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Programma
Expertmeeting
12:30 - Inschrijving bij de zaal
13:00 - 14:30 - 1e ronde experts
14:30 - 15:15 - Pauze
Bezoek aan de tentoonstelling: 'Wonen op het water'
15:15 - 16:45 - 2e ronde experts
17:00 - Sluiting museum
________________________________
Bij aankomst bij het museum kunt u zich melden bij
de receptie van het Maritiem Museum. Zij zullen u
verder wijzen.

Bonus:
- Vanaf 11:00
Bezoek aan de tentoonstelling: 'Offshore Experience'
(gratis)
- 12:00 tot 12:30 (zwarte route)
&
17:00-17:30 (groene route)
Exclusieve elektrische rondvaarttocht met een
omgebouwde historische salonboten de
'Wetterwille' & 'Jubelkop'

Experts
Martine van Lier

Erfgoed verduurzamen; waarom?

Martijn Schuitemaker

Meten is weten

Ewald Vonk

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Bob Meulendijk

Toepassing zonnepanelen

Hans Visser

Gekromde zonnepanelen

Martijn Vermeer

Elektrisch varen

Germ Wiersma

Biobrandstof/Future Fuels

Marcus Rolloos

Waterstof als energiebron

Felix Moonen

Lichtgewicht composietmateriaal

Roemer Goossensen

Afvalwaterzuivering

Ardo de Graaf

Verwarmen

Henk Muis

Dagvoorzitter

Deodrive
Fuel Cell
Deodrive Fuel Cell adviseert over en ontwikkelt fuel cell systemen,
waarmee zonder fossiele uitstoot elektrische energie op iedere plek en op
iedere locatie kan worden opgewekt. Deze systemen maken op een stille
manier elektrische energie uit waterstof.

VOORDELEN
- VEILIGER DAN BENZINE OF DIESEL
- STIL
- SCHOON: GEEN FOSSIELE UITLAATGASSEN
- EFFICIËNT: 50% VERSUS 30% VAN EEN FOSSIELE GENERATOR
- ENIGE UITSTOOT IS SCHONE WATERDAMP
Deodrive helpt organisaties en bedrijven met het implementeren van
duurzame energieoplossingen waarbij duurzaam opgewekte energie kan
worden opgeslagen in waterstof en later, eventueel elders, kan worden
gebruikt om duurzame elektriciteit te produceren.

MOBIELE GENERATOREN
Waterstof is ook ideaal om mobiele generatoren te vervangen. Te denken
valt dan niet alleen aan generatoren bij bouwputten en festivals maar ook
generatoren die vaak aan boord van schepen te vinden zijn. Zowel op
motorschepen als op zeilboten biedt een fuel cell een stille en schone
oplossing. Waterstof kan relatief gemakkelijk in havens verkregen worden
zoals bij campinggas vaak het geval is.

SCHEEPVAART
Voor schepen is waterstof eigenlijk de enige energiedrager die diesel kan
vervangen. Het gewicht van batterijen is te groot en de capaciteit om te
laden is meestal niet voorhanden, laden duurt ook te lang en is vaak
gevaarlijk met een schip dat langs de wal ligt. Die problemen lost
waterstof op!

Deodrive Fuel Cell
Marcus Rolloos
www.deodrive.nl
RDM Campus Rotterdam,
Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam
T: 010 766 00 34 M: 06 53 16 18 77

Ssynfuel+
CO2
neutraal &
fossielvrij
dieselen
WAT IS SSYNFUEL+?
Ssynfuel+ is een 100% duurzame dieselbrandstof die de gewone diesel
volledig kan vervangen. Het is dus een duurzame dieselbrandstof. Het
wordt ook wel Blauwe Diesel genoemd.
Ssynfuel+ is een CO2 neutrale en fossiel vrije diesel. De brandstofkwaliteit

G.M. Wiersma DGA
R&D Product Manager
Future Fuels Wholesale BV
www.futurefuels.nl

is hoger en stabieler dan fossiel dieselbrandstof.
Door het hoge cetaangetal verbrandt het sneller en schoner en produceert
daarmee fors minder emissies: zoals roet en fijn stof, stikstofoxide,
zwaveloxide en koolmonoxide.
Hierdoor blijft de verbrandingskamer en het uitlaatsysteem veel schoner.
Door de fors lagere emissie uitstoot ruiken de uitlaatgassen ook vele malen
minder.
Bij het morsen in de bodem of in het oppervlaktewater wordt de vloeistof
omgezet tot voor de natuur onschadelijke componenten.
Ssynfuel+ kan gemaakt worden uit plantaardige afvaloliën uit de voedsel
industrie, cellulose (oud papier), oude autobanden, oude plastics en algen.
Ssynfuel+ voldoet aan de Europese brandstofnorm de EN15940 en de
Amerikaanse brandstofnorm de ASTM D975.
Future Fuels Wholesale BV heeft een landelijk dekkend netwerk aan
Dealers, Hierdoor kunnen we door geheel Nederland Ssynfuel+ leveren.

Energieschip
Berezina
Het historische schip Berezina is in 1908 als Rivier Stoomsleper in
Hoogezand gebouwd. Toentertijd was het schip een toppunt van innovatie
en was het haar tijd ver vooruit. Op dit moment is de Berezina dat nog
steeds. Aan boord is er voor de geïnteresseerde dan ook veel te zien. Het
schip is voorzien van moderne technologieën en een schone en efficiënte
voortstuwing.
Tegenwoordig wordt het schip gebruikt als vergader- en trainingslocatie.
Verder worden er rondvaartochten mee georganiseerd waarbij het
mogelijk is om, onder toeziend oog van de kapitein, het schip te besturen.
Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen die kan gaan over schone
scheepvaart, biobrandstoffen, smart grids, autonoom varen/wonen en
plastic soup.

ENERGIESCHIP BEREZINA IS EEN DUURZAAM
MOBIEL OPLAADPUNT VOOR FIETSEN, AUTO’S,
BOTEN EN MOBIELE APPARATEN.
De elektriciteit komt van het zonnepanelen dak (ruim 3000 Wp). Wanneer
meer elektriciteit nodig is wordt op de ligplaats in Haarlem groene stroom
afgenomen van Greenchoice. Wanneer het schip als mobiel oplaadpunt
ingezet wordt buiten Haarlem kan er tot 13 KWh geleverd worden.
De eigenaren, Ewald en Monique hebben opleidingsinstituten en
bedrijven actief betrokken bij de verduurzaming van de Berezina en willen
daar graag over vertellen.

ENERGIESCHIP BEREZINA BIEDT DE MOGELIJKHEID
OM PRAKTIJKTESTEN UIT TE VOEREN AAN BOORD.
Verschillende bedrijven gebruiken de Berezina als test- en
experimenteerplek. Mastervolt heeft een testopstelling van Intelliweb aan
boord geplaatst, Plugwise heeft de nodige test- en meetapparatuur
geplaatst en First Energy heeft het dak vol zonnepanelen geplaatst.

Voor Ewald Vonk en Monique van
Alphen is verantwoord leven heel
gewoon. Met Energieschip Berezina
laten ze zien hoe duurzaam wonen en
werken op het water er uit kan zien. Op
deze manier dragen ze uit wat je kan
doen om een steentje bij te dragen aan
een beter milieu.

Energieschip Berezina,
Spaarne 17a, 2011 CD Haarlem
www.energieschip.nl,
info@energieschip.nl
M +31(0)653279828

Stop-Contact
HOE HET BEGON
Akke Smolders: "Doordat zonnepanelen in het verleden een stuk prijziger
waren, wilde ik proberen om het aantal panelen te beperken door stroom
te besparen. Maar waar te beginnen?
Om te weten waar het meest te winnen was, heb ik alle verbruikers aan
boord systematisch in kaart gebracht. Al snel bleek dat de verwachtingen
niet altijd uitkwamen. Soms viel het verbruik onverwachts mee, soms
tegen.
In ieder geval had ik nu wel een idee wat ik zo snel mogelijk en eventueel
op langere termijn zou willen vervangen, maar ook dat dat soms niet
zoveel zin had. Toen ik jaren later met Martijn bezig was om zijn schip en
huishouden door te meten en rekenen, viel het me weer op hoeveel
resultaat er te halen was en wederom niet altijd waar je dat zou
verwachten. Hier is het kruip-, stappen- en vliegplan ontstaan; sommige
dingen meteen doen, andere op termijn zelfs pas bij vervanging. Metingen
in andere huishoudens leverden hetzelfde beeld op.

HOE NU VERDER?
Omdat het teveel werk is om bij iedereen te komen meten, zou het dus
handiger zijn als iedereen dat zelf zou doen. Op die manier kunnen
veranderingen ook makkelijk verwerkt worden. Recent is het idee ontstaan
om dat met twee huishoudens samen te doen omdat samenwerken
motiveert, bovendien zie en weet je meer. Als elk van deze twee
huishoudens op hun beurt weer twee anderen op gang helpen, hoeft het
wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.
Ik zou jullie mening hierover zeer op prijs stellen."

Akke Smolders & Martijn Schuitemaker
akke@skutsjetochten.nl
martijnschuitemaker@gmail.com
M: 06 478 87 478

Wetterwille
Scheepswerk
Martijn
Vermeer
De salonboot Wetterwille is een salonboot uit 1935 en al sedert 1985 in
gebruik als rondvaartboot bij de rederij Schuitjevaart. De salonboot wordt
voornamelijk gebruikt bij dinervaartjes en avondtochten.
In het jaar 2017 is gestart met een omvangrijke restauratie en de ombouw
van diesel naar elektrisch.
Gezien het beperkt gebruik van deze boot kan het accu-niveau makkelijk
bijgehouden worden door zonnepanelen die op het dak van de boot zijn
geïnstalleerd.
Hiermee is de eerste solar rondvaartboot van Leiden een feit.

