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Clean seas
Eerdere activiteiten
• IMARES heeft 49 projecten geanalyseerd sustainable shipping:
• Hot topics: gaseous emissions, ballast water, onder water geluid and milieu indices
• Meeste projecten (61%) gaan tot op heden over het reduceren van gasvormige
emissies, met name door alternatieve brandstoffen, alternatieve energievoorziening,
lichtere constructies en reductie van wrijvingsweerstand.
• Samenwerking met Platform Scheepsemissies
• 5 Workshops:

Clean seas
Workshop 1
Indices for environmental performance: usefulness, necessity and further
development
16 sep 2010
Programma

Environmental Ship Index - Tiedo Vellinga, WPCI
Clean Shipping Index - Merijn Hougee, De Noordzee
Scheepvaart op de milieubalans- Chris Karman, IMARES
Green Award Foundation - Karin Struijk, Green Award

Clean seas
Workshop 2
Ship efficiency and atmospheric emissions: which legislation is going into force
and what is being planned?
17 nov 2010
CO2 charges on seagoing ships - How to reduce and to comply with new legislation
and rules
Level playing Field essentieel voor slagen van CO2 reductiemaatregelen
zeescheepvaart - persbericht

Clean seas
Workshop 3
Underwater noise: emissions, effects, measures and future policy
20 januari 2011
Bronnen onderwatergeluid - Christ de Jong, TNO
Effecten op het mariene leven - Monique de Water, Stichting De Noordzee
Ontwikkeling in KRM, IMO en OSPAR - René Dekeling, Min. van I&M
Geluidsarme schroef - Sjoukje Sipkema, Van Voorden Gieterij

Clean seas
Workshop 4
Waterborne emissions: Emerging technologies to reduce waterborne emissions:
what are urgent emissions and what technological solutions are available?
20 januari 2011
Visie vanuit het beleid - Marja Tiemens, Min. van I&M
Ontwikkelingen in ballastwater behandeling - Tim Bowmer, GESAMP
Milieuvriendelijke lageringen - Maarten Jansen, Thordon Bearings Inc.
Totaal waterbehandeling - Rien Bossard, Min. van Defensie

Clean seas
Workshop 5
Zero impact in susceptible coastal areas: what technologies required for an
emission-free ship?
Workshop Environmental Indices
19 januari 2011

Environmental Indices - Bas Bolman
Milieubalans - Chris Karman

Clean seas
Conclusies workshops
Milieu indices: Vastgesteld wordt dat indices zich nog in een pioniersstadium
bevinden en dat een wildgroei van indices niet gewenst is. Een enkele index door
een grote groep gebruikt, zal helpen om een eenduidig en door iedereen
gemakkelijk te interpreteren verhaal naar buiten te communiceren.
Onderwatergeluid: Zowel scheepseigenaren als werven geven aan welwillend te
staan tegenover het ontwikkelen van geluid reducerende technieken. Het
ontbreken van een eenduidige methode om het geluidsniveau te meten (en dus
het effect van deze technieken eenduidig te kunnen toetsen) wordt als
belangrijkste obstakel gezien.
Emissies naar het water: Met de huidige stand van techniek blijkt het al mogelijk
om vergaande reductie te behalen in de emissies naar het water. Hoewel
operationele kosten zouden kunnen dalen is de belangrijkste bottleneck voor
implementatie de verhoogde investeringskosten. Een heldere kosten baten
analyse van deze technieken is daarom gewenst.

Clean seas
Uitgevoerde projecten: Maritiem Innovatie Programma
(MIP) projecten
Towards zero impact of deepsea mining (IHC, Boskalis, IMARES, TUD, e.a.)
Doel: prioriteiten aan brengen in de te verwachten effecten, zodat al bij het
ontwerp van de technologie rekening gehouden met het maximaal reduceren van
de verstoringen en de daaraan gerelateerde gevolgen voor het ecosysteem. Hierbij
worden zowel de normale operatie als eventuele calamiteiten beschouwd.
The arctic handbook (Heerema Marine Contractors (HMC), Boskalis, IHC
Merwede, Bluewater, SBM Offshore, MARIN, IMARES, TNO, DNV and Canatec)
Doel: het uitvoeren van onderzoek om richtlijnen te ontwikkelen voor de
activiteiten van de Nederlandse offshore contractors en een bijdrage te leveren
aan internationaal geaccepteerde standaarden en richtlijnen voor het opereren in
Arctisch gebied.

Clean seas
Uitgevoerde projecten: Maritiem Innovatie Forum (MIF)
projecten
Geïntegreerde ontwikkelingstool voor antifoulingcoatings (IMARES, TNO)
Doel: Technische en financiële haalbaarheid onderzoeken voor het ontwikkelen en
implementeren van een integrale systematiek voor het gestuurd ontwikkelen,
verbeteren en selecteren van antifouling coatings

Clean seas
Lopende projecten
Vervolg JIP Towards Zero Impact (deap sea ming) en Artic
Handbook.
Update Generic Framework for Environmental Assessments of Arctic
Construction Operations and Offshore Mining(ARCOFF)

Samenwerking van met IHC Merwede, Boskalis, Deltares, TNO, NIOZ

Clean seas
Projecten in initiatie fase
JIP MARimpact
Opzetten van een overkoepelende milieu index voor duurzaam werken op zee.
In eerste instantie alleen voor duurzaam baggeren.
o.a. Environmental Impact Assessments, Environmental Life Cycle Assessment (
LCA), the Ecosystem Services approaches, Energy Efficiency Design Index (
EEDI) combineren.

Samenwerking: TNO, IMARES, RWS, CEDA en marktpartijen (baggeraars,
baggerschepen bouwers)

Clean seas
Projecten in initiatie fase
JIP MIC stalen damwanden
Oplossingen zoeken voor microbiologische corrosie van stalen damwanden

Samenwerking: TNO, IMARES en marktpartijen (havendiensten en rws?)

Clean seas
En hoe nu verder?

Conclusies uit workshops en studies
Wat nodig is, is regie en kennisoverdracht vanuit de maritieme en
mariene-technologische kennisinstellingen naar de industrie, en vice
versa om:
1. om thema’s identificeren die van belang zijn om de zeescheepvaart
te vergroenen op kostenefficiënte wijze;

2. achterstand in kennis- en technologieontwikkeling aan te kunnen
pakken;
3. op efficiënte wijze in te spelen op het Europees Maritiem Beleid;

4. het kader te vormen waarin deeloplossingen tot een geheel kunnen
worden gesmeed.

Clean seas
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Milieu aspecten
Nu en in de toekomst
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Clean seas
Greep uit bestaande internationale indices

Clean seas
Internationale indices

Clean seas
Ideeen voor nieuwe projecten

•

Marktonderzoek-Duurzaam werken op zee
•

Met welke indices wordt nu gewerkt?

•

Hoe kijken de ondernemers op zee aan tegen de brei aan bestaande Indices?

•

Hoe wordt tegen de indices aangekeken?

•

Waar lopen marktpartijen tegen aan, wat betreft kennis?

•

Is er draagvlak voor overkoepelende Duurzaamheidsindex (Breeam@Sea) ?

•

Welke kennis ontbreekt om te kunnen voldoen aan de bestaande richtlijnen
en indices?

•

•
•

Waar moet het naar toe met alle indices?

Oplossingen voor sediment in Ballastwatertanks
Groene havens (zie initiatief Haven van Rotterdam)

