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eg Vrijwel al het internationale vrachtvervoer gaat over 
zee. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, wordt er in 
de scheepvaart hard aan technische vernieuwingen 
gewerkt – van een boeg als een bijl tot vaartuigen 
zonder bemanning.
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n Zo zou de toekomst er volgens 
Rolls-Royce Marine uit kunnen 
zien. Eén bemand containerschip 
op kop en een reeks onbemande, 
volledig ge automatiseerde schepen 
erachter die alle bewegingen van 
‘de leider‘ volgen.
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e nieuwspagina’s staan bol  
van de zelfrijdende auto’s en 
vrachtwagens. In de lucht-

vaart heb je natuurlijk de onstuitbare 
opmars van de drones, terwijl ook het 
honderd jaar oude idee van de zeppelin 
nieuwe lucht wordt ingeblazen. En in 
Japan is een magneettrein in ontwikke-
ling die ruim 500 kilometer per uur kan. 
Maar als het over vrachtschepen gaat, 
valt er weinig nieuws te melden. Ten-
minste, zo lijkt het. Want als je wat be-
ter kijkt, zie je dat ook daar van alles ge-
beurt. Hoog tijd dus om een paar des-
kundigen aan de tand te voelen over de 
scheepvaart van de toekomst.

Goedkoop én duurzaam
Vandaag de dag gaat zo’n 90 procent 
van de wereldhandel over het water. 
“En ik denk dat daar de komende de-
cennia geen grote verschuivingen in 
zullen optreden”, zegt Peter van Ter-
wisga, directeur onderzoek bij het Ne-
derlandse bedrijf Damen Shipyards. 
“Vervoer per schip is en blijft gewoon 
heel efficiënt. Zeker als het om grote vo-
lumes of massa’s gaat, zijn bulkcarriers, 
containerschepen en olietankers verre-
weg de beste optie.” Dat geldt trouwens 
niet alleen voor de kosten, maar ook 

voor de duurzaamheid. “Als je met je 
auto naar de winkel rijdt om een paar 
schoenen te kopen, is je klimaatvoet- 
afdruk vaak al groter dan die van de reis 
die je nieuwe schoenen van China naar 
Nederland hebben afgelegd.” 
Ook Hans Hopman, hoogleraar scheeps-
ontwerp aan de TU Delft, verwacht niet 
dat de scheepvaart veel marktaandeel 
zal moeten inleveren. “Wat er natuurlijk 
wel gebeurt, is dat de behoefte aan het 
vervoer van goederen afneemt. Nog 
niet eens zo lang geleden groeide het 
transport twee keer zo snel als de we-
reldeconomie, maar inmiddels ligt dat 
ongeveer gelijk.”
Dit heeft twee oorzaken, zegt Hopman. 
Ten eerste worden de lagelonenlanden 
in fors tempo duurder, waardoor het 
minder interessant is om daar spullen te 
laten produceren. Verder kun je door de 
opkomst van het 3D-printen onderdelen 
maken op de plek waar je ze nodig hebt 
en hoeven ze niet meer helemaal van de 
fabriek te komen.
Volgens Hopman ondervindt de scheep-
vaart wel toenemende concurrentie van 
de trein, bijvoorbeeld doordat China 
hard bezig is nieuwe spoorverbindingen 
met Europa op te zetten, de zogenoem-
de ‘nieuwe zijderoutes’. Daar komt in de 

toekomst misschien ook nog de hyper-
loop bij, oftewel supersnelle ‘buizen-
post’ over de oceaanbodem. “Maar zo-
wel bij treinen als de hyperloop ligt de 
route vast”, zegt Hopman. “Met een 
schip ben je in principe flexibel wat be-
treft vertrekplaats en bestemming.”

Autonome schepen?
Ondanks die ijzersterke uitgangspositie 
zal de scheepvaart de komende jaren 
flinke veranderingen ondergaan. Een 
van de nieuwe ontwikkelingen is het 
onbemande schip. Met de vele drones in 
de lucht en de zelfrijdende auto in het 
verschiet klinkt dat als een logische 
stap. Toch houdt Hopman een slag om 
de arm. “Het gaat er heus van komen, 
maar zo simpel als het wordt voorge-
steld, is het in de praktijk niet. Niet voor 
niets nemen bemanningsleden op sche-
pen die elkaar gaan passeren toch vaak 
nog even contact op, om botsingen te 
voorkomen.”  
Ook Van Terwisga denkt niet het zo’n 
vaart zal lopen. “De eerste autonome 
schepen zullen werk doen dat in de ca-
tegorie dull, dirty and dangerous valt. 
Neem bijvoorbeeld de vaartuigen die 
moeten verhinderen dat andere sche-
pen in windparken voor de kust terecht-

 Het wegtransport in de wereld  
draagt 12,5 procent bij aan de CO2- 
uitstoot; de internationale zeevaart 
slechts 1,6 procent.