Martijn Vermeer
Scheepswerk@gmail.com
Koningsdam 1
3011TN Rotterdam
M:06-34938575

SCHEEPSGEGEVENS: SALONBOOT WETTERWILLE
BOUWJAAR 1935
LENGTE: 7,5 M BREEDTE 1,65 M
BOUWWERF AKERBOOM OESTGEEST

Scheepswerk Vermeer is gespecialiseerd in de restauratie van traditionele
schepen zowel in hout als in staal/ ijzer. Naast restauratie voorzien wij ook
in totaal producten, waarbij wij met een klein team voorzien in
interieurwerk, elektra, voorstuwings installaties, tuigages.
Als scheepsrestaurateur werkt Martijn Vermeer als meewerkend
leidinggevende op traditionele wijze met o.a. klinkwerk naar hoe het “toen”
was, maar dan met gebruik van duurzame voortstuwing en andere
duurzame oplossingen.

Augustuswarmte.nl
maakt woningen
energieneutraal
Ardo de Graaf: "De kennis hiervoor heb ik gedurende 20 jaar opgedaan aan

GECOMBINEERD PV & WARMTEPOMP
COLLECTOREN OP VAREND WOONSCHIP

boord van mijn eigen schip. Een varend schip is van zichzelf autonoom en
energie is altijd schaars. Omdat een schip dicht bij natuur staat is een lage
milieubelasting bovendien vanzelfsprekend.
Warmtepompen worden al veel toegepast voor het energiezuinig maken
van woningen. Warmtepomptechnologie zie je pas recentelijk ook op
schepen.
Veel schepen liggen in de winter op een ligplaats met een beperkte
elektrische aansluiting. Een warmtepomp verbruikt weinig elektriciteit en
is dan een goede oplossing.
De bronwarmte voor een warmtepomp is gratis lucht-, water- of
bodemwarmte; allemaal op een schip in ruime mate aanwezig!"

Ardo verruilde 20 jaar geleden zijn advieswerk voor zeilen en
duurzaamheid. Zijn eigen stalen schip kon met de materialen van toen al
heel goed energiezuinig worden gemaakt. Ardo is de opgedane kennis
gaan inzetten voor het verduurzamen van woningen en bewoonde boten.
Op het gebied van het energieneutraal maken van woningen is Ardo in
Nederland momenteel een van de koplopers.

BODEMWARMTE VOOR
WOONARK

www.augustuswarmte.nl
Ardo de Graaf
M: 0652056179

Varend Erfgoed
verduurzamen ...
Waarom??
Het Mobiel Erfgoed Centrum is een kennis- en projectorganisatie voor
nieuwe ideeën, producten, diensten en processen voor het Mobiel Erfgoed:
erfgoed dat vaart, rolt, rijdt of vliegt.
Deze Expertmeeting over de verduurzaming van Varend Erfgoed is een
voorbeeld van nieuwe ideeën en producten. Het is onderdeel van het
project Clean and Future Proof Mobility Concepts, met steun van de
Europese Unie. In dit project werkt het Mobiel Erfgoed Centrum samen
met diverse onderwijsinstellingen en tien kleine bedrijven aan nieuwe
mogelijkheden voor de reductie van schadelijke stoffen.

VERDUURZAMEN VAN VAREND ERFGOED
WAT KAN ER NU AL WÉL?
Verduurzaming speelt al sinds de Conferentie van de Verenigde Naties in
1972. De conclusie: de mondiale milieuproblemen zijn het gevolg van de
armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie
en productie in het andere deel van de wereld. De oplossing ligt in
duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden
van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om
in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen.
Erfgoed behouden ligt al in het verlengde van het streven van de VN, maar
toekomstgericht behoud maakt het verduurzamen van erfgoed
noodzakelijk.
Toekomstgericht behoud betekent dus ook dat we nadenken over het
aanbrengen van verstandige veranderingen aan erfgoed. Eigenlijk niets
nieuws: we passen al eeuwenlang onze ruimtelijke omgeving aan nieuwe
opgaven.

OVER HET MOBIEL ERFGOED CENTRUM
Het Mobiel Erfgoed Centrum realiseert projecten die gericht zijn op
organisatieversterking van belangenorganisaties in de Mobiel
Erfgoedsector. Projecten zijn bijvoorbeeld gericht op zichtbaarheid en op
verduurzaming van mobiel erfgoed. We dragen bij aan de
professionalisering van Mobiel Erfgoedorganisaties door expertise in te
brengen op het gebied van begeleiding, training en opleiding,
kennisdeling en communicatie.

Scheepmakershaven 15,
3011 VA, Rotterdam
Info@mobielerfgoedcentrum.nl

Verslag
Presentatie
Martine van Lier
(Mobiel Erfgoed
Centrum) Varend Erfgoed
Verduurzamen...
Waarom?
Martine van Lier, directeur van het Mobiel Erfgoed Centrum, heet iedereen
welkom: “Dit is een hele spannende bijeenkomst voor mij. Niet alleen
vanwege het onderwerp, maar ook omdat ik voor jullie sta als de nieuwe
directeur van het Mobiel Erfgoed Centrum. Het Mobiel Erfgoed Centrum is
het kenniscentrum en de projectorganisatie voor nieuwe ideeën
producten diensten en processen voor het behoud van Mobiel Erfgoed.
Verduurzaming is een van de belangrijke onderdeel van het grotere
project ‘Clean and Future Proof Mobility Concepts’.”
Martine vervolgt haar presentatie met een vraag aan de zaal:
“Verduurzamen; wat is dat eigenlijk?” Als voorzet zegt zij: “Verduurzamen
doen we voor de samenleving, voor de natuur en natuurlijk voor elkaar.
Je doet het met elkaar samen en met je partners.”
“Is verduurzaming nieuwigheid?”, vraagt Martine de zaal, maar voordat de
zaal kan reageren, zegt zij: “Ik dacht het niet! In 1972 werd bekend dat de
‘sense of urgency’ groot is. De VN heeft toen een conferentie belegd over
de omgeving waarin men woont. Daarin is al gezegd: ‘Klimaatverandering
verloopt veel te snel en wel door menselijk toedoen.’ De Commissie
Brundtland had als belangrijkste conclusie: ‘De belangrijkste mondiale
milieuproblemen zijn het gevolg van de armoede aan de ene kant van de
wereld, en de niet duurzame consumptie aan de andere kant. Wij zijn daar
onderdeel van. Daarom is de vraag relevant: Doen we het wel goed of kan
het wellicht beter?’
Erfgoed is het conserveren, bewaren van het verleden”, zegt Martine stellig.
“Maar voor wie of wat doe je dat? Dat doe je, omdat je het zelf leuk vindt
én voor de toekomstige generaties. Vanmiddag gaan we het hebben over
het duurzaam conserveren van erfgoed. Het gaat om de toekomstgerichte
omgang met materiële en immateriële overblijfselen.”

Verslag
“Moeten we de cultuurhistorische waarden niet sowieso behouden zoals ze
waren?” vraagt ze het publiek. “Nee, zo werkt het niet”, vervolgt zij.
“Natuurlijk moeten we zorgzaam zijn voor de cultuurhistorische waarden,
want dat is het plaatje. Maar behouden gaat ook over: hoe zorg je nou dat
het erfgoed opgenomen kan worden in ruimtelijke ontwikkelingen.
Dat doen we niet alleen door het onder een kaasstolp te zetten, maar ook
door te zorgen dat het overeenstemt met huidige ontwikkelingen.
We kunnen dat erfgoed op die manier ook goed inzetten als inspiratiebron
voor nieuwe ontwikkelingen.
Vervolgens laat Martine in haar presentatie diverse tijdlijnen zien, waarop
duidelijk wordt dat Nederland altijd mee heeft moeten gaan met de
veranderende vraag naar energieopwekkingstechnieken.

Klik hier voor de grotere versies

Verslag

Martine vervolgt haar verhaal door diverse voorbeelden te geven: “Dit is
kasteel Ter Haar. Als er nu geen dubbel glas in zou zitten, stookt men zich
failliet. Dus we schuiven op, we staan nu toe dat ontwikkelingen en
veranderingen plaatsvinden, ook aan erfgoed met de grootst mogelijke
cultuurhistorische waarde. Hetzelfde geldt ook in de grachtengordel van
Amsterdam. Daar zitten veel partijen om tafel om te kijken hoe het
Werelderfgoed van de grachtengordel gebruik kan maken van groene en
duurzame energie.
De invalshoek van deze expertmeeting is dus niet de vraag: ‘Moet alles
blijven, zoals het was?’ Ook niet de vraag: ‘Wat kan er in de toekomst?’
Maar over de vraag: ‘Wat kan er nu al wel?” Als opmaat naar mogelijke
vervolgbijeenkomsten, zegt Martine: “Tijdens deze expertmeeting stellen
we een groot aantal mogelijkheden voor verduurzaming kort aan u voor.
Al naar gelang er behoefte is aan aanvullende informatie zullen wij
proberen om hierop in te spelen.”
Martine sluit af met een laatste oproep aan de aanwezigen, om vragen
over mogelijkheden voor financiële compensatie met een
situatiebeschrijving naar het Mobiel Erfgoed Centrum te sturen.
Het Mobiel Erfgoed Centrum zal deze vragen bundelen en voorleggen aan
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verslag
Presentatie
Martijn
Schuitemaker Meten is weten
“Ik val in voor Akke Smolders”, begint Martijn enthousiast. “Zij heeft een
aantal scheepseigenaren in Groningen overgehaald om ‘slachtoffer’ te
worden van haar systematische manier van onderzoeken, registreren en
monitoren van het energieverbruik. Want dát moet je weten om antwoord
te geven op de vragen: ‘Wat kunnen we aan het energieverbruik doen en
hoe klein kan je energiebehoefte worden?’ Het eerst interessant te weten
hoe weinig je nodig hebt.”
Martijn vertelt een praktijkverhaal en heeft daarom geen presentatie
gemaakt. “Het is allemaal niet zo technisch”, spreekt hij de zaal toe, “dit is
alleen een handreiking hoe we ermee om zouden kunnen gaan. Ik denk
dat mensen in deze zaal weten dat je er actief mee bezig hoort te zijn,
maar het toch niet doen, omdat ze niet weten waar te beginnen. Het doel
van Akke is om alles in kaart te brengen door systematisch te meten en te
administreren. Meten is weten.”
“Akke is bij mij bezig gegaan”, vertelt Martijn met een brede glimlach.
“Ze begon in het vooronder en heeft geen stopcontact of lampje
overgeslagen. Dat heeft voor mij gevisualiseerd wat ik al wist, maar ook
wat ik nog niet wist.” Zie de hand-out voor meer informatie.
Zijn tips aan de zaal zijn: Ga meten en maak het leuk voor jezelf,
bijvoorbeeld door samen met andere scheepshuishoudens een
puntensysteem te bedenken en houd het simpel! “Ik heb mijn
energieverbruik samen met twee andere huishoudens onderzocht.
We bleken allemaal hetzelfde te ondervinden: zoek de grootste
stroomverbruikers en kijk hoe je het verbruik daarvan omlaag kunt krijgen.”
Iedereen kan dit doen en het is simpel. “Begin met het kopen van een
stroommeter,” zegt hij. “Deze kost een paar tientjes. Ga dan samen aan de
gang. Sla geen stopcontact over en zet het verbruik op papier. Zodra je
één lampje verandert, noteer het. Zo kom je op de geminimaliseerde
energiebehoefte. Mij heeft het 30% gescheeld in mijn totale
energiebehoefte! Wat je niet hoeft op te wekken, hoef je ook niet te
besparen”, sluit Martijn zijn verhaal af.

