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1. Inleiding
Het grootste gevaar in turbulente tijden is niet de turbulentie, het is het handelen met de kennis van
gisteren. Met dit citaat van de Amerikaanse schrijver en hoogleraar Peter Drucker bied ik u het
jaarverslag 2020 van het Maritiem Kennis Centrum aan.
Onlosmakelijk is het jaar 2020 verbonden aan de coronacrisis, en de enorme impact die deze pandemie
had en op het moment van schrijven van dit Jaarverslag 2020, begin 2021, heeft op ons werken, denken
en samenleven. Dit leverde ongekende en onomkeerbare ontwikkelingen op in de manier waarop de
economie draaide, de samenleving beschermd moest worden en de wereldwijde goederen-, personenen dienstensector. Schoksgewijs werden veranderingen ingezet, die pre-corona slechts als
toekomstmuziek ervaren werden of naar die toekomst en volgende generaties vooruitgeschoven
werden. Online kennisopbouw en -deling, klimaatinitiatieven, de rol van de overheid, thuiswerken en
remote bedrijfsvoering, het werden allemaal onderdelen van ons leven die post-corona niet zullen
verdwijnen, en waarin de maritieme sector een uiterst strategische rol speelt. Dat maakte 2020 een
revolutionair jaar voor het maritieme onderzoek, in de versterking van reeds bestaande topsectorontwikkelingen en de initiatie van een sector-brede energietransitie. Voor het Maritiem Kenniscentrum
werd 2020 daarom een buitengewoon krachtige voedingsbodem voor de versterking van fundamenteel
maritiem onderzoek.
In 2020 stonden twee benaderingen centraal in de coördinatie van het maritiem gerelateerde
fundamenteel onderzoek:
Allereerst zijn de MKC-managementvergaderingen in 2020 gestructureerd naar de inhoudelijke thema’s
van het missiegebonden topsectorenbeleid. In de praktijk werd iedere bespreking toegespitst op één
thema, en werden daarin gezamenlijk de fundamentele vraagstukken besproken.
Tijdens deze vergaderingen zijn de thema’s Energie en Duurzaamheid, Veiligheid, Landbouw, Water en
Voedsel en Sleuteltechnologiën van de verschillende Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s
aan bod gekomen alsmede de aanloop naar het Masterplan voor een Emissieloze Maritieme Sector.
Daarnaast is meteen bij de start van de Corona-pandemie een analyse opgesteld van de belangrijkste
ervaringen en visies van de maritieme sector, leidend tot fundamentele onderzoeksbehoeften in de
aanloop naar de post-coronaperiode. In een presentatie in de Innovation Council van NML op 15 april
2022 benoemde de directeur MKC daarin de volgende vier onderwerpen:
a. De doorbraak van maritieme zero-emissie systemen
b. Het belang van de scheepvaart voor stabiele ketens.
c. Social & Professional Distancing: het belang van autonomie van schepen en scheepssystemen
d. Samenwerking tussen en met ministeries: een sterkere rol van de overheid in de ondersteuning van
de samenleving.
De daaruit volgende speerpunten voor fundamenteel onderzoek betroffen de versterking van het
onderzoek naar alternatieve, schone brandstoffen voor de zeevaart en binnenvaart (waaronder
waterstof, methanol en ammonia), de toepassing van brandstofcellen aan boord van schepen, de
toepassing van emissieloze corridors voor de binnenvaart en smart and reduced maintenance, d.w.z.
vermindering van de afhankelijkheid van diensten en onderdelen.
Al deze onderwerpen zijn daarna verwerkt in de programmering van de MT’s van het MKC, de
programmering van calls en de bijdrage van het Maritieme Masterplan Zero Emissie scheepvaart.
Dit Masterplan is een van de meest tastbare initiatieven die tijdens de Coronaperiode ontstaan zijn. Op
verschillende niveaus in de samenstelling van dit plan heeft het MKC inhoudelijk bijgedragen aan de
fundamentele onderzoeksvragen voor de initiële R&D-fase ervan.
Dit jaarverslag gaat in op de volgende onderwerpen:




Governance ontwikkelingen in Stuurgroep en Managementteam (hoofdstuk 2)
MT MKC bijeenkomsten in 2020 (hoofdstuk 3)
De ondersteuning door het MKC aan onderzoeksinitiatieven (Kennis- en Innovatiecontracten, de
Blauwe Route), maritieme PhD promoties 2019 (hoofdstuk 4)
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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 2020 en doorkijk naar 2021 (hoofdstuk 9).

