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VLAARDINGEN Via het Europese CLINSHproject (CLean INland SHipping) zijn in de
afgelopen vijf jaar diverse emissie-reducerende technologieën en alternatieve brandstoffen in de praktijk getest, met als doel bij
te dragen aan een betere luchtkwaliteit in
stedelijke gebieden. Het project werd donderdag 25 november afgesloten met een
slotconferentie in Vlaardingen en de presentatie van het eindrapport.

• Havenservice

WILFRIED VELDHUIJZEN

• Aluminium / R.v.s.

De slotbijeenkomst had plaats in hybride vorm, zodat naast rond de 60 in het
Vlaardingse Delta Hotel aanwezige deelnemers ook circa 120 geïnteresseerden via een
onlineverbinding aan de conferentie konden
deelnemen.

• Offshore / Zeevaart /
Binnenvaart
• Grijperreparaties
• Knippen / Zetten
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• Havenservice
• Knippen / Zetten
• Aluminium / R.V.S. • Offshore / Zeevaart / Binnenvaart
• Grijperreparaties
• Reparaties alle soorten scheepsluiken

Technische Handelsonderneming

ELEKTROTECHNIEK &
SCHEEPSREPARATIE

Voor wat betreft de emissie-effecten werd
met twee scenario’s gewerkt: het basisscenario en dat van CLINSH en werd gekeken
welk het beste effect voor de maatschappij
heeft. Het CLINSH-scenario leverde volgens
Hoogma een reductie van 80 procent op, tegenover 20 procent van het basisscenario. De
luchtkwaliteit van het CLINSH-scenario volgde uit metingen aan land in de havens van
Duisburg en Düsseldorf-Neuß. Qua kosten
becijferde CLINSH een maatschappelijk voordeel van 1,27 miljard euro. Hoogma ging ook
nog in op de ontwikkelingen rondom walstroom, die eveneens in het rapport staan.

NIEUWBOUW EN REPARATIE
• Schakel- en verdeelinrichtingen • Stuurhuispanelen
• Startmotoren • Dynamo's • Elektromotoren
• Generatorsets • Navigatieapparatuur • Tachograven
• GPS Nav. systemen • TV Satellietsystemen
• Clinometers • Kompressoren • Pompen • Acculaders
• Omvormers • Elektrische stuurwerken
• Accu's en komplete installaties
• HEF-TRONIC DEALER
• PANASONIC AIRCONDITIONERS

SNELLE SERVICE

COLOFON

Emissiemonitoring
De hoofdactiviteit was de
emissiemonitoring van 43
Diederik Samsom
deelnemende schepen in de
Dagvoorzitter
CLINSH-vloot, bestaande uit
Rick van der Kleij
zowel droge ladingschepen
trapte af voor de
en tankers als containerconferentie met
schepen. Daarbij werden de
een digitale enemissiefactoren en reducquête over de
tienormen volgens CCNR2
achtergronden
gehanteerd. Ook werd gekevan de deelneken naar kosten en noodzamers en introdukelijke investeringen, meer
ceerde vervolof minder brandstofverbruik, onderhoud en
gens Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de
externe kosten en of die ten laste van de saprovincie Zuid-Holland en tevens voorzitter
menleving of van de scheepseigenaar zouvan het CLINSH-project, waarin Zuid-Holland
den komen.
een leidende rol vervulde. Het vieren van
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Aansluitend gaf Remco Hoogma, onderzoeker van de gemeente Nijmegen, uitleg over
de belangrijkste aanbevelingen vanuit het
project. Hij is in Nijmegen zeven jaar met
CLINSH en de gevolgen van uitstoot bezig
geweest, waarvan twee jaar voorbereiding
van het project dat op 1 september 2016 van
start ging en waaraan zeventien partners uit
vier verschillende landen (België, Duitsland,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk) hebben deelgenomen.

De commissie wil
innovatieprojecten
versnellen

• Reparaties alle soorten
scheepsluiken

van
Gent

de resultaten van het project en het uitspreken van dank aan de medewerkers van het
project was volgens Baljeu het doel van de
slotconferentie.

De overhandiging van het Layman-rapport met
vlnr: Guido de Wilt, Jeannette Baljeu en Rick van
der Kleij. Foto Wilfried Veldhuijzen
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