Verslag
Presentatie
Ewald Vonk
(Energieboot
Berezina) Ons verhaal
Ook Ewald Vonk vertelt de zaal over een praktijkvoorbeeld: de Energieboot
Berezina. Hij begint met het verhaal waarom hij met de Energieboot
begonnen is. “Ik ben opgegroeid in Maurik. Mijn ouders hadden een
camping met jachthaven, dus ik ben opgegroeid tussen de bootjes.”
Jaren later, in 2002, kwam Ewald als walvisonderzoeker terecht op
Antarctica. “Daar schrok ik enorm van wat daar gebeurde met het klimaat,”
vertelt hij, “toen ben ik begonnen met de stichting Fair Nature, om
projecten op te zetten om te laten zien dat het anders kan.

Ik vond het belangrijk om studenten te betrekken bij
verandering en de studenten te laten nadenken over

Een aantal jaren heb ik presentaties gegeven en heb ik mensen van

manieren waarop wij schepen met andere

provincies, waterschappen en studenten de vragen gesteld: ‘Willen we iets

energietechnieken efficiënter en schoner kunnen

doen tegen de klimaatverandering? Wat heb je nodig om iets te doen?’

krijgen. Uiteindelijk heb ik ruim 300

Ik merkte dat de ouderen zeiden: ‘Het zal onze tijd wel duren.’ Maar bij de

studentenprojecten gedaan, eerst met de Hogeschool

jongeren merkte ik dat zij wel open stonden voor verandering, zij hadden

Zeeland en later met de Hogeschool Rotterdam bij de

ideeën, vonden het een aansprekend verhaal en wilden wel veranderen.

RDM-campus.

Maar wat ze nodig hadden waren handvatten.
Ik denk dat bij schepen veel winst te behalen valt en
Ik dacht: ‘Misschien is het gaaf een varend schip te maken, daar nieuwe

ook dat we dan nog lang kunnen genieten van dat

technieken te testen en daarop de dialoog te voeren.’ Mijn vriendin en ik

varend erfgoed. Als mensen nog vragen hebben of

hebben dat schip, met behulp van sponsors, binnen een paar jaar

ideeën hebben hoe ze hun schip kunnen

opgeknapt. Ondertussen had ik heel veel ideeën verzameld, de campagne:

verduurzamen, wees welkom! Ik heb een hoop

‘Schoon schip, schoon water’ georganiseerd en allerlei studentenprojecten

rapportages van studenten liggen en help jullie graag

gedaan. Die studentenprojecten zijn het belangrijkste.

om een stapje verder te komen”, besluit Ewald.

Verslag
Presentatie
Bob Meulendijk
(Zonnepanelen
Vlaardingen) Uitdaging
duurzaam
investeren in
zonnestroomsysteem op een
schip
“Een hele goede middag. Ik vind het mooi hier te zijn. Ik ben een echte
landrot. Ik ben Bob Meulendijk”, zo begint de presentatie van Bob
Meulendijk. “Ik heb deze presentatie voorbereid met Bas de Vos, die zijn
schip heeft verduurzaamd met zonnepanelen. Ik heb weinig kennis van
schepen, maar gelukkig wel van zonnepalen. Iedereen die wat meer van
zonnepanelen wil weten, probeer ik te helpen. Dus jullie ook.”

Foto: Hajo Olij

Verslag

“Zonnepanelen zijn niet nieuw,” vervolgt hij. “Het eerste zonnepaneel

dateert uit 1839. De zonnepanelen die we nu kennen zijn blauw, dat zijn
de silicium zonnepanelen. Deze panelen werden voor het eerst in de jaren
‘50 geproduceerd. De huidige zonnepanelen hebben een efficiëntie van
25%. Dat betekent dat wanneer de zon schijnt met duizend watt per
vierkante meter, het zonnepaneel daar 200 tot 250 W uit haalt.
In de afgelopen 60 jaar is de efficiëntie verhoogd van 6% naar 25%.
Iedereen wacht, want men verwacht dat de techniek nog steeds beter
wordt. Maar het gaat langzaam, per jaar komt er slechts 2,6% bij. Dat is
niet veel. Een standaard paneel van 80 Watt zal volgend jaar slechts 5 Watt
meer opwekken.
De silicium panelen hebben een theoretische maximale efficiëntie van
33%. We zien in de markt dat de blauwe panelen minder verkocht worden.
De panelen die nu vooral verkocht worden zijn de zwarte-, de mono
kristallijne- en de dunne filmpanelen.
De silicium panelen hebben een theoretische maximale efficiëntie van
33%. We zien in de markt dat de blauwe panelen minder verkocht worden.
De panelen die nu vooral verkocht worden zijn de zwarte-, de mono
kristallijne- en de dunne filmpanelen.
We kunnen niet alle energie opwekken met zonnepanelen, zeker niet op
een schip, zeker niet in Rotterdam of elders in Nederland, waar we in
december maar 2% van de 100% energie kunnen opwekken. In de zomer
is slechts 14% haalbaar. Alleen gebruik maken van zonnepanelen is nooit
de hele oplossing.”
Bob geeft een voorbeeld van een oplossing in de Sahara. “Als we in staat
zouden zijn om rond de evenaar een zonnepanelenpark aan te leggen, zijn
we klaar met de mondiale energievoorziening.
De reden dat zonnepanelen nog niet over de toonbank vliegen, is vanwege
het geld. Eén kilowatt opwekken met kolen kost 4,5 cent, met gas kost dit
6 cent en met windenergie op zee is het 17 cent. Wind op land kost tussen
de 6 en 8 cent. Een standaard zonnepanel kost 7,2 cent. “Dat is een begin,
nu kan het concurrerend worden. Daar”, wijst hij aan op de zijn
presentatie, “staat een paneel van Exasun en die panelen kosten 5,8 cent.
Dat betekent dat het inmiddels goedkoper wordt in vergelijking met gas.”

Verslag

Bob vervolgt zijn verhaal door uit te leggen hoe een zonnepaneel werkt.

“We kennen drie types, de monokristallijn, de blauwe, polykristallijn”, zegt
hij terwijl hij door klikt naar de volgende slide. “Het is één extra stap om
een monokristallijn te maken, daar staan alle cellen dezelfde kant op en
we hebben de dunne film. Ik denk dat je daarmee toepassingen kan doen
die met de andere twee niet kunnen.
Ik doe uitsluitend glasglaspanelen, want die zijn minder kwetsbaar.
Hierbij zitten de cellen ingesloten tussen twee lagen glas. Deze hebben
een oneindige levensduur en daarop geven we 30 jaar garantie.
Mensen kunnen zelfs over glaspanelen lopen. Als je praat over
duurzaamheid, geschikt om te duren, dan zou ik zeggen: koop een
glasglaspaneel en stop met glasfolie.”
Bob sluit zijn theoretische verhaal af met een belangrijke tip: “Zorg bij
deze glasglaspanelen dat het een ingebrande coating is; dat het in het
glas is aangebracht. Deze coatings hebben veel langere levensduur en dan
hoef je je investering niet te herhalen.”
Bob legt de zaal uit dat hij vooral werkzaam is bij de installatie voor
woningen. “Maar wat voor woningen geldt, zou ook voor jullie kunnen
gelden”, zegt hij. Hij legt de zaal drie uitdagingen voor; een alles-in-1apparaat, andere toepassingen van dunne film en andere types accu’s.
Uit reacties van de zaal blijkt dat alle drie de opties mogelijk zijn, maar dat
de tweede optie het meest geschikt lijkt.
“De mate van transparantie kunnen we bepalen,” vertelt hij, “wilt u een
verhouding van 60/40, 60/120 of van 20/80? Ook de afmeting van het glas
kunnen we bepalen, alleen niet de maat van de folie. Van een afstand ziet
het er net uit als een soort zonwering. Je kijkt er doorheen, en het is
beloopbaar.”
Henk Muis, de dagvoorzitter, bedankt Bob voor zijn inspirerende verhaal en
sluit af met de opmerking: “60 bij 120 is een hele mooie luikenmaat.”