Kernboodschap 2020
Het belang van de kennispositie van het Nederlandse Maritieme cluster is relevanter dan ooit.
De maritieme energietransitie, de transitie naar slimme en autonome schepen en de totale
vernieuwing van de vloot van de Nederlandse Koninklijke Marine maken van de twintiger jaren
van deze eeuw een ongekende transformatie naar totaal nieuwe scheepsconcepten en maritieme
operaties: het maritieme decennium. De opzet en uitvoering van het Maritieme Masterplan, de
bijdrage van fundamenteel onderzoek aan Europese projecten, het initiëren van fundamenteel
maritiem onderzoek in Groeifondsprogramma’s, de Europese Green Deal en het Recovery and
Resilience Fund van de Europese Commissie, het starten van de Waterborne Partnership en de
steeds meer maritiem gerichte calls van NWO en de NWA vragen om radicaal nieuw maritiem
onderzoek, briljante toepassing van de uitkomsten van fundamenteel onderzoek en intelligente
en slagvaardige ondersteuning van deze toepassingen in nieuwe scheepsontwerpen, nieuwe
scheepssystemen, nieuwe bemanningsconcepten en nieuwe onderhoudsconcepten. In 2021
innoveren we ons letterlijk de coronacrisis uit, en zal de maatschappij vragen om de schepen die
emissieloos (ook geluid) en smart opereren en doorslaggevend zijn in hun gebruik, zowel militair
als civiel.
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) en wordt door NWO ook bij de opstelling van calls betrokken.
De Topsector Water en Maritiem, de Blauwe Route van de Nederlandse Wetenschapsagenda en
uiteraard met alle missies van het Missie-gebonden 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 2021
Voor 2021 zien we, met de kernboodschap 2019 in het achterhoofd, de volgende doelstellingen:
 Het initiëren en stimuleren van maritiem richtinggevend en doorslaggevend fundamenteel
onderzoek in samenhang met het Maritieme Masterplan, de NWO- en NWA-calls en de
Europese Onderzoeksprogramma’s.
 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
 Het uitbreiden van het MT met nieuwe partners, die de maritieme transformatie in dit
decennium verder impuls geven.
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2. Governance ontwikkelingen in SG en MT van het MKC
Het Bestuur van de Stichting MKC wordt gevormd door de vier ‘Founding Fathers’:
 Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie;
 De Technische Universiteit Delft, faculteit 3ME;
 TNO;
 MARIN;
Er heeft in 2020 één bestuurswisseling plaatsgevonden: bij de commandowisseling van het KIM begin
2020, is Ktz. Jacco de Bruin afgelost door Ktz. Wilko van Zanten en daarmee ook als bestuurder MKC.
De Stuurgroep MKC wordt gevormd door bovenstaand bestuur aangevuld met bestuurders van de vijf
Industriële Partners binnen MKC:
 Allseas;
 Damen;
 Royal IHC;
 RH Marine;
 Wärtsilä;
Het management Team (MT) van MKC wordt gevormd door R&D Managers van de MKC deelnemers.
Daarnaast nemen ook vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners van MKC, t.w. Wageningen
Marine Research, NIOZ en NMT op regelmatige basis deel aan de MT-vergaderingen.
In 2019 trad Heerema Marine Contractors terug uit het MKC, waardoor het aantal industriële partners in
het MKC op vijf uitkwam. De deelnemers in MKC achten 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
deelname uit te breiden. Daarom is in de Stuurgroep-vergadering van 10 december afgesproken om
Feadship uit te nodigen voor deelname in 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. Ter voorbereiding nam
Feadship in juni 2021 deel aan de MKC MT-bijeenkomst.
De Stuurgroep van het Maritiem Kennis Centrum kwam in 2020 op 10 december als Teams-vergadering
virtueel bijeen. Het feit dat deze vergadering pas aan het einde van het jaar doorgang kon vinden had
alles te maken met de financieel-administratieve verzelfstandiging van MKC uit TNO.
Als gevolg daarvan moest in 2020 de financiële administratie van de Stichting MKC worden
ondergebracht bij een onafhankelijk administratiekantoor, waar het beheer van facturen, BTW
verrekening, saldo- en vermogensbeheer professioneel kan plaatsvinden.
Voorwaarde voor deze verzelfstandiging was wel dat de Stichting MKC eerst transformeerde naar een
Stichting met Onderneming, met een eigen bankrekening en een eigen fiscaal BTW nummer.
Tegelijkertijd zijn de bezoek- en correspondentieadressen geconcentreerd bij, respectievelijk de
Faculteit 3ME van de TU Delft (Leeghwaterstraat 17, Delft, de bureaus van Voorzitter en Directeur) en bij
het nieuw gekozen administratiekantoor Dutch Accounting House Delft – DAHD (Rotterdamseweg 183c,
2629 HD Delft). Ter toelichting van de keuze voor DAHD als administratiekantoor kan gemeld worden
dat dit in goed overleg tussen MKC en TNO en op aanbeveling van TNO heeft plaatsgevonden. DAHD is
dan ook met name actief als administratiekantoor bij uit TNO voortgekomen startups.
De Staf MKC bestond in 2020, naast de Directeur (ir Klaas Visser Sbn bd) uit twee adviseurs, t.w.:
ir Pieter ’t Hart en ing. Caspar Kramers. Caspar had in de loop van 2020 te kennen gegeven zijn
stafdeelname aan MKC na 11,5 jaar per 31 december te willen beëindigen. Hij blijft in 2021 nog wel
beschikbaar voor het afronden van lopende zaken en voor het bijhouden van de MKC Website. Naar
opvolging wordt nog gezocht.
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3. MKC MT bijeenkomsten in 2020
De MKC Management Team bijeenkomsten waren in 2020 vooral gericht op de ontwikkelingen en
onderzoeksinspanningen die te maken hebben met de implementatie van de Meerjarige
Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s ). Voor de maritieme sector zijn de sleuteltechnologieën en de volgende drie thema’s vooral van belang:




