J. Tidemanfonds en de naamgever vindt u op de MKC-website via deze link.
(www.mkc-net.nl/library/documents/254/all/ )
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9. Evaluatie 2019 en doorkijk naar 2020
De evaluatie van 2019 is niet los te zien van de ongekende COVID-19 gebeurtenissen in 2020. Het
maritieme onderzoek in 2019 en de jaren ervoor worden gekenmerkt door een grote intensivering van
de wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die onder andere zichtbaar is geworden door een relatief
groot aantal PhD-kandidaten en afstudeerders in het maritieme onderzoek, alsmede het aantal
projecten en de omvang ervan. De Corona-epidemie in 2020 laat helder vier relevante maritieme
conclusies zien:
- een verlaging van emissies en uitstoot is mogelijk en zal post-corona nog meer belang krijgen in
klimaatakkoorden en green-deals;
- de zeevaart en de binnenvaart bleven operationeel en toonden daarmee hun buitengewoon grote
strategische belang in (strategisch) transport van goederen;
- daar waar bemanningsgroottes gereduceerd kunnen worden, fysieke onderhoudsbehoeftes
gereduceerd kunnen worden en systemen autonoom kunnen worden wordt de afhankelijkheid van
de kwetsbaarheid van mensen verminderd met mogelijke positieve gevolgen voor de functionele
betrouwbaarheid van schepen in hun logistieke – en veiligheidsomgeving;
- in crisistijd versterkt de rol van de overheid, en dus ook het belang van de maritieme component
van de overheid (Rijksrederij, Koninklijke Marine).
Samen met de maritieme kennisinstellingen en NML is deze conclusie in 2020 geoperationaliseerd in het
‘Masterplan Emissieloze Scheepvaart’, gericht op de transitie naar emissieloze schepen en digitale
versterking van ontwerp en systemen. Dat wordt vanaf 2020 gedetailleerd en uitgewerkt als kandidaat
voor opname in het Groeifonds of het Europese Herstelfonds.
Het belang van de kennispositie van het Nederlandse Maritieme cluster is daarom relevanter dan ooit.
De maritieme energietransitie, het kennen en beheersen van de effecten van de corona-pandemie, de
effecten van de maritieme veiligheidssituaties op marine-ontwerpen: zij geven allemaal een groot
momentum aan maritiem onderzoek. Het Maritiem Kennis Centrum MKC draagt hieraan juist in deze
tijd bij met het inventariseren en faciliteren van de fundamentele onderzoeksvragen van het maritieme
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het opereert daarin in nauw overleg met NWO (de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), De Topsector Water en Maritiem, de Blauwe Route
van de Nederlandse Wetenschapsagenda en uiteraard met alle missies van het Missiegebonden
Topsectorenbeleid. Zeker nu is de inzet van het MKC onlosmakelijk verbonden met de innovatie van de
Nederlandse maritieme sector, en daarmee van groot belang voor de ‘founding fathers’ van het MKC:
TU Delft, TNO, MARIN en NLDA/KIM en voor de Nederlandse Maritieme Industrie.

Onze doelstellingen voor 2020 zijn:




Versterking van het maritieme fundamentele onderzoek, met name in de ondersteuning van de
maritieme energietransitie.
Versterking van de rol van de maritieme sector in het missiegebonden topsectorenbeleid in de
thema’s Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg,
Veiligheid en de Sleuteltechnologieën
Transformatie van het in de TNO organisatie financieel-administratief ingebedde MKC
naar een zelfstandige Stichting MKC met onderneming.

Delft, oktober 2020

Prof. Ir. J.J. (Hans) Hopman, voorzitter

ir. K. Visser, Sbn (bd), directeur
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