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Klimaatneutrale vloot 
Rijksrederij
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30%

1. We werken toe naar een volledig klimaatneutraal departement in 2030: 
dat betekent dat onze CO2-uitstoot per saldo tot 0 is teruggebracht.

2. Tegelijk willen we uiterlijk in 2030 ook volledig energieneutraal zijn: 
even veel aan hernieuwbare energie zelf opwekken als IenW aan energie gebruikt. 

3. We dringen het gebruik van eindige grondstoffen door het departement terug: 
doel is 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. 

Ambities IenW
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Vloot RR
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• Verkenning door TNO/MARIN naar mogelijke energiedragers voor de hele RR vloot

Onderzoeken
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• Concept ontwerp Ms. Krukel op waterstof

Onderzoeken
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• Concept ontwerp incl HAZID RWS 88 op 

methanol (GMM)

Onderzoeken
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• Concept ontwerp ERTV Guardian op waterstof, methanol en ammoniak

Onderzoeken
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• RWS 70 op NaBH4, LOHC, methanol FC, H2 en LH2

Onderzoeken
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• Verkenning ERTV, MPV 50 en RWS 70 op methanol FC icm CCS

Onderzoeken
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• H2 RHIB (700 bar)

Onderzoeken
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• Concept ontwerp en basic engineering MPV-50 op waterstof en methanol

Onderzoeken
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• Vaarprofiel RWS 71

Onderzoeken
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Een klimaatneutrale RR vloot lijkt mogelijk met de volgende energiedragers:

• Batterij-elektrisch 

(o.a. meetschepen en patrouillevaartuigen op de kanalen)

• Groene waterstof i.c.m. fuel cell 

(o.a. markeer- en (visserij)onderzoeksschepen voor kust- en binnenvaart, RHIB’s) 

• Groene methanol i.c.m. brandstofmotor / fuel cell

(o.a. zeegaande schepen, snelle patrouillevaartuigen)

Tevens voorkeursvolgorde uit oogpunt van duurzaamheid en praktische toepasbaarheid

Meest interessante aandrijvingen voor RR
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• Methanol in fuel cell evt in combinatie met een reformer 

• Afvangen van de CO2 en aan boord opslaan

• Met deze afgevangen CO2 kan op de wal opnieuw methanol worden gemaakt

• Verlies van CO2 in het totale proces kan worden aangevuld met groene CO2 uit

(eigen) biomassa

→ emissieloos, circulair en grotere range

Stip op de horizon voor methanol



15

• Nieuwe schepen uit Vlootvervangingsprogramma zo duurzaam mogelijk, 

maar wel met proven technoloy

• Pilot projecten

Uitrol



Pilot projecten

• Ms. Krukel (Green Shipping Waddenzee):

Waterstof met brandstofcel (200 kW)

uitrol naar MPV-20,
MPV-00/05 etc en evt MPV-50
(100-3000 kW)

• RWS 88 (Green Maritime Methanol): 

Methanol in verbrandingsmotoren (2x 415 kW)

uitrol naar MPV-20, MPV-50, ERTV,
RWS 70-serie etc
(500 – 10.000 kW)



Wat willen we leren van de pilot projecten

• Welke relevante marktpartijen er zijn

• Werking van het systeem (waterstof en methanol)

• Integratie in het schip

• Relevante regelgeving (zeevaart en binnenvaart)

• Veiligheidseisen

• Mogelijkheden en randvoorwaarden bij laden/bunkeren

• Eisen aan de bemanning

• Prestaties (vermogen, verbruik, geluid, trillingen)

• Onderhoudbaarheid

• Kosten, zowel CAPEX als OPEX
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MPV-20:

25-30 m / 300-500 kW MPV-50:

50-60 m

2000-3000 kW

Eerste vervangingsprojecten
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ERTV:

60 m

8.000-10.000 kW

SPV-200:

60 m / 18 kn

3500 kW

Vlootuitbreiding voor Wind op zee
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• Benodigde infrastructuur én beschikbaarheid energiedragers

(groene stroom, groene waterstof en groene methanol) 

• Beschikbaarheid methanol-motoren

• Beschikbaarheid methanol-reformers/fuel cells

• Regelgeving en vergunningen

• Meerkosten

Welke drempels nog verlagen
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Vragen?