Energietransitie en Duurzaamheid
Thema Landbouw, Water en Voedsel
Thema Veiligheid

In dat kader zijn er in 2020 presentaties gegeven door respectievelijk vertegenwoordigers vanuit TKI
Wind op Zee, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ministerie van Defensie, m.n.
Defensie Materieels Organisatie (DMO). Daarnaast heeft de COVID 19 pandemie vanaf maart 2020
duidelijk een stempel gedrukt op niet alleen de vorm (virtueel), maar met name op de inhoud van de
MKC MT bijeenkomsten, waarbij de ontwikkelingen rondom het Maritieme Masterplan een prominente
plaats hebben ingenomen.
In de onderstaande lijst worden de presentaties benoemd die mede richting gegeven hebben aan de zes
MKC MT vergaderingen in 2020.
20-01 Bob Meijer (TKI WOZ) – ‘Ontwikkelingen in de topsector Energie en mogelijkheden voor
samenwerking en onderzoek’,
Reginald Visser (NVC) – ‘Ontwikkelingen binnen de Nationale Vaartijd Commissie’
20-02 Klaas Visser (TUD) - ‘Post Corona impact en plan voor een emissieloze maritieme sector’
20-03 Michel Janssen (DMO) – ‘Onderzoek en ontwikkelingen binnen de Dutch Naval Design Group’
Arthur Vrijdag & Lode Huygens (TUD) – ‘Doorbraak in hardware-in-the-loop systeemexperimenten in de sleeptank’
20-04 Sebastiaan Blueanus (Wärtsilä NL) - ‘Future Fuels en de visie vanuit Wartsila’,
Klaas Visser (TUD) - ‘Post Corona impact en plan voor een emissieloze maritieme sector’
20-05 Joris Hoogbergen en Rosanne Metaal (Min LNV) – ‘Rol van maritieme R&D binnen LNV (m.n.
visserij) en in de missie Landbouw Water en Voedsel’,
Sebastiaan Schreier (TUD) – ‘Large floating structures for hydrogen production at sea’
20-06 Jochem Bruinsma (Nedstack) – ‘Ontwikkelingen van PEMFC voor maritieme toepassingen’
Lindert van Biert (TUD) – ‘Fundamenteel onderzoek in het masterplan voor een emissieloze
maritieme sector’

