
Factsheet Schone Scheepvaart 
 
Dit factsheet geeft kort het probleem van de luchtvervuiling door de scheepvaart weer en 
biedt korte en lange termijn oplossingen om dit probleem aan te pakken. 
Milieucentrum Amsterdam, 19 december 2006 
 
 
Schepen vervuilen de lucht 
Bij vervuiling door scheepvaart wordt meestal eerst gedacht aan het lozen van olie, vuilnis of 
andere stoffen in zee. Maar zeeschepen vervuilen ook de lucht. Bijvoorbeeld met 
uitlaatgassen van de motoren of uit verbrandingsinstallaties aan boord.  
 

 
In het Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam 
staan weinig maatregelen om de vervuiling met SOx, NOx en 
fijn stof in de haven te verminderen. Het Milieucentrum 
Amsterdam wil dat ook die luchtvervuiling vermindert, omdat 
de haven invloed heeft op de luchtkwaliteit van de hele stad. 
Brandstof voor zeeschepen moet aan dezelfde eisen voldoen 
als die voor vrachtwagens en binnenschepen.  

 
 
De feiten 

1. Scheepvaartemissies nemen toe, zowel ten opzichte van het wegverkeer als 
absoluut. 

2. Scheepvaartemissies vormen een belangrijke bijdrage aan luchtverontreiniging in 
havengebieden. 

3. De emissies op land nemen af, de emissies op zee nemen toe. 
Toelichting van deze feiten op pagina 2. 
 
 
 
Schepen stoten een verscheidenheid aan stoffen uit 
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Feit 1 
Net als de meeste andere transportmiddelen veroorzaken zeeschepen luchtvervuiling. Voor 
schepen gelden veel minder strenge regels dan voor bedrijven, wegverkeer en industrie. 
Daardoor komt er uit de schoorstenen van schepen veel meer vervuiling, bijvoorbeeld: 

• Zwaveloxiden: verantwoordelijk voor zure regen 

• Stikstofoxiden: zorgen luchtwegaandoeningen, zomersmog en zure regen.   

• PAK’s: kankerverwekkende stoffen 

• Fijn Stof: allerlei aandