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en aparte tak van
sport in de toekomst
van de haven vormt
de binnenvaart. Met
man en macht wordt
onderzocht hoe bin-
nenvaartschepen
straks schoner door
de Rotterdamse regio
en vandaar uit naar

het Europese achterland kunnen varen. 
Voor betere aandrijvingsystemen zijn tal van
studies gaande en ook al uitvindingen gedaan.
Ze moeten ervoor zorgen dat de motoren min-
der vervuilende stoffen als Nox en CO2 uitsto-
ten en minder brandstof verbruiken. 
Zo zou een onderzoek naar de zwembewegin-
gen van dolfijnen in diergaarde Blijdorp ertoe
kunnen leiden dat schroeven van binnenvaart-
schepen vervangen worden door op en neer
bewegende ‘vleugels’.
Nieuwe binnenvaartschepen, zo is de verwach-
ting, zullen in de toekomst varen op de scho-
nere brandstof lng (liquefied natural gas). Het
ombouwen van nu al varende schepen is vaak
niet mogelijk, of onrendabel, omdat dat enorm
duur is. Wel wordt bij de bouw van nieuwe
schepen al rekening gehouden met een latere
ombouw voor lng-gebruik. 

Ook de binnenvaart moet schoner in
de toekomst. De milieuvriendelijke
brandstof lng, ook wel vloeibaar
aardgas genoemd, gaat daarbij een
belangrijke rol spelen. Vanuit de haven
van Rotterdam vaart Shell voorop. 
ELLEN LENGKEEK
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Pionier Shell
ziet zeker
toekomst voor
lng bij de kust-
en binnenvaart

� Shell nam 3 jaar ge-
leden de futuristische,
op lng varende Green-
stream in gebruik. 
Inzet: een artist im-
pression van de lng-
binnenvaarttankers die
Shell laat bouwen door
Veka.
FOTO ARIE KIEVIT

expat |Ying Xian

Lng wordt ook vaak vloeibaar
aardgas genoemd. Het verbrandt
veel schoner dan diesel en is
daardoor milieuvriendelijker.
Shell is pionier op dit gebied en
nam 3 jaar het innovatieve, op
lng varende toekomstschip de
Greenstream in de vaart. In de
Rotterdamse haven werd het uit-
gezwaaid door een trotse minister
Melanie Schultz. 

Achterland
Binnenvaartschippers worden in
Europa steeds meer gestimuleerd
om de schonere brandstof te ge-
bruiken. Gastankers gaan ingezet
worden om lng straks naar ha-
vens in het Europese achterland
te brengen, zodat het daar ter be-
schikking komt van industrie en
transportbedrijven. 
Het Nationaal LNG Platform had
verwacht dat er dit jaar al zeker
50 lng-schepen in de vaart zou-
den zijn, maar zo hard is het –
mede door de crisis en overcapa-
citeit binnen de binnenvaartsec-
tor – ook weer niet gegaan. 

Multinational Shell ziet zeker wel
toekomst voor vloeibaar aardgas
bij de kust- en binnenvaart. Er
ontstaat volgens de oliemaat-
schappij een nieuwe Europese in-
dustrie voor lng als brandstof. De
binnenvaart zal daarbij ook als
lng-vervoerder worden ingezet.
Daarom laat Shell de komende 2
jaar 15 lng-tankschepen bouwen.
De binnenvaartschepen gaan zelf
ook varen op het vloeibare aard-
gas. 
In het Europese achterland zal
moeten worden nagedacht over
het bouwen van lng-bunkerstati-
ons. Handig immers als op lng
varende schepen onderweg kun-
nen ‘bijtanken’. 
Hoewel het zeker nog geen storm
loopt, worden inmiddels al lng-
bunkerstations gebouwd. Antwer-
pen start dit jaar met de bouw
van een groot bunkerstation bij
de haven dat in 2017 operationeel
moet zijn. 
De verwachting is dat de binnen-
vaarttankers van Shell lng gaan
bunkeren bij de Break Bulk-ter-

In de Rotterdamse haven zijn duizen-
den expats aan het werk. Wat vinden
zij van het leven in Nederland en de
Maasstad? We spraken met Ying Xian,
die vanuit Singapore naar Nederland
verhuisde. Ze werkt als global sales &
marketingmedewerker voor Vopak.

Welkom in Rotterdam! Sinds wanneer
werk je hier?
,,Dankjewel! Ik woon en werk hier nu
bijna 1 jaar: sinds maart vorig jaar.’’

Was het altijd al een droom: een 
expatbestaan?
,,Ja, ik heb altijd al gedacht: ik wil graag
naar het buitenland. Of laat ik het zo zeg-
gen: ik stond ervoor open. Daarom heb ik
in de VS gestudeerd en dus ook een tijdje
‘overzee’ gewoond. Toen ruim 1 jaar gele-
den de vraag vanuit Vopak kwam of ik er
iets voor voelde naar Rotterdam te ver-
trekken, was die keuze voor mij niet moei-
lijk. Naar het buitenland verhuizen was
niet nieuw voor me. En bovendien is Rot-
terdam een mooie, Europese stad.’’

Waar woon je in de Maasstad?
,,In een appartement vlakbij de Markthal.
Het grootste verschil hier met mijn wo-
ning daar is de ruimte. In Singapore zijn
de appartementen stukken kleiner.’’