Verslag

Bob legt de zaal uit dat hij vooral werkzaam is bij de
installatie voor woningen. “Maar wat voor woningen
geldt, zou ook voor jullie kunnen gelden”, zegt hij.
Hij legt de zaal drie uitdagingen voor; een alles-in-1apparaat, andere toepassingen van dunne film en
andere types accu’s. Uit reacties van de zaal blijkt dat
alle drie de opties mogelijk zijn, maar dat de tweede
optie het meest geschikt lijkt.
“De mate van transparantie kunnen we bepalen,”
vertelt hij, “wilt u een verhouding van 60/40, 60/120 of
van 20/80? Ook de afmeting van het glas kunnen we
bepalen, alleen niet de maat van de folie. Van een
afstand ziet het er net uit als een soort zonwering.
Je kijkt er doorheen, en het is beloopbaar.”
Henk Muis, de dagvoorzitter, bedankt Bob voor zijn
inspirerende verhaal en sluit af met de opmerking:
“60 bij 120 is een hele mooie luikenmaat.”

Verslag
Presentatie
Hans Visser Gekromde
zonnepanelen
“Aan mij de schone taak om, in de plaats van Felxsol Solutions die
verhinderd waren om zelf te komen, iets te vertellen waarover zij veel meer
weten.” begint Hans Visser, directeur van het Mobiel Erfgoed Centrum, zijn
verhaal. “Flexsol Solutions is een partner van het Mobiel Erfgoed Centrum
in het Clean and Future Proof Mobility Concepts-project. In dat project
ontwikkelen we praktische kennis te waar eigenaren van Mobiel Erfgoed
iets aan hebben.”

OM BETER INZICHT TE KRIJGEN IN DE KENNIS VAN HET PUBLIEK
STELT HIJ DE ZAAL TIEN VRAGEN:
1. VRAAG: WIE ZIT ER IN DE ZAAL OMDAT HIJ/ZIJ PROFESSIONEEL
BEZIG IS MET VERDUURZAMEN?
ANTWOORD: VIJF Á ACHT MENSEN.

Hans concludeert dat sommige aanwezigen al ervaring hebben met
verduurzamingstechnieken, maar dat er voor de meesten nog veel nieuwe
informatie aan de orde zal komen. Hans vertelt over de werkzaamheden
van Flexsol Solutions het volgende: “Flexsol is aan het onderzoeken hoe je
monokristallijn silicium kan krommen, zoals bij de foto van een
lantaarnpaal met zonnepanelen eromheen te zien is. Deze kromming is
enorm en moet bovendien weerbestending en temperatuurbestendig zijn.
Ze hebben iets moeten ontwikkelen om te zorgen dat die zonnecellen
goed gecoat worden, zodat ze tegen grote temperatuurverschillen van
zestig graden (plus 40 in de zomer en minus 20 graden in de winter)
kunnen. Deze lantaarnpalen zijn, bijvoorbeeld, goed te gebruiken voor
erfgoed- en museumhavens, want dit soort lantaarnpalen staan namelijk
los van de grid.”

2. VRAAG: WIE IS ER THUIS, ZOALS MARTIJN SCHUITEMAKER
VERTELDE, BEZIG MET HET METEN VAN HET VERBRUIK?
ANTWOORD: TIEN MENSEN.
3. VRAAG: WIE WERKT ER SAMEN MET STUDENTEN?
ANTWOORD: TIEN MENSEN.
4. VRAAG: WIE VAART ER ELEKTRISCH?
ANTWOORD: VIJF MENSEN, WAARVAN TWEE VOLLEDIG ELEKTRISCH
VAREN.
5. VRAAG: WIE VAART ER MET BIOBRANDSTOF?
ANTWOORD: TWEE MENSEN GEBRUIKEN GTL.
6. VRAAG: WIE GEBRUIKT ER WATERSTOF ALS BRANDSTOF?
ANTWOORD: NIEMAND.
7. VRAAG: WIE IS ER BEZIG MET LICHTGEWICHT CONSTRUCTIES?
ANTWOORD: VIER MENSEN.
8. VRAAG: WIE IS ER BEZIG MET
AFVALWATERVERWERKINGSINSTALLATIES?
ANTWOORD: VIJF MENSEN.
9. VRAAG: WIE IS ER BEZIG MET WARMTEPOMPEN?

“Kijk,” zegt Hans terwijl hij een afbeelding laat zien van zwarte dakpannen. ANTWOORD: DRIE MENSEN, MAAR ZIJ WAREN VOORAL NOG AAN HET
“Hier zien jullie een ander product van Flexsol Solutions, waarmee we
proberen om garagebedrijven te voorzien van een dakpanconstructie die
genoeg energie levert om op termijn een generator aan te sturen.
Deze optie zou ook bruikbaar kunnen zijn op daken van scheepswerven of
havengebouwen.”
Hans sluit zijn presentatie af met een vraag en oproep aan de zaal:
“Als jullie behoefte hebben aan duurzame dakpannen, lantaarnpalen of
heel andere dakpanelen, dan kun je met ons contact opnemen. Flexsol
Solutions zoekt namelijk testlocaties. Hoe meer data we verzamelen over
dit soort prototypes, hoe beter het product wordt. Als je een bedrijf bent
en grote belangstelling hebt voor innovatie en verduurzaming, kunnen we
als Mobiel Erfgoed Centrum ook ondersteuning bieden bij het aanvragen
van subsidies. Mailen kan naar info@mobielerfgoedcentrum.nl.

ORIËNTEREN NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
10. VRAAG: WIE MAAKT GEBRUIK VAN ZONNEPANELEN?
ANTWOORD: TIEN MENSEN, WAARVAN ÉÉN PERSOON GEBRUIKT
MAAKT VAN EEN GEKROMDE CEL EN ÉÉN PERSOON MAAKT GEBRUIK
VAN EEN FOLIE.

Verslag
Presentatie
Martijn Vermeer
(Scheepswerk) Elektrisch varen
FOTO: DOOR HAJO OLIJ
“Ik restaureer oude schepen”, begint Martijn Vermeer van Scheepswerk
enthousiast aan zijn verhaal. “Aan de steiger bij de schipbrug liggen nu
twee elektrische rondvaartbootjes. Een salonboot uit 1935 die we nu off the
grid gemaakt hebben en die zichzelf met zes zonnepaneeltjes een zomer
lang kan redden en daarnaast ligt een aakje uit de jaren 1900, die vaart
met een elektromotor en met accu's.”
De eigenaar van deze elektrische historische boten heeft een
rondvaartonderneming in Leiden. Martijn heeft samen met Bas de Vos in
vier jaar tijd drie van zijn vier boten omgebouwd van diesel naar een
elektrische aandrijving. Verder verzorgen zij voor andere klanten
onderzoek naar de mogelijkheden van warmtepompen.
“In elektrische voortstuwingen zijn verschillende mogelijkheden,”
vertelt Martijn. “Je hebt puur elektrisch, gekoppeld aan accu's. Je kan dat
combineren met een diesel generator en een hybride voorstuwing.
Het grote voordeel is dat je de dieselmotor op het optimaal toerental kunt
laten draaien. De volledig elektrische rondvaartboten draaien op twee
gigantische accupakketten. Met deze accu’s kunnen ze een week varen
voordat ze weer moeten opladen.”
Vanuit de zaal komt de vraag: “En de kachel?” Martijn lacht en zegt:
“Mijn moeder breit zelf dikke sokken. Die kan ik aanraden. Maar serieus, de
verwarming van de salonboot gaat nog op diesel.”
Martijn vervolgt zijn verhaal met het geven van diverse oplossingen en
mogelijkheden voor elektrische voorstuwing, zoals: “Een Industriemotor

“Dan heb je nog holle-as motoren, dit zijn motoren die
tussen de as en de dieselmotor geplaatst worden.
In de salonboot hebben we een inbouwmotor die
compleet buiten het schip zit, in het roer. Een ander
voordeel is dat dit nog minder lawaai maakt,
nog minder trillingen veroorzaakt en dat de
manoeuvreereigenschappen fenomenaal zijn.
Verder noemt Martijn in zijn presentatie nog andere
voordelen aan elektrisch varen. “Elektromotoren
leveren altijd vol koppel. Je hoeft nog maar 500 watt
te koelen. In theorie kan de boot zonder koeling varen,
omdat de motor zo efficiënt is. Pas als je vol gas vaart
krijg je warmte opbrengst.”
De zaal heeft veel vragen voor Martijn. Zo gaat het over
het gewicht van de accu’s, de manieren waarop zij
omgaan met de regels voor het certificeren tijdens het
ombouwen en over het verkrijgen van subsidies voor
deze ingrijpende aanpassingen.
“Eigenlijk is alles mogelijk,” concludeert Martijn. “Alleen
aan alle specifieke oplossingen hangt een prijskaartje.
Het is geen goedkope hobby.”

met een frequentieregelaar, daar zijn mooie plug and play oplossingen
voor. Voor kleine bootjes kan je pakketten kopen waarmee je je boot in 16
uur kan ombouwen van diesel naar elektrisch. De kosten van een
elektrische voortstuwing van de salonboot was ongeveer achtduizend
euro. Dat is vergelijkbaar met een dieselmotor. Het is niet de goedkoopste
oplossing, maar het is wel een genot. Het enige wat je nog hoort is één
keer een klik en vanaf dat moment is het stil. Toch handig als mensen op
een boot met elkaar willen praten.
FOTO: DOOR HAJO OLIJ

Verslag
Presentatie
Marcus Rolloos
(DEOdrive) – Fuel
Cell Shipping
Energy Storage
“Ik ben Marcus Rolloos. Ik ben in 2011 in de duurzame wereld gestapt,
omdat ik in een wereld wilde werken die zin heeft, die iets nalaat en waar
ik met trots over kan vertellen. Met dank aan het Mobiel Erfgoed Centrum
kan ik aan innovatieve oplossingen werken.” Zo begint Marcus Rolloos van
DEOdrive zijn verhaal. Hij begint zijn presentatie met diverse citaten om
de zaal aan het denken te zetten.
“Ik ben geen dominee, ik zal nooit zeggen: gij zult, gij moet.”, zegt Marcus.
“Je hoort vaak zeggen: eerst zien dan geloven. Volgens mij moet je eerst
ergens in geloven en dan maar zien of het lukt. Anders kom je nergens.”
In de slides zijn alle citaten te lezen.