5

Jaarverslag 2020
4. Ondersteuning van het MKC aan onderzoeksinitiatieven
4.1. De Kennis- en Innovatieconvenanten (KIC) van de Topsector Maritiem
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 bijeenkomsten:
29 mei 2020

03 nov. 2020

‘Blue Week 2020’ , Webinar geleid vanuit de Marin studio in Wageningen met een
specifieke bijdrage in de voorbereiding, presentatie en uitwerking van het project ‘Green
Maritime Methanol’
‘Maritime with a Mission’, Webinar met een specifieke bijdrage in het begeleiden en
verzorgen van diverse presentaties omtrent het thema ‘Towards Zero Emission’.

In 2019 sloot de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart,
Binnenvaart en Havens. In de Green Deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de
klimaatdoelstellingen te voldoen. Het Maritiem Masterplan volgt deze op als een concrete roadmap
naar 2030. MKC heeft in 2020 een bijdrage geleverd aan de invulling vanuit fundamenteel
onderzoeksperspectief van het Maritiem Masterplan. Inmiddels (voorjaar 2021) is de R&D-regeling voor
de Mobiliteitssectoren Maritiem, Automotive en Luchtvaart een feit. De regeling met een budget van
150 miljoen Euro, bedoeld als cofinanciering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en
ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering.

5. Projecten
5.1. NWO-programma’s en projecten
Met de nieuwe koers die de overheid in 2019 heeft ingezet in het ‘Kennis- en Innovatie Convenant’ zijn
er nieuwe mogelijkheden gekomen voor onderzoek en ontwikkeling. Er is 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 offshoresector 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 zes weken) met NWO om het actuele beeld van lopende en nieuwe calls te
bespreken.

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.
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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 2019-2020.

5.2.1. MIIP 2020
In 2020 was de MKC staf als initiator/deelnemer betrokken in een viertal MIIP-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) is 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’ beoogt de maritieme sector inzicht te geven in de mogelijke
stimuleringsmaatregelen voor carbon reductie. Dit project geeft daartoe een aanzet, 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 heeft zich via dit MIIP-project gevormd 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 (m.n. biodiesel). Hierbij zijn de
belangrijkste bronnen, zowel qua materiaal als locatie geïdentificeerd. De kennis ontwikkeld binnen dit
project zal een vervolg krijgen in een samenwerking tussen (bio)brandstof leveranciers, reders en
havens om deze mogelijkheden verder uit te werken.

5.2.2. MIIP 2021
Voor 2021 heeft MKC eind 2020 het initiatief genomen tot / bijgedragen aan een vijftal MIIP-projectvoorstellen. Van die vijf zijn er begin 2021 vier goedgekeurd, t.w.:



Inventarisatie duurzame biobased scheepsbrandstoffen

Dit project heeft het doel om inzichtelijk te maken welke bio-grondstoffen (naast de feedstock voor
biodiesel) voor de eerste fase van de energietransitie (2025-2030) een rol kunnen spelen als
biobrandstof. Hierbij worden de belangrijkste bronnen, zowel qua materiaal als locatie geïdentificeerd.
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 door te ontwikkelen en
uit te testen.
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Inventarisatie digital twins en data science voor maritieme emissiereductie

Het project heeft tot doel nagenoeg instantaan inzicht te verschaffen in de scheepvaart emissies op
specifieke locaties op zee- en in havengebieden. In het beoogde vervolgproject zal een consortium van
maritieme bedrijven en organisaties een tool ontwikkelen die hier vorm aan geeft, waarbij het specifieke
belang van elke deelnemer gewaarborgd zal worden.