 De zestien grootste container-
schepen op aarde stoten ongeveer 
evenveel zwavel uit als alle auto’s 
bij elkaar.

D Zeven tot veer- 
tien mensen 
zouden een vloot 
van onbemande 
schepen over de 
hele wereld kun- 
nen besturen. 
Interactieve 
schermen, holo- 
grammen en 
drones die als de 
ogen en oren van 
een controller om 
de schepen heen 
vliegen, helpen 
daarbij.
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komen. Dat is een saaie klus.” En ook 
een gevaarlijke taak, zoals het het op-
sporen en vernietigen van zeemijnen, 
kun je beter aan onbemande schepen 
overlaten. De marine stapt daarvoor  
al over op onbemande vaartuigjes die 
vanaf een moederschip opereren. 
“De mens is nu aan boord nog essenti-
eel”, zegt Van Terwisga. “Maar naar-
mate de automatisering het overneemt, 
komt er een moment dat wij de zwakste 
schakel worden. Hoe minder beman-
ningsleden aan boord te doen en te zeg-
gen hebben, zo blijkt uit studies, hoe 

De hull vane werd 
in Nederland 
ontwikkeld door 
Pieter van Oos-
sanen. Het is een 
soort spoiler aan 
de achterkant van 
een schip die voor 
een brandstofbe-
sparing van 10 tot 
20 procent kan 
zorgen.

 De Sea Hunter, een nieuwe onderzee-
bootjager van de Amerikaanse marine, kan 
drie maanden lang volledig autonoom op 
zee blijven.

minder ze zich verantwoordelijk gaan 
voelen voor de veiligheid.” 
De automatisering van de scheepvaart 
zal dus noodgedwongen heel geleide-
lijk verlopen. Volgens Hopman wordt 
platooning een van de eerste stappen. 
“Daarbij moeten geautomatiseerde 
schepen in een treintje achter een be-
mand schip aan varen.”

Varende vuilverbranders
Maar hoe interessant onbemande vaar-
tuigen ook kunnen worden, eerst zal de 
scheepvaart op een andere manier aan 
de toekomst moeten werken: schepen 
schoner maken. “Goed beschouwd zijn 
veel grote schepen nu varende vuilver-
brandingsovens”, zegt Van Terwisga. 
“Ze hebben zware stookolie in hun 
tanks. Dat kan natuurlijk veel milieu-
vriendelijker. En door nieuwe regels  
zal dat ook moeten. Werkschepen en de 
binnenvaart varen nu al op veel schone-
re brandstoffen.” 
Wat de vervanger van stookolie gaat 
worden, is nog niet duidelijk. Hopman: 
“Dieselmotoren zijn wel zo’n beetje uit-
ontwikkeld. Vloeibaar aardgas oftewel 
LNG is een optie en wordt al aardig wat 
toegepast. Of anders misschien 
methanol of een synthetische 

1 Nucleaire primeur
In 1959 was de 182 meter lange 

Savannah het eerste vrachtschip 
met nucleaire aandrijving. De kleine 
reactor stond in een ruimte met dik-
ke stalen wanden. Mede doordat het 
schip 20 procent meer bemanning 
nodig had dan een vergelijkbaar 
schip dat op stookolie vaart, lagen 
de jaarlijkse exploitatiekosten 2 mil-
joen euro hoger. Na tien jaar werd 
de Savannah dan ook al uit de vaart 
genomen.

2 Vliegervlug
De Chinezen experimenteerden 

4000 jaar geleden al met vliegers 
die schepen konden voorttrekken. 
Maar die waren niet erg betrouw-
baar. Een jaar of tien geleden leek 
deze uitvinding terug van wegge-
weest. Verschillende vrachtschepen 
werden uitgerust met een vlieger 
die op 100 tot 300 meter hoogte 
voor extra voortstuwing moest zor-
gen – en opnieuw vielen de resulta-
ten zwaar tegen. 

3 Gone with the wind?
Hoe zal het aflopen met het  

nieuwe Noorse Vindskip (Wind-
schip)? De extreem hoge romp doet 
dienst als vleugel, die voor een 
brandstofbesparende kracht in de 
vaarrichting moet zorgen. Maar des-
kundigen stellen dat dit pas echt  
effectief is als je het systeem kunt 
aanpassen aan de kracht en de rich-
ting van de wind.

        maritieme 
missers
In de scheepvaart pakken niet alle 
nieuwe technologische ontwikke-
lingen even goed uit. Sommige 
revolutionaire ideeën doen het pas 
goed als ze in een museum zijn 
beland.