Verslag

Er zijn twee grote aannames bij het gebruiken van waterstof, namelijk:

dat waterstof inefficiënt en onveilig zou zijn. “Als je waterstof vergelijkt met
fossiele brandstof is waterstof beter; 45% versus 38%,” vertelt Marcus in zijn
pleidooi voor waterstof. “Verder produceert de fuel cell warmte, dat zou
normaal een verlies zijn, maar nu is die warmte juist prettig aangezien dit
niet van de batterij af gaat. De veiligheid bij het tanken is lastig, maar we
gaan vaten waterstof zien. Zo’n vat weegt 20 kg. Deze kan je op bestelling
laten bezorgen en deze hoef je dus niet bij beperkte tankstations te halen.
Rechts zien jullie een benzineauto,” spreekt hij de zaal toe terwijl hij naar
zijn presentatie wijst. “Links een waterstofauto. Hier zie je wat er gebeurt
bij een brand. Ik zit lekkerder achter het stuur in die waterstofauto links als
in de benzineauto rechts.” Verder beschrijft Marcus diverse manieren
waarop de waterstofvaten beveiligd zijn.
Op de derde slide, linksonder, staan drie soorten waterstof: hoge druk,
lage druk en groene waterstof.
Op de vierde slide laat Marcus een fuel cell zien en vertelt: “Dit is een fuel
cell die net als een zonnecel een anode en een kathode heeft. Je stopt er
waterstof in en het enige uitlaatgas is H2O, dat is zuiver schoon water. Als
ik zo'n ding aan het werk heb, drink ik dat water op en mensen zien dat ik
niet dood ga.”

Verslag

Na de uitleg over de werking van de waterstof fuel cell, vervolgt

Marcus zijn verhaal door de toepassingen van waterstof voor schepen
te bespreken. Hij heeft het met name over de kansen die waterstof
biedt voor het opslaan en vervoeren van energie. Men kan zelf de
energie overzetten naar waterstof en dus elektra. Hij laat op zijn slide
zien waar men op dit moment in Nederland en Duitsland waterstof
kan tanken. “Het is net als zonne-energie”, zegt hij. “Op de dagen dat
je geen zon hebt; wil je wel de zonne-energie die je extra opgewekt
hebt, kunnen gebruiken.”

Verslag

Daarna laat Marcus verschillende voorbeelden zien van de

toepassingen die er gemaakt worden met waterstof voor schepen.
“Je ziet dat bedrijven als Shell ook gaan bewegen”, beargumenteert
hij. “Ze moeten ook wel als ze niet de dinosaurus van de wereld
willen worden.”
Vervolgens laat Marcus zijn boot op waterstof zien (derde slide).
“Dit is een schip in aanbouw. In het midden is een fuel cell van 1,2 kW
met daarbij een batterij van 1 kW/h. Als je vol gas vaart zou de tank in
drie kwartier leeg zijn, maar de fuel cell zorgt dat je van hier naar
Groningen kunt varen. Dat vaatje weegt 20 kg, er zit een half kilo
waterstof in, dat is 10 kW/h.”
Hij vervolgt zijn presentatie met de vierde slide: “Links zie je een
generator, interessant voor de scheepvaart. Heb je batterijen die leeg
laken, dan heb je hier een apparaatje dat ze oplaadt met waterstof.
Hierdoor heb je geen dieselgenerator meer nodig. Het is niet
goedkoop, maar het is betaalbaar. Als je het zonder waterstof kan
doen, moet je het doen. Maar in de praktijk zie ik situaties bij klanten
die net iets extra nodig hebben.”
Aan de hand van zijn PowerPoint (vijfde slide) legt hij de zaal uit hoe
er van waterstof en fossiele brandstoffen energie gemaakt wordt.
Zo zegt hij: “Het is ontzettend veel gedoe in plaats van dat je direct
stroom hebt uit waterstof. Energie opwekken uit waterstof is een veel
onderhoudsarmer proces.”
Als laatste laat Marcus diverse soorten fuel cells zien (twee
onderstaande slides). Uiteindelijk sluit hij af met de conclusie dat
waterstof vooral toepasbaar is voor mensen die langere tochten gaan
varen en voor wie energie mee wil nemen voor een later moment.
“Vaart men maar kleine stukken (minder dan 100km), dan heeft nu
nog hydrogeen geen zin. Als je het zonder waterstof kan doen, dan
moet je dat doen!”

Verslag
Presentatie
Felix Moonen
(Jules Dock) –
Toepassingen van
composiet
“Ik wil hier graag een stukje expertise met jullie delen over een soort
materiaal, composiet, wat veel verschillende toepassingen kan hebben”,
begint Felix Moonen van Jules Dock Composites zijn verhaal.
“Composiet zelf is als materiaal niet duurzaam”, vervolgt hij “maar de
toepassingsmogelijkheden wel. Composiet kan niet meer leverbare
onderdelen vervangen en daarmee de levensduur van een stuk erfgoed
verlengen. Daarmee kan composiet bijdragen aan de duurzaamheid van
varend erfgoed.”
Felix laat in zijn presentatie foto’s van diverse projecten zien, die een
raakvlak hebben met erfgoed, maritiem erfgoed en innovatie. Vanwege de
geheimhoudingsvoorwaarden van de subsidieverstrekker mogen deze
beelden nog niet vrijgegeven worden.
Iemand uit de zaal vraagt hem: “Hoe staat het met nieuwe biobased
harssystemen?” Felix antwoordt: “Biobased harssystemen kunnen
waarschijnlijk wel gebruikt worden in een 3Dprinter, maar wij werken met
thermoharders. Die hebben betere eigenschappen.”

Verslag
Presentatie
Roemer
Goossensen
(Afmitech) –
Afvalwater zuiveren
“Ik kom met de boodschap: dit gaat je geld kosten en verder niets
duurzaams opleveren. Er is een lozingsverbod; dus lozen mag niet”,
trapt Roemer Goossensen van Afmitech zijn presentatie af.
Over de nieuwe wet vertelt Roemer het volgende: “Er is een lozingsverbod
binnen de bebouwde kom en daarom val je daar ook met een schip onder
het Besluit lozing afvalwater huishoudens’. Buiten de bebouwde kom ligt
het anders. Daar kan het bevoegd gezag, als het belang van het milieu zich
daar niet tegen verzet, bij maatwerkvoorschrift toestaan dat er toch wordt
geloosd, maar alleen als het wel eerst wordt gezuiverd.
Kortom: je mag daar niet lozen, maar wel zuiveren”, legt Roemer de zaal
uit.
Bij afvalwater wordt er een onderscheid gemaakt tussen zwart- en grijs
water. ‘Zwart water’ is het toiletspoelwater. ‘Grijs water’ is van de douche
en keuken. Roemer vertelt ook hoe het zit met de hoeveelheid vervuiling
bij boten in vergelijking met woningen. “Misschien heeft een schip minder
afvalwater, maar dat betekent tegelijkertijd dat de concentratie van
afvalstoffen hoger ligt. In plaats van 100 liter heb je 50 liter met hetzelfde
vuil.”

Verslag

Vervolgens bespreekt Roemer verschillende technieken: “Het meest
eenvoudige is een walaansluiting en ik denk dat veel schepen die

vastliggen een walaansluiting hebben. Met een perspomp aan boord,
alles centraliseren en via de perspomp via de walaansluiting op het
gemeentelijk riool lozen.
De tweede optie is een waterzuivering aan boord. Je hebt altijd
hetzelfde gewicht aan boord, namelijk altijd 500 of 800 kilo.
De installatie is altijd vol en bevat een constante hoeveelheid water.
Je kunt ook de zuivering drijvend naast het schip hebben.
Deze drijvende constructie is de basis voor een daarop ingebouwde
waterzuivering, bijvoorbeeld een composttoilet. Hierdoor koppel je
het grijze water los van het zwarte water.”
De laatste optie is om een bepaalde afvalwaterbehandelingstechniek
collectief te gebruiken met diverse schepen. Dit is mogelijk
interessant in museumhavens.
“Wat je ook kiest, je houdt altijd een residu over en het kost altijd
energie (behalve bij een composttoilet). Al is het maar de energie die
je kwijt bent om het residu naar de afvalbak te brengen”, concludeert
Roemer.
De keuze voor een bepaalde techniek hangt natuurlijk erg af van de
specifieke situatie. Roemer benoemt vijf variabelen die van invloed
zijn op een keuze: de samenstelling van de bemanning, de ligplaats,
specifieke eisen (kwetsbaar gebied), varend of niet varend en andere
wensen van de bewoners.
Om alles wat concreter te maken laat Roemer diverse voorbeelden
zien die Afmitech kan bieden. Het eerst voorbeeld is een compacte
afvalwaterzuivering. “Dit is een foto van een inbouw in Groningen,”
vertelt Roemer. “Het voorste gedeelte is een afvalwaterzuivering en
daarachter zit de buffertank. We hebben een buffertank geplaatst
om de pieken op te vangen. Onderaan een schematische tekening
van dit systeem. In principe is dit systeem in elke maat te maken,
mits we binnen onze zuiveringsparameters het water kunnen
behandelen.”
Het volgde voorbeeld wat Roemer aan de zaal toont is een
autonome installatie uit Friesland. Dit drijvende platform krijgt dat
energie van zonnepanelen op het dak en kan 3 kuub per dag
verwerken. Het werkt als volgt: een schip komt aan, de schipper pakt
een slang en begin met het afzuigen van het vieze water. Het water
wordt dan in deze installatie opgeslagen en verwerkt, door het te
filteren en het gezuiverde water aan de andere kant te lozen.
Het mooie is dat dit systeem overal toe te passen is, maar Roemer
noemt wel een belangrijk punt: “Is dit een publieke of private
kwestie, moet de overheid dat organiseren en betalen of de
booteigenaar zelf?”
Het laatste dat Roemer laat zien is een drijvend platform, gekoppeld
aan een boot. De afbeelding spreekt voor zich en Roemer gaat snel
door naar de vragen uit de zaal.
Hij sluit zijn verhaal af met de uitspraak: “De grootste vervuiler zijn de
fecaliën. Op het moment dat je aan boord zuivert, ben je die
zuurstofbindende elementen kwijt. Daar zitten de grootste vervuilers.