Maintenance and Manning for new energy systems

Het doel van het project is om de onderhoudsbehoefte van solid state energiesystemen, zoals accu’s en
brandstofcellen, aan boord van schepen in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken naar de omzetter
zelf maar ook naar de benodigde hulpsystemen, zoals lucht en brandstoftoevoer, koeling en elektrische
componenten. Voorbeelden zijn het uitwisselen van stacks, kalibreren van sensoren, het vervangen van
filters en het aanvullen van koelmiddel. Daarnaast wordt bepaald wat dit betekent voor de benodigde
scheepswerktuigkundigen en hun opleiding.



Enabling Hydrogen for dredging operations

The project heeft tot doel om cross-sectorale barrières te slechten voor de implementatie van waterstof
als een energie drager in de maritieme deltatechnologie. Speciale aandacht wordt geschonken aan
veiligheidszaken zoals gevolgen voor het scheepsontwerp, bunkering en operatie, beschikbaarheid van
regelgeving en logistiek.
Bovendien zal, met hulp van de industrie en onderzoekspartners, een routekaart opgesteld worden om
deze barrières te slechten, zodat er een vlootoptimalisatie kan plaatsvinden op basis van duurzaamheid.
Naast voorgaande, goedgekeurde, MIIP-projectvoorstellen komt het volgende door MKC geïnitieerde
voorstel helaas niet voor subsidiering in aanmerking.



Inventory of the pros and cons of nuclear propulsion solutions in shipping

Overwogen wordt na te gaan of dit project, vanwege het vermeende belang voor de maritieme
energietransitie, toch nog, maar met eigen middelen, kan worden uitgevoerd.

5.2.3. Project Green Maritime Methanol
Het project ‘Green Maritime Methanol’ is een vervolgproject op het in 2017 uitgevoerde MIIP-project
‘Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen’.
In dit project 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 dienstverleners zoals Bureau Veritas, Lloyds Register en C-Job de maritieme
toeleverketen.
Tevens 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. In 2020 werd dit project afgerond met een negental rapporten die te downloaden
zijn op www.greenmaritimemethanol.eu
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5.2.4. Project Green Maritime Methanol 2.0
Voor 2021 wordt een vervolgtraject gestart, genaamd ‘Green Maritime Methanol 2.0’ waarbij onder
andere specifieke aandacht geschonken wordt aan het gedrag van methanol onder diverse
omstandigheden aan boord. Dit betreft onder meer bunkeren, lekkages binnenboord en buitenboord en
andere potentieel risicovolle situaties, zoals overdruk in de tanks, hogere temperaturen e.d. Door een
beter inzicht te krijgen in het gedrag van methanol kunnen ook nieuwe technische oplossingen
ontwikkeld worden om de gevolgen van deze risicovolle situaties tot een minimum te beperken.
Daarnaast wordt in GMM2.0 een start gemaakt met ontwikkelen van een motorentestprogramma door
NLDA in samenwerking met TNO en diverse maritieme toeleveranciers. Tevens worden design studies
opgezet voor nieuwe scheepsontwerpen die in het voorgaande traject nog niet aan de orde waren
geweest (bijv. binnenvaart). Tenslotte zal in GMM2.0 meer aandacht genereerd worden voor methanol
als geschikte alternatieve scheepsbrandstof bij een breder publiek. Dit is een zaak van alle deelnemende
organisaties en wordt ondersteund door onder andere het opstellen van white papers, de deelname aan
seminars e.d.
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6. Deelname aan Kennis- en Overlegfora
De directeur van het Maritieme Kennis Centrum nam deel aan de Innovation Council en het
Directeurenoverleg van NML en aan de vergaderingen 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’ (NVC), 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.
Eind 2020 heeft de MKC-staf besloten om op de MKC-website ook ruimte te bieden aan de National
Marine Facilities (NMF) en aan de Nationale Vaartijden Commissie (NVC). Zie www.mkc-net.nl/nmf/

