
       

MARI-TIME/NES SYMPOSIUM ‘Green Stream’ 
Programma – 3 juni 2022 
 
10.30 – 11.00 uur  Hoofdingang Rengerslaan 10   Ontvangst en registratie  

11.00 – 11.15 uur Centrale Hal    Opening door Academiedirecteur en 

        voorzitter Sv NES    

11.15 – 11.30 uur     Verplaatsen richting Auditorium 
 
11.30 – 11.50 uur    Auditorium           SH2IPDRIVE - 

Sustainable Hydrogen Integrated 
Propulsion Drives 
 

11.50 – 12.10 uur    Auditorium           DEKC 
 
12.10 – 12.30 uur  Auditorium           LNG-ZERO –  

Uitstoot van LNG-aangedreven 
schepen verminderen 
 

12.30 – 14.00 uur     Centrale Hal          Lunch & Bedrijvenmarkt  
 
14.00 – 14.20 uur Auditorium            MENENS – 

Methanol als Energiestap Naar 
Emissieloze Nederlandse 
Scheepvaart 

 

14.20 – 14.40 uur    Auditorium             Dirk Jan Julius van IL&T 

14.40 – 15.00 uur     Auditorium/Atelier    Opening Maritieme Techniek Atelier  

 

15.00 – 16.30 uur     Centrale Hal          Borrel & Bedrijvenmarkt 

 

 

SH2IPDRIVE  

In het project SH2IPDRIVE werken 25 ondernemingen en kennisinstellingen uit de maritieme sector 

samen aan een breed en ambitieus innovatieproject om de introductie van waterstof als alternatieve 

energiedrager te versnellen. Het hoofddoel van SH2IPDRIVE is het ontwikkelen van betrouwbare, 

veilige, gestandaardiseerde, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor zero-emissie 

voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof.   



LNG-ZERO 

LNG-ZERO is een onderzoeksproject dat tot doel heeft de technologieën en strategieën te 

ontwikkelen die nodig zijn om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen 

en zo bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. Dit wordt bereikt door een drievoudige strategie: 

het verminderen van de methaanslip (CH4), het afvangen van koolstofdioxide (CO2) en het gebruik 

van bio-LNG om alle resterende emissies te elimineren, waardoor de volledige keten vrij wordt van 

emissies van broeikasgassen.   

 

MENENS 

Het realiseren van een emissieloze scheepvaart is geen vanzelfsprekendheid. Verreweg de meeste 

schepen varen momenteel nog op fossiele brandstoffen. Hoewel er diverse routes zijn om CO2-

emissiereductie in de maritieme sector te bereiken, zijn er slechts enkele potentiële alternatieven 

voor scheepsdiesel die op de korte tot middellange termijn kunnen worden ingezet. Een alternatief 

dat momenteel op veel steun kan rekenen in de internationale maritieme sector en de meest 

haalbare voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn is methanol. De 22 

partners in het MENENS project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle 

breedte, van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De 

partners willen gezamenlijk de route naar daadwerkelijk zero-emissie scheepvaart versneld mogelijk 

maken door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol. 

 

Het Mari-Time / NES symposium wordt georganiseerd door Studievereniging NES 

en Onderzoeksgroep Maritiem van het MIWB, onderdeel van NHL Stenden hogeschool.  

Op dit evenement worden tevens resultaten gepresenteerd vanuit een aantal lopende projecten, 

zoals RAAK TODDIS (transferring operational data into design information for ships), gesteund 

door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van NWO). En NSW (North 

Sea Wrecks) gesteund door INTERREG. 

        

 

Het MIWB is deelnemer in de Maritieme Academie Holland, een uniek samenwerkingsverband van 

maritieme opleidingen uit Nederland. 

http://www.regieorgaan-sia.nl/
http://www.maritiemeacademieholland.nl/