Verslag
Presentatie
Ardo de Graaf
(Augustus Warmte)
– Warmtepompen
Ardo de Graaf van Augustus Warmte begint zijn presentatie met een
persoonlijk verhaal. Hij begon op een schip en verhuisde later naar een
woonhuis op de wal. Hij ontdekte de verschillen tussen het wonen op een
schip en in een huis. Een van die zaken was dat hij in een huis twaalf keer
zo veel water en energie verbruikte. “Ik ging aan de slag met de kennis van
alle dingen die ik opgedaan had aan boord en met de verbazing over hoe
onzuinig huizen zijn,” spreekt hij de zaal toe. “Nu maakt mijn bedrijf
woningen energieneutraal. Wat mij opvalt is: volume drives innovation”
Dit betekent, omdat er meer woningen zijn en er meer nieuwe woningen
bij komen; worden er ook meer duurzame technieken voor woningen
ontwikkeld. “Wij zijn Tiny Houses, maar dan varend”, stelt Ardo.
“Wij, schepen, kunnen profiteren van deze innovatietechnieken!”

Verslag

Ardo vertelt over drie soorten bronnen van hernieuwbare warmte:
- De lucht-water warmtepomp,
- De bodem-warmtepomp en

- De water-water warmtepomp eventueel in combinatie met PV-panelen.
Over de lucht-water warmtepomp zegt hij het volgende: “Deze pompen
worden in huizen veel geplaatst. Ze zijn goedkoop in de aanschaf, maar
een goede is hartstikke duur. De goedkoopste hebben als nadeel: geluid.
Je kunt een lucht-water-warmtepomp wel inbouwen in een deel van het
schip, maar dan zit je altijd met de luchtstroom die de pomp nodig heeft.
Als de luchtstroom niet goed is, wordt de lucht in het ruim steeds harder
gekoeld, waardoor de compressor harder gaat werken.
Een ander nadeel is dat hij bij -2 graden bijverwarming nodig zal hebben.
De meesten van jullie in de zaal weten dat een walaansluiting duur is en
dat deze ook maar op 16 A afgezekerd is. Met de 6 kw die je over hebt, red
je het bijverwarmen niet. Tenzij je drie keer 16 ampère aanschaft. Als je dat
niet hebt, moet je een brandstofcel aanschaffen. Kortom de lucht-water
warmtepomp is goed toepasbaar, is snel in te bouwen, maar heeft ook
nadelen.”

Verslag

Vervolgens laat Ardo een tweede optie zien: “Als een schip in het bezit is

van een eigen stuk grond, dan zou de optie van een bodem-warmtepomp
handig kunnen zijn. Deze pomp heeft dan een koppeling met flexibele
slang naar het schip nodig”. Schepen die geen vast stukje grond aan de
wal ter beschikking hebben of regelmatig varen, kunnen deze
mogelijkheid niet gebruiken.
Een derde voorbeeld is de water-water warmtepomp. Deze kent diverse
toepassingsmogelijkheden op schepen.
Op zijn volgende slide toont hij de warmtepomp op een ark. Op de foto is
een installatie te zien van 90 centimeter. Achter het schot staat de
compressor. Tussen de compressor en de warmtepomp lopen draden en
andere verbindingen.
Op een varend schip kun je gemakkelijk een gesloten systeem toepassen
door koelleidingen onder het vlak te lassen. Dit heeft als belangrijk
voordeel dat je geen bevriezingsgevaar hebt én een best hoge efficiency.
“Een schip drijft op energie en in water kun je energie opslaan, zoals ook
Marcus Rolloos aangaf. Men kan energie via koeling of met een glycon
mengsel onttrekken,” vertelt Ardo. “Maar ook bij een interkoeling-systeem
kun je met een waterpomp warmte uit het buitenwater onttrekken.
Het water dat je oppompt moet wel minimaal een graad of 5 tot 7 zijn,
anders gaat het bij de uitgang bevriezen en loopt de hele zaak vast.
Het mooiste is als je het buitenwater boven de waterlijn kan terugpompen,
want als de warmtepomp dan stopt, dan loopt het pijpje leeg en heb je
geen bevriezingsprobleem. Een nadeel is bij een slecht geïsoleerd schip
dat je duizenden liters water naast je schip moet pompen; dat is best wel
veel. Je moet echt wel eerst beginnen met isoleren en niet meer dan 6 á 7
kW warmte vragen.”

Verslag

De laatste optie is relatief nieuw. “Het is een PV-paneel met aan de
onderkant koelribben. Via de koelribben wordt een temperatuurverschil
gecreëerd tussen de omgevingslucht en het glycolwater in de buizen
onder het paneel”, vervolgt Ardo. “Een super efficiënt systeem, want als je
toch pv-panelen gebruikt, heb je je vlak twee keer of drie keer benut. Het
is optisch redelijk acceptabel, omdat je ongeveer de vorm van het schip
volgt. Dit systeem heeft ook als voordeel, dat wanneer iets gaat lekken, het
water simpelweg van het dek af loopt.
Welke optie het beste bij een schip past is afhankelijk van situatie en
budget,” concludeert Ardo. Op zijn laatste slide heeft hij een overzicht
gemaakt van de besproken opties, argumenten voor en tegen en de
kosten die hierbij komen kijken.

Bijlage:

Reactie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over financiële
tegemoetkomingen voor verduurzaming van historische schepen

Legenda

B = Voor de beroepsvaart, zoals het vervoer van personen op charters en dergelijke, is de MIA\Vamil toepasbaar. Als een vaartuig
uitsluitend particulier wordt gebruikt is MIA\Vamil niet mogelijk.
O = Voor ondernemers en partijen die winstbelasting betaling, is de EIA toepasbaar.
O&P = Voor ondernemers en particulieren is de ISDE toepasbaar.

Scheepseigenaren willen graag weten of er financiele
toegemoetkoming of subsidie mogelijk is
voor de onderstaande toepassingen:
1. Vervangen van varen op diesel door diesel-elektrisch of geheel elektrisch varen.
O: Voor de EIA kan dit alleen als het vaartuig voor de binnenvaart bestemd is door een diesel-elektrische scheepsmotor te
installeren (code 240612 sub c)

B: MIA\Vamil - Mogelijk voor lithium houdende accu’s onder code A3310; De elektromotor valt hier niet onder;
B: MIA\Vamil - Mogelijke voor duurzame aandrijving onder code B3320; verschillende vormen van hybride (bijv. diesel/elektrisch)
aandrijving met specifieke eisen

2. Het installeren van een elektromotor naast de bestaande dieselmotor voor
de voortstuwing.
O; EIA -Zie vraag 1.

B: MIA\Vamil - Niet mogelijk voor de motor, wel voor de lithium houdende accu (A3310).

3. Ombouw naar hybride voortstuwing met holle elektromotor op de bestaande
schroefas tussen de koppeling en het stuwdruklager.
O: EIA - Code 240609, deze code geldt voor alle typen schepen.
B: Mia\Vamil -Niet mogelijk.

4. Het verduurzamen van langzaam lopende dieselmotoren (dit zijn nagenoeg
onverslijtbare, cultuurhistorisch waardevolle motoren, waarvan er naar schatting
nog enkele honderden draaien in historische schepen en die relevant zijn voor de
cultuurhistorische waarde van het schip). Maatregelen kunnen zijn:
A. AANPASSEN VAN DE BRANDSTOFPOMP VOOR HET GEBRUIK VAN GTL IN PLAATS VAN DIESEL;
B. BRANDSTOF-WATER-EMULSIE INBRENGEN TER REDUCTIE VAN CO2;
C. SCR KATALYSATOR MET ADD BLUE UREUM TER REDUCTIE VAN NOX;
D. ROETFILTER TER REDUCTIE VAN FIJNSTOF;
E. ‘METEN AAN DE PIJP’ NA STAPPEN A. T/M D. OM AAN NRMM STAGE V TE KUNNEN VOLDOEN.
O: EIA - Hiervoor is de EIA niet van toepassing. Wel kan er generiek gemeld worden, maar uit ervaring van eerder ingediende
projecten is bekend dat deze niet aan de energiebesparings-norm voldeden. Optie b is een zeer discutabel gegeven,
deze techniek is nog niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd.
B: MIA\Vamil
NOx-reductiesysteem onder code F3360, mits aan de specifieke eisen van de code wordt voldaan.
Gesloten roetfilter valt onder code A3361, mits aan de specifieke eisen van de code wordt voldaan.

5. Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor zwart water en voor grijs water
O: EIA - Hier zit geen energiebesparende component in.

B: MIA/Vamil - Onder code B3240 Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen.

6. Zonnepanelen op stuurhut en/of luikenkap
O: EIA - Ja, hiervoor geldt code 251115 van de Energielijst.

7. Isolatie over houten luikenkap met dekkleed.

O: EIA - Als hiermee energiebesparing wordt gehaald kan deze generiek gemeld worden.

Bijlage:

Reactie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over financiële
tegemoetkomingen voor verduurzaming van historische schepen

Legenda

B = Voor de beroepsvaart, zoals het vervoer van personen op charters en dergelijke, is de MIA\Vamil toepasbaar. Als een vaartuig
uitsluitend particulier wordt gebruikt is MIA\Vamil niet mogelijk.
O = Voor ondernemers en partijen die winstbelasting betaling, is de EIA toepasbaar.
O&P = Voor ondernemers en particulieren is de ISDE toepasbaar.