3

Naarmate de automatisering het   
op een schip overneemt, wordt de 
mens daar de zwakste schakel

n De bijlboeg, uitgevonden door de 
TU Delft, heeft allerlei voordelen. 
Het schip wordt niet door de golven 
omhoog geduwd, maar ‘hakt’ er door-
heen. Resultaat: minder weerstand, 
zodat er langdurig snel kan worden 
gevaren, ook bij zware zeegang.
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nepanelen op kunnen bevestigen, dan 
nog haal je er hooguit voldoende stroom 
uit voor de apparatuur aan boord, en 
absoluut niet voor de motoren.”

Belletjes blazen
De scheepvaart moet trouwens niet al-
leen schoner, maar ook goedkoper. Bij 
containerschepen bestaan de totale 
operationele kosten soms voor twee 
derde uit het geld dat aan brandstof 
wordt uitgegeven. Gelukkig valt kosten-
besparing mooi samen met het streven 
naar milieuvriendelijk varen. En 
scheepsbouwend Nederland trekt er 
zijn trukendoos wagenwijd voor open. 
Zo is er de bijlboeg – uitgevonden door 
de TU Delft en door Damen veelvuldig 
toegepast. Bij een bijlboeg is de steven 
niet mooi gebogen, maar staat hij recht 
omhoog. De voorkant van het schip ziet 
eruit als de kling van een bijl. Hierdoor 
snijdt het schip het water als het ware 
doormidden, zodat het langdurig snel 
kan varen, ook bij zware zeegang en 
sterke wind. Bijkomend voordeel: de 
veel kleinere waterweerstand zorgt 
voor een lager brandstofverbruik en 
minder uitstoot. 
Ook de hull vane werd in Nederland ont-

brandstof. Op dit moment valt ge-
woon niet te zeggen wat de leiden-

de scheepsbrandstof van de toekomst 
zal zijn.” 
Eén ding weet Hopman wel heel zeker: 
“We gaan niet terug naar het goeie ou-
we zeilschip. De wind is natuurlijk erg 
klimaatvriendelijk, maar als hij niet 
waait, lig je stil op de oceaan. Dat is in 
de huidige strakke vaarschema’s van de 
grote rederijen niet in te passen.” Des-
ondanks ziet Hopman wel degelijk kan-
sen voor windkracht. Niet als hoofd-
voortstuwing, maar met zogeheten 
wind assist varen is zeker een interes-
sante mogelijkheid. Het gaat daarbij om 
een motor die wordt ondersteund door 
innovatieve zeiltechnologieën, zoals 
elektrisch bediende zeilen aan roteer-
bare masten. Hopman noemt ook de 
Flettner-rotors. Dat zijn ronddraaiende 
verticale cilinders die zijwind opvangen 
en in voorwaartse beweging omzetten.
Zonne-energie staat wel volledig bui-
tenspel als het gaat om maritieme aan-
drijving. Hopman: “Daarvan is de op-
brengst per vierkante meter gewoonweg 
te laag. Grote koopvaardijschepen heb-
ben een aardige oppervlakte, maar ook 
al zou je daar op een goede manier zon-

 Er zijn ook nieuwe scheepstypen nodig 
omdat ontwikkelingen als viskwekerijen op 
zee, windparken en mijnbouw in de diepzee 
hun intrede doen. 

 Wie een schip met een zogeheten 
bijlboeg wil bouwen, moet 25.000 euro 
licentievergoeding aan de uitvinders (de 
TU Delft) betalen.
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n Het E-Ship 1 is een 
vrachtschip van de Duitse 
windmolenproducent 
Enercon dat voornamelijk 
onderdelen van wind-
turbines vervoert. De 
enorme, roterende palen 
op het dek doen aan 
de voorkant onderdruk 
ontstaan die het schip als 
het ware vooruit zuigt.

wikkeld. Het is een soort spoiler die aan 
de achterkant van een schip aan de bo-
dem wordt bevestigd. Doordat het water 
langs deze onderwatervleugel stroomt, 
ontstaat onder het achterschip een op-
waartse kracht die tot een verminderde 
golfweerstand leidt en het schip naar 
links of rechts laat overhellen. Afhanke-
lijk van de romp en de snelheid kan dit 
een brandstofbesparing van tussen de 
10 en 20 procent opleveren.
“Dit soort energiebesparende technie-
ken zullen in de toekomst gemeengoed 
worden”, voorspelt Van Terwisga. 