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.
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 kennisdocumenten ook worden gezocht in:
 TU Delft Repository, ruim 100.000 records, met inbegrip van ca 30.000 met maritieme relevantie,
waaronder: scripties en proefschriften, publicaties en artikelen, conferentieverslagen, patenten,
watermanagementcollecties;
 TU Delft - TNO Repository, ruim 50.000 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, proefschriften, (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, gevestigd in 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 2020, zij het beperkt, is toegenomen en dat de MKC-website nog steeds en in
toenemende mate, goed wordt bezocht.
Ook het aantal documenten neemt gestaag toe; met dien verstande dat in 2020 het aantal documenten
sterker dan voorheen is toegenomen, m.n. doordat de Sichting ISP Journal in overleg met MKC besloot
om de MKC-website tevens te benutten als archief.
www.mkc-net.nl
Aantal (nieuwe) geregistreerde gebruikers

2017
21

2018
4

2019
15

2020
5

Aantal bezoekers
- toe-/afname bezoekers
Aantal sessies
- toe-/afname sessies
Bounce rate *)

2319

2471
7%
2997
-10%
68%

2890
17%
3804
27%
68%

3618**)
25%
4549
20%
73%

3335
64%

Totaal
205

65
67
90
210
(Nieuwe) documenten in database
1008
1075
1165 1375***)
Totaal aantal documenten in database
20
15
25
15
120
Aantal nieuwsberichten
14
7
8
1
Evenementen aankondigingen
*)
Bounce rate is het percentage websitebezoekers dat bij aankomst direct weer wegklikt.
**) De sterke toename van het aantal website-bezoeken lijkt samen te hangen met de het
thuiswerken in de COVID-19 pandemie. Dit verklaart ook de toename van de bounce rate.
***) De grote toename van documenten in 2020 is mede toe te schrijven aan Stichting ISP Journal, dat
in 2020 haar complete archief in de database van de MKC website heeft geplaatst.
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8. Financieel Verslag
8.1. Financieel-administratieve verzelfstandiging
Bij de oprichting van MKC in 2005 had TNO, als een van de vier ‘Founding Fathers’, op zich genomen om
MKC financieel-administratief en wat betreft kantoorfaciliteiten gastvrijheid en ondersteuning te
verlenen. In 2020 is in overleg met TNO het besluit genomen om de financiële administratie van het
MKC zelfstandig uit te voeren. Hierbij was TNO uiteraard bereid MKC op gang te helpen en de overgang
vloeiend te laten verlopen. Hiertoe heeft TNO het eerste half jaar nog de lopende zaken behartigd en
MKC ondersteund bij het bepalen van de jaarcijfers 2019.
De volgende stappen zijn hiervoor gezet:
 Op advies van TNO werd het administratiekantoor Dutch Accounting House (DAHD)
gecontracteerd. DAHD is gevestigd in Delft, is kleinschalig en vooral actief t.b.v. technologische
startups en als zodanig bekend met de financiële administratie van complexe onderzoeksprojecten.
 Aanpassing van de inschrijving bij de Kamer van koophandel, van eenvoudige Stichting, naar een
Stichting met Onderneming, waarbij de bevoegdheden en met name van de directeur expliciet
geregeld moesten worden.
 MKC was vanaf de oprichting statutair wel al in Delft gevestigd, met het hoofdkantoor van TNO als
bezoek- en postadres. Beide adressen moesten meteen veranderd worden, waarbij als bezoekadres
TUD faculteit 3ME en als postadres DAHD is gekozen.
 Aangezien MKC BTW plichtig werd, moest ook een BTW nummer worden aangevraagd.
 En tenslotte moest een bankrekening worden verkregen met de bijbehorende bevoegdheden. Om
praktische redenen is ING hierbij als bank gekozen.
Door onder andere de coronabeperkingen en daarmee samenhangende aanvullende administratieve
voorwaarden waren extra inspanningen voor deze administratieve transitie vereist, die extra nitiatieven
vereisten van bestuursleden, directeur en stafleden.
Naast het scheppen van de nodige randvoorwaarden moest er ook met TNO overeenstemming bereikt
worden over de balans per 1 januari 2020 en de vereffening van de voorschotten met het over te dragen
saldo. Medio december kon hierover overeenstemming bereikt, waarmee de financieel administratieve
verzelfstandiging van Stichting Maritiem Kennis Centrum een feit werd, uiteraard onder dankzegging
aan het adres van TNO voor deze 15 jaar lange genereuze en zeer relevante ondersteuning.