Was het wennen, wonen in Rotterdam?
,,Dat viel mee. Ik vind Rotterdam een fijne

stad om te ‘settelen’. Er wonen best
veel expats, waardoor je mak-

kelijk contact legt en de
mensen spreken hier
goed Engels. Neder-
lands spreek ik nog
niet, omdat ik me
hier zo goed red in
het Engels. In Sin-
gapore is de voer-
taal bovendien ook
Engels, waardoor
die taal voor mij na-
tuurlijk heel ver-

trouwd voelt. Wat ik
wel wennen vond, zijn de

hechte vriendschappen die
mensen hebben en de familieban-

den: iedereen heeft z’n eigen cirkeltje om
zich heen.’’

Wat is het grootste voordeel van leven
in deze stad?
,,De bereikbaarheid en ligging. Mijn leven
hier verschilt niet veel van mijn leven in
Singapore, behalve dat ik hier in mijn vrije
tijd heel veel op pad ben: dingen zien, an-
dere plekken bezoeken, voornamelijk in
Europa. Wat dat betreft is Rotterdam echt
ideaal.’’

Wat mis je aan je leven in Singapore?
,,Mijn vrienden en de winkeltijden daar!
In Singapore zijn veel winkels tot laat ge-
opend; dat kennen ze hier niet.’’

En hierna, volgt er nog een buitenlands
avontuur?
,,Ik sta er wel voor open om nog eens naar
een ander land te vertrekken, maar voor-
lopig is daar nog geen sprake van. Ik heb
ook besloten dat ik na mijn verblijf hier,
eerst weer even terug wil naar Singapore.
Maar wie weet, daarna?”

PRISCILLA BORGERS

‘Een fijne
stad om te
settelen’

E
minal. Deze nieuwe infrastruc-
tuur voor de distributie van lng
aan de transportsector wordt mo-
menteel ontwikkeld door Gate
(Gas Access to Europe) terminal
op de Maasvlakte (foto rechts).

Veiligheid
Ook de onderwijsgroep Scheep-
vaart en Transport College (STC)
bereidt zich voor op de bredere
invoering van liquefied natural
gas in de maritieme sector en
heeft een lng-simulator in gebruik
genomen. De simulator staat in

de locatie aan de Waalhaven
Zuidzijde in Rotterdam. Met be-
hulp ervan kunnen op de school
nu alle processen op het schip of
de terminal worden getraind,
evenals het overslagproces van
schip naar schip en van schip
naar terminal. Daarbij is er veel
aandacht voor vaste procedures
die de veiligheid van het schip, de
terminal en de bemanning moe-
ten waarborgen. 

Binnenvaart 3.0
De binnenvaart staat overigens
nog een omwenteling te wachten.
Onderzoekers van het Bureau Te-
lematica Binnenvaart zeggen dat
de binnenvaartbranche rekening
moet houden met een nieuw tijd-
perk nu de rekensnelheid van
computers razendsnel toeneemt. 
Binnenvaartschepen, die – be-
halve in drukke stedelijke gebie-
den – geheel autonoom varen, zou
de toekomst zijn. Computers zou-
den de besturing en controle van
het schip dan volledig overne-
men.

Varen op lucht. Het lijkt een
utopie, maar een opmerkelijke
noviteit doet met de bouw van
de EcoLiner van Damen Ship-
yards toch echt z’n intrede in
de binnenvaart. Het wordt het
eerste schip ooit dat op lucht vaart.
Deels uiteraard, want de binnen-
vaarttanker vaart tevens op lng en
wordt door deze combinatie ook wel
‘het groenste binnenvaartschip ooit’

genoemd. De verwachting is dat een
brandstofbesparing van zo’n 25 pro-
cent wordt behaald. 
De crux zit hem in luchtsmering
waardoor de wrijvingsweerstand
van het schip in het water wordt
verminderd. Lucht wordt via een
pijp onder het schip geblazen waar-
door het met minder water in aanra-
king komt en dus minder weerstand
ondervindt. 

Vloeibaar

GAS
wint terrein 
in de haven

Eerste 
lng-tanker
eind oktober
in de vaart

Eind oktober levert Scheeps-
werf VEKA de eerste van de
15 lng-binnenvaarttankers
op die worden gebouwd in
opdracht van Shell. 
De scheepsbouwer uit Wer-
kendam spreekt van een
mega operatie. Binnen 27
maanden is de hele klus ge-
klaard, vertrouwt ceo Roland
van Veen van VEKA Group op
een gestage afbouw van alle
110 meter lange schepen.
,,Na de eerste oplevering in
oktober wordt vervolgens
elke 1 tot 2 maanden een
schip opgeleverd.’’ 
De staalconstructies worden
bewerkt en in de juiste maat
gesneden bij een staalbedrijf
in Groningen waarna de cas-
co’s worden opgebouwd op
de werf van de VEKA Group
in het Poolse Plock. ,,Zodra
de casco’s kunnen drijven,
komen ze naar onze werf in
Werkendam,’’ aldus Van
Veen. ,,Daar worden ze afge-
bouwd.’’
,,Dit is een unieke opdracht in
de huidige markt waarin de
scheepsbouw behoorlijk
onder druk heeft gestaan,’’
aldus Van Veen . 
Veka had eerder complexe
schepen in de orderporte-
feuille, zoals in 2004 het pa-
radepaardje: de zeegaande
lng-tanker Pioneer Knutsen.
Het was de eerste bi-fuel
lng-tanker die ooit werd ge-
bouwd. Er moesten nieuwe
technieken worden ontwik-
keld om de opslag van lng en
het gebruik ervan mogelijk te
maken. 
De Europese Commissie be-
loonde het project met een
‘Clean Marine Award’.

CLAUDIA LANGENDOEN

Schip vaart ‘op lucht’