Er wordt al sinds 
1870 nagedacht 
over luchtsme-
ring. De Japanse 
scheepsbouwer 
Mitsubishi blies 
het idee letterlijk 
en figuurlijk 
nieuw leven in 
met MALS: het 
Mitsubishi Air Lu-
brication System. 

M
IT

SU
BI

SH
I



5/2017    59

3

2

1

Bottomline

Ga voor links met meer informatie naar www.kijkmagazine.nl/artikel/nieuwe-scheepvaart

Goederenvervoer per schip blijft 
ook in de toekomst de kurk waar 
de wereldeconomie op drijft.

Er wordt aan autonome vaartuigen 
gewerkt, maar voorlopig hebben 
de meeste schepen nog een be- 
manning nodig.

De wens om schepen goedkoper te 
laten varen, is mooi te combineren 
met het streven om ze ook minder 
vervuilend te maken. 

stroomt. Een andere mogelijkheid is het 
opwekken van een stabiel luchtvlies 
langs de romp. Daar kun je een vijfde 
aan brandstof mee besparen.”

Verkeerschaos
Het zal duidelijk zijn: nieuwe technie-
ken gaan de scheepvaart van de toe-
komst een behoorlijke boost geven. En 
het autonoom varen kan daar nog een 
schepje bovenop doen. Hopman: “Om-
dat er mensen aan boord zijn, zit een 
schip nu nog vol met veiligheidsmaatre-
gelen, zoals reddingsboten en dergelij-
ke. Haal je de mens van boord, dan zijn 
dat soort zaken allemaal niet meer no-
dig. Je krijgt dan ook schepen zonder 
bemanningsverblijven. Die ruimte kan 
worden gebruikt om extra lading mee te 
nemen.” 
Betekent dit onder andere dat er vracht-
schepen komen die nog veel groter zijn 

“Waar we zelf druk mee bezig zijn, is 
luchtsmering. Daarbij zorg je er door 
middel van een vlies van lucht onder de 
romp voor dat de wrijving met het water 
sterk wordt teruggebracht. Ik denk dat 
binnen nu en twintig jaar veel nieuwe 
schepen hiermee zullen zijn uitgerust.” 
Luchtsmering is overigens niet bepaald 
een kakelvers idee, want al rond 1870 
deed de Britse scheepsbouwer John 
Isaac Thornycroft er proeven mee. “Zijn 
techniek was gebaseerd op het idee dat 
je minuscule luchtbelletjes vanuit de 
onder- of de zijkant van een schip onder 
de romp blaast”, zegt Van Terwisga. 
Maar uit onderzoek bleek dat dit in de 
praktijk niet echt werkt. De luchtbelle-
tjes blijven namelijk niet aan de romp 
vastzitten. Van Terwisga: “Het gaat  
wél goed als je luchtkamers in de romp 
maakt. Hier blijft de lucht in hangen, 
zodat het water er daadwerkelijk langs 

 LNG (ijskoud en vloeibaar aardgas) is een 
relatief schone scheepsbrandstof, maar 
vereist dubbel geïsoleerde tanks. Die zijn 
zwaar en groot.

 Speciaal voor de maritieme industrie 
verrijst in de haven van Rotterdam een 
centrum voor het 3D-printen van meta-
len reserve-onderdelen.

Rick van de Weg is oud-marineofficier en maritiem journalist. Voor dit artikel sprak hij met prof. 
ir. Hans Hopman, hoogleraar scheepsontwerp aan de TU Delft, en ir. Peter van Terwisga, Director 
Group’s Research bij Damen Shipyards. Verder raadpleegde hij onder ander de volgende literatuur: 

Blauwdruk 2050. De maritieme wereld voorbij de horizon, Stichting Ondersteuningsfonds NISS (2016).

dan wat er nu al rondvaart? Van Terwis-
ga gelooft er niet in: “Op de grootste 
containerschepen kun je zo’n 19.000 
standaardcontainers kwijt. Technisch 
gezien is het niet zo ingewikkeld om 
een schip te ontwerpen dat er 40.000 
kan verstouwen. Alleen zijn de kades en 
de kranen in de havens daar niet op be-
rekend. Bovendien zou het verkeer op 
de A15 vastlopen als zo’n gigant zijn 
containers op de Maasvlakte II aan wal 
zet en ze naar het achterland moeten 
worden afgevoerd.” n 

Met de 130 meter 
lange Ecoliner, 
die werd bedacht 
door het Neder-
landse ontwerp-
bureau Dykstra 
Naval Architects, 
zouden vracht-
schepen weer op 
windkracht gaan 
varen. Maar vol-
gens deskundigen 
ligt de toekomst 
van de scheep-
vaart niet in wind-
kracht.
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