Scheepseigenaren willen graag weten of er financiele
toegemoetkoming of subsidie mogelijk is
voor de onderstaande toepassingen:
8. Warmtepomp (bijvoorbeeld een water/water-warmtepomp).

O: EIA - Hiervoor is geen EIA-code. Generiek kan, maar voor 2019 kan het interessant zijn om code 241101 uit te breiden voor deze
doelgroep. Dat zal door RVO worden onderzocht.
O&P: ISDE - Van toepassing. Link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/....

9. Fiscale maatregelen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieuinvesteringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving en MIA/VAMIL, zijn alleen van
toepassing op ondernemers en niet op particulieren.
Waarom zijn deze maatregelen niet ook toegankelijk gemaakt voor particuliere
eigenaren van historische schepen?
MIA/Vamil en EIA zijn regelingen voor ondernemers. Het is een beleidskeuze om ondernemers via een investeringsregeling te
stimuleren milieu- en energie investeringen te doen. Maar: informeer ook bij de gemeente en provincie voor regionale subsidies.

10. Is de Energiebespaarlening van het Nationaal Restauratiefonds ook van
toepassing op eigenaren van een historisch schip?
Ook als deze bewoonde schepen als varend erfgoed zijn geregistreerd en als zij niet
gelden als ‘bouwwerk’ in de zin van de Woningwet?
Gelden er speciale voorwaarden voor varende bewoonde historische schepen?
(NB: de fiscale aftrek en de SIM (subsidieregeling instandhouding monumenten)
gelden wel voor woonhuismonumenten op de wal, maar niet voor varende
monumenten, op grond van de Erfgoedwet.)
Dit is geen instrument van RVO. Bij de voorwaarden op de website (klik hier) zie ik echter geen uitsluiting voor woonschepen.
Ik adviseer om contact met het Nationaal Energie bespaarfonds op te nemen
(088 253 96 00 - Ma-do: 08:30 - 17:30 uur; Vr: 08:30 - 17:00 uur).

11. Is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ook geldig voor
woonschepen?
De ISDE is van toepassing. Klik hier voor de voorwaarden.

Bijlage:

Reactie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over financiële
tegemoetkomingen voor verduurzaming van historische schepen

Legenda

B = Voor de beroepsvaart, zoals het vervoer van personen op charters en dergelijke, is de MIA\Vamil toepasbaar. Als een vaartuig
uitsluitend particulier wordt gebruikt is MIA\Vamil niet mogelijk.
O = Voor ondernemers en partijen die winstbelasting betaling, is de EIA toepasbaar.
O&P = Voor ondernemers en particulieren is de ISDE toepasbaar.

Scheepseigenaren willen graag weten of er financiele
toegemoetkoming of subsidie mogelijk is
voor de onderstaande toepassingen:
12. In het algemeen: zijn alle subsidies die voor woonhuizen op de wal gelden ook
geldig voor woonschepen? Ook als deze bewoonde schepen als Varend Erfgoed zijn
geregistreerd in het Register Varend Erfgoed Nederland en als zij niet gelden als
‘bouwwerk’ in de zin van de Woningwet?
Gelden er speciale voorwaarden voor varende bewoonde historische schepen?
(NB: de fiscale aftrek en de SIM (subsidieregeling instandhouding monumenten)
gelden wel voor woonhuismonumenten op de wal, maar niet voor varende
monumenten, op grond van de Erfgoedwet.)
O&P: “In het algemeen” kun je hier beter niets van zeggen. Ik heb het idee dat hier geen uniforme regeling voor is. In de
Subsidieregeling Energiebesparing eigen huis (overigens inmiddels gesloten voor Eigenaar/bewoners , wegens uitputting budget)
worden woonboten wel uitgesloten. Het beste is om rechtstreeks bij een regeling te informeren naar de voorwaarden.

O: Toevoeging EIA

EIA is niet van toepassing voor woonschepen/woonboten, deze worden expliciet in de Wet IB uitgesloten. Verder zijn vaartuigen
onder Art 3.14 eerste lid onderdeel b uitgesloten van EIA; dit betreffen vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve
doeleinden (bijv. partyboten en vaartuigen met reclamedoeleinden). En zie: Woonboten zijn door de wet IB uitgesloten voor
Investeringsaftrek (art 3.45 wet IB). Klik hier voor de gehele wet.

Aanvullend

Er zijn een aantal technieken die niet in de vragen naar voren zijn gekomen maar voor deze doelgroep wel interessant kan zijn,
onder voorwaarde dat het schip eigendom is van een belastingplichtige onderneming. Uit de Energielijst:
- Code 240801 warmteterugwinning van de scheepsmotor
- Code 241215 Energieopslag bij scheepsgeneratoren. Het opslaan van elektrische energie in accu’s
Voor schepen die niet in de Wet IB worden uitgesloten maar wel een horecabestemming hebben zijn enkele apparaten die voor
EIA in aanmerking kunnen komen:
- 220116 Inductie bak- of kookplaat
- 220117 infrarood salamander met pandetectie
- 220215 energiezuinige professionele koel- of vrieskast
- 220701 energiezuinige wasdroger
- 220809 energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachnine
Vragen aan RVO kunnen het beste via ons KlantContactCentrum gesteld worden.
De collega’s daar weten zèlf veel en kunnen specialistische vragen eenvoudig de
organisatie in leiden.
Met een vriendelijke groet
L.M. (Michiel) Tijhuis
- Adviseur WBSO
- Coördinatie RVO-ambassadeurs
WBSO/RDA Chemie & Life Science
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

T 088 – 042 34 12
E michiel.tijhuis@RVO.nl
I www.rvo.nl

Zuiniger
met energie
Wie zijn of haar huis energiezuiniger maakt, wordt daarvoor
beloond door de overheid. Op termijn bespaar je ook nog geld
én je draagt bij aan het duurzamer maken van onze planeet.
Maar (woon)schepen kunnen ook (veel) zuiniger met energie
omgaan. Jorrit Jouwsma specialiseert zich daar al jaren in
en heeft er zelfs een bedrijf voor opgericht: S-Boats. Dat het
werkt laat hij zien op zijn eigen klipper Deinemeid.  
Tekst Wim de Bruijn Foto’s Hajo Olij en Theo Kampa

W

e worden ontvangen in de
behaaglijk warme roef van de
bijna 27 meter lange en 5,70
meter brede tweemastspreigaffelschoener
Deinemeid die in Akkrum ligt. Het schip is al
vanaf 1981 bekend toen Jan Bakker met deze,
toen bijzondere, tuigage veel prijzen binnenhaalde. In SdZ 2015.9 schreven we over de verjongde stalen masten die Piet Blaauw voor de
Deinemeid maakte en hoe Jorrit bezig was om
de tuigage te tunen en ontzettend veel verbeteringen aan te brengen om het schip sneller
te maken. Bovendien wilde hij het schip met
twee man/vrouw kunnen zeilen. In 2016 had
de bemanning nog te weinig kunnen trainen
en was er ook heel weinig wind bij de Klipperrace, maar afgelopen jaar konden ze vol aan de
bak en behaalde de Deinemeid de eerste prijs
bij de B-klasse klippers (zie SdZ 2017.9).
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Toen we in 2015 aan boord kwamen, was Jorrit
nog druk bezig om het schip te isoleren, vloerverwarming aan te leggen en alle techniek die
voorhanden was aan te wenden om het schip
zo energieneutraal mogelijk te maken.
Jorrit is 15 jaar projectleider geweest bij de
bouw van grote luxe jachten en bedrijfsvaartuigen en heeft zo veel praktische ervaring
opgedaan. Daarna ging hij zich verdiepen in
energiebesparing en dat is een vak waarin je
jezelf elke dag moet bijscholen. De ontwikkelingen voltrekken zich in hoog tempo. Jorrit
wil scheepseigenaren ervan overtuigen dat je
op een schip heel goed kunt besparen op de
energierekening.
Eigenaren van niet geïsoleerde stalen jachten
weten alles van condens op de binnenkant
van de scheepshuid en de warmte van een
heteluchtkachel die even snel via de stalen

boven: Klipper Deinemeid met spreigaffelschoenertuig.
Naast een snel schip, maakte Jorit Jouwsma er ook een
bijzonder energiezuinig schip van

scheepshuid naar buiten wordt doorgegeven
als hij de kajuit in wordt geblazen. Maar Jorrit
gaat verder in zijn duurzame voorzieningen
dan simpelweg isoleren. Hij heeft uitstekende adviezen voor al die duizenden gezinnen
die aan boord van een varend erfgoedschip
wonen of zelfs voor binnenvaartschippers
die ook continu aan boord wonen en werken.
Duurzaamheid
In zijn uitgebreide informatieblad (www.sboats.nl) stelt Jorrit: ‘Duurzaamheid is een
ontwikkeling die aansluit op de behoeften
van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.’
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boven: De warmtewisselaar is voor de roef geplaatst, er
zijn tegenwoordig ook wisselaars op de markt die beter
weg te werken zijn
Jorrit Jouwsma richt zich op duurzaamheid