8.2. Kosten-baten
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van 13.325 €, dat aan het eigen vermogen wordt
toegevoegd. Gedurende de periode dat (een deel van) de kosten van de directeur in kind geleverd wordt
vanuit de TU Delft zal een voorziening getroffen worden voor aanvullend initieel fundamenteel
onderzoek. Een voorstel hiervoor zal in de voorjaars Stuurgroep besproken worden.
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 2020 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 de externe kosten.
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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.

8.3. Eigen Vermogen en resultaat
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. Dit
houdt in dat er elk kwartaal Btw moet worden afgedragen.
Hoewel MKC een stichting is zonder winstoogmerk, is het boven een zekere grens wel vennootschapsbelastingplichtig. Hiermee wordt rekening gehouden door een voorziening te treffen voor eventueel
aanvullend fundamenteel onderzoek.
De voor een gezonde bedrijfsvoering nodige ratio eigen vermogen / omzet (bijdragen) is in de loop van
2020 nader onderzocht. Voorgesteld wordt deze per boekjaar 2021 op minimaal 67% te stellen.

8.4. Het B.J. Tidemanfonds
Tijdens de Stuurgroep-vergadering op 10 december 2020 heeft het bestuur besloten om het in 2007 uit
resterende NIM-subsidiegelden gevormde ‘B.J. Tidemanfonds’, dat einde boekjaar 2019 nog een positief
saldo van 38.828 € bevatte, op te heffen en per 01-01-2020 te consolideren in het vermogen van MKC.

8.5. Verschillenverklaring.
De Financieel-administratieve verzelfstandiging van MKC betekent dat er onderscheid moet worden
gemaakt tussen een kosten en baten overzicht en een balans. Daarbij komt ook dat MKC BTW plichtig is
geworden. Verder moet rekening worden gehouden met kosten voor de uitbesteding van de financiëleadministratie aan DAHD. Enkele opmerkingen kunnen en moeten hierbij gemaakt worden.
 De niet voorziene kosten voor uitbesteding van de financiële administratie aan DAHD;
 Bij het opmaken van de balans per 01-01-2020 kwamen er nog saldi van twee in het verleden
niet afgesloten projecten, die alsnog in de eindrekening zijn meegenomen.
 Het consolideren van het Tidemanfonds (zie 8.4) in het vermogen van MKC;
 Een overschrijding van de begrote kosten (€2800 + vordering 2019: €1170) voor de MKCwebsite. Deze extra kosten (€3240), die nog overlopen in 2021 (€2332), zijn een uitvloeisel van
het feit dat de Amerikaanse provider waar de MKC-website gehost werd, tweede helft 2020
werd verkocht, waarna de nieuwe eigenaar niet meer geïnteresseerd bleek in de voor onze
website noodzakelijke dienstverlening.
Dit had tot gevolg dat er, nu in de EU, een nieuwe hosting provider gezocht moest worden en
dat vervolgens de nodige softwarematige werkzaamheden uitgevoerd moesten worden om de
uitvoerige functionaliteit van de MKC-website weer draaiende te krijgen.
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9. Evaluatie 2020 en doorkijk naar 2021
De evaluatie van 2020 is niet los te zien van de ongekende COVID-19 pandemie. Het maritieme
onderzoek in 2020 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-pandemie 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 volledig operationeel en toonden daarmee hun
buitengewoon grote strategische belang in (strategisch) transport van goederen;
- daar waar bemanningsgroottes en 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 zich 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 emissie-loze schepen en digitale
versterking van ontwerp en systemen. Dat wordt vanaf 2021 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 2021 zijn:




Het initiëren en stimuleren van maritiem richtinggevend en doorslaggevend fundamenteel
onderzoek in samenhang met het Maritieme Masterplan, de NWO- en NWA-calls en de
Europese Onderzoeksprogramma’s.
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
Het uitbreiden van het MT met nieuwe partners, die de maritieme transformatie in dit
decennium verder impuls geven.

Delft, juni 2021

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

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