Uit deze definitie volgen dus twee criteria
waaraan iets moet voldoen om duurzaam te
zijn. Op de eerste plaats moet worden voldaan
aan de behoefte van de huidige generatie. Op
de tweede plaats moet dit op een dusdanige
manier gebeuren dat dit de mogelijkheid
van een toekomstige generatie hiertoe niet
in gevaar brengt. Dit is de definitie die door
de Verenigde Naties wordt gebruikt. Het probleem is wel dat ieder mens een ander critespiegel der zeilvaart
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rium hanteert als het om duurzaamheid gaat.
De een heeft geen enkel probleem met een stedentrip per vliegtuig en de ander vliegt alleen
als het echt niet anders kan.
Als we door en over de Deinemeid lopen en
uitleg krijgen bij alle slimme voorzieningen
die zijn aangebracht en systemen die zijn verwerkt, krijgen we bewondering voor Jorrits
gedrevenheid en vooral voor zijn kennis om
energievriendelijke schepen te maken. Het is

niet alleen de scheepshuid die is geïsoleerd,
het is ook de vloerverwarming, waarbij de
vloer aan de onderzijde zodanig behandeld is
dat er een optimale koudebrug is tussen vlak
en vloer. Alle ramen zijn voorzien van HR
++ glas, ook de ramen in het dek. Een enkele
patrijspoort in de roef is overgeslagen omdat
de kosten niet opwegen tegen de besparing.
Zonnepanelen op het roefdak zorgen ervoor
dat de accu’s voldoende stroom blijven leveren. Alleen kwam Jorrit er al snel achter dat
bij sommige zonnecellen een schaduw van
een mast, zelfs een stag of want al gauw voor
een dip in de opbrengst zorgt. Je hebt dus op
een schip een andere schakeling van de zon59

necellen nodig dan op een woning. om te
voorkomen dat het hele systeem slechter gaat
presteren als er een paar cellen door een schaduw niet meewerken. Hiervoor zijn sinds dit
jaar zonnepanelen met een andere techniek
op de markt.  Bovendien geven zonnepanelen
aan de onderzijde veel warmte af, dat kan bij
een warme zomerzon in juni al gauw tot 70º
C oplopen. Jorrit wil komend jaar leidingen
onder de zonnepanelen monteren als warmtewisselaar en  de warmte afvoeren naar een
boiler, zodat hij de warmte kan opslaan.
Hetzelfde geldt voor de warmte die wordt
afgevoerd in het douchewater. Zelfs die
warmte kan je terugwinnen, door de koudwaterleiding voor te verwarmen met een
warmtewisselaar in de afvoer van de douche.
Jorrit Jouwsma kon al die systemen inbouwen
toen hij het interieur van de Deinemeid toch
opnieuw aan het   intimmeren was. (In een
bestaand interieur is het kostbaarder, maar
zeker niet onrendabel om degelijke installaties in te bouwen). Zodoende kon hij alle
systemen zelf testen en waar zich problemen
voordeden vond hij een oplossing. Verduurzamen van een (woon)schip kan je natuurlijk
ook in fasen doen. Wel is het verstandig om
te beginnen met een plan van aanpak, dat dan
over een aantal jaren verdeeld wordt gerealiseerd. Dat is vaak ook prettiger voor de portemonnee en bovendien sluiten de systemen
dan beter op elkaar aan.
Beter isoleren
Goed isoleren is de basis van het verduurzamen van een schip. Om te isoleren werd er
van oudsher 5 cm steenwol gebruikt. Maar

iets misgaat, je moet kunnen terugvallen op
betrouwbare vakkundige techneuten.
Trias Energetica
Tot slot. Jorrit staat voor Trias Energetica.
Wat is dat nu weer zult u zich afvragen. Het
is de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, zodat
ze op een efficiënte manier samenwerken.
Efficiënt in de zin van: zo duurzaam mogelijk, dus zo energiezuinig mogelijk en met
zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Maar ook in de zin van
kosteneffectiviteit; er wordt meer energie
bespaard per bestede euro. Het begrip werd
in 1996 al geïntroduceerd door Novem (een
Nederlandse onderneming voor energie en
milieu). De TU in Delft werkte deze strategie
uit, waardoor er nadruk kwam te liggen op
de volgorde van de opeenvolgende stappen.
als je 10 cm steenwol gebruikt, dan scheelt
dat al gauw de helft van het aantal kiloWatt
dat je per jaar gebruikt. Je zit dan ongeveer op
dezelfde isolerende werking als 8 cm dik PURschuim. Zorg je echter voor een extra luchtlaag tussen het schuim en de betimmering,
dan bespaar je nog eens een kwart.
Zelf hebben we vele jaren plezier gehad van
het feit dat we voor het intimmeren van onze
10,75 m schokker eerst een bedrijf hadden
laten komen om een laag tweecomponenten
schuim tegen de scheepshuid en onderkant
dek en binnenkant opbouw te spuiten. Het
werd een laag van 5 cm dik schuim. ’s Winters bleven de boeken en matrassen gewoon
aan boord. Een kleine CV op gas met kleine

boven: Het warmwatersysteem op het roefdak. Erachter
liggen de zonnepanelen
rechtsboven: De zeer goed geïsoleerde salon met de
pelletkachel die op een laag vuurtje brandt en toch het
schip lekker verwarmd
linksonder: De Deinemeid hoog aan de wind

radiatoren zorgde ervoor dat de temperatuur
’s morgens al snel aangenaam was in het schip
en het  lang behaaglijk bleef, ook als de kachel
uit was.
Via de ramen in een schip verdwijnt veel
warmte. Door gebruik te maken van HR++
wordt het warmteverlies t.o.v. standaard dubbel glas al gereduceerd met een factor 3. Het
vervelende is dat, als alles in het schip goed is
geïsoleerd en je hebt enkelglas patrijspoorten,
je onder die poorten vaak veel last van condenswater hebt.  
Energie uit reststromen
Als je regelmatig op de motor vaart genereert
de hoofdmotor (en eventueel de generator)
restwarmte. Met het koelwater gaat bijvoorbeeld veel warmte overboord. Via een warmtewisselaar kan dat worden gebruikt om het
schip te verwarmen. Een ander punt is het
verwarmen van vochtige lucht, dat kost veel
meer energie dan het verwarmen van droge
lucht. Dus… het schip moet ook goed worden
geventileerd. Als dat op een natuurlijke wijze
gaat, dan gaat de vochtige warme lucht naar
buiten en de droge, koude lucht komt naar
binnen. Via een warmte terugwin installatie
kan je die warmte ook terugwinnen. Zo is er
bijvoorbeeld ook veel warmte terug te winnen uit warme uitlaatgassen, warmte die
verloren gaat via schoorstenen van kachels,
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Zo kwamen ze op de te nemen stappen:
1. B
 eperk de energievraag
2a. Gebruik energie uit reststromen
2b. Gebruik energie uit hernieuwbare
bronnen
3. Indien gebruik van eindige (fossiele) energiebronnen onvermijdelijk is, gebruik ze
dan zeer efficiënt en compenseer dit op
jaarbasis, daar waar mogelijk hernieuwbare energie.
Wil je meer weten, ga dan naar de site van
Jorrit Jouwsma’s project- en calculatiebureau,
www.s-boats.nl. Wie verder advies wil, kan
contact met hem opnemen via: info@s-boats.
nl, of een telefonische afspraak maken ( 06 53
420 808). Een rondleiding over de Deinemeid
leert je heel veel meer over het verduurzamen
van je schip.

enzovoort. Jorrit geeft ons een toelichting op
de laatste ontwikkelingen op het gebied van
energieopslag. Warm water voor een verwarming of warm tapwater wordt vaak opgeslagen in grote buffertanks. Deze nemen erg veel
ruimte in beslag en hebben ook een relatief
groot verlies, doordat je niet te veel isolatie
rond de tank wilt aanbrengen i.v.m. ruimtegebrek. Een nieuwe oplossing is het gebruik van
zoutcellen in plaats van water. Dit kan zowel
worden verwerkt in de vloerverwarming als
in het buffervat. Bij vloerverwarming wordt
een buffervat zo helemaal overbodig en voor
het warm water kan het vat zeven maal kleiner zijn dan bij gebruik van water. (dit laatste
zal waarschijnlijk na de zomer beschikbaar
zijn). De opslag in de vloer wordt op het ogenblik al bij het eerste woonschip toegepast.
Extra ruimte nodig
Om energie op te kunnen slaan en die later
weer te kunnen gebruiken heb je wel ruimte
nodig. Zo staat er aan boord van de Deinemeid  
bijvoorbeeld een grote serie accu’s opgesteld
die zowel via zonnecellen als door walstroom
wordt gevoed. Jorrit kan de toestand van de
accu’s, de ontlading, de capaciteit en alle nuttige informatie, gemakkelijk aflezen op een
simpel display in de roef. Weten = meten is
zijn simpele devies!
Het zou te ver voeren om alle door Jorrit aangebrachte techniek aan boord van de Deinemeid te beschrijven. Daar heb je bijna een boek
voor nodig. Eén ding is ons na ons bezoek duidelijk. Je hebt een in jaren opgebouwde kennis nodig. Ook moet je voortdurend blijven
studeren op de dagelijkse nieuwe ontwikkelingen. Je moet goede contacten hebben met
alle mogelijk toeleveranciers omdat, als er
spiegel der zeilvaart
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KOSTEN VAN KACHELS
In de ruime salon van de Deinemeid brandt
een energiezuinige pelletkachel die automatisch wordt gevoed met pelletkorrels. Omdat
alles zo goed is geïsoleerd hoeft hij maar op
een laag pitje te branden om de grote salon
op een behaaglijke temperatuur te brengen
en te houden. Jorrit maakt in zijn brochure

een aardige vergelijking tussen houtkachels,
dieselkachels, pelletkachels, een speksteenkachel, infraroodpanelen, een gaskachel en de
toepassing van een warmtepomp. Kijk maar
eens naar het verschil in kosten, ten opzichte
van de gebruikelijke dieselkachels, die zijn
gebaseerd op de prijzen van vorig jaar.

Verwarming
Houtkachel(cv)
Dieselkachel
Speksteenkachel
Infraroodpanelen
Gaskachel
Pelletkachel
Warmtepomp

kosten		
€ 2336		
€ 2016		
€ 1292		
€ 1261		
€ 1155		
€ 1083		
€ 631		

Verbruik/jaar
15 m³ hout
1695 ltr.
8 m³ hout
6307 kW
1730 m³
271 zakken
3153 kW

verschil
116%
0%
36%
37%
43%
46%
69%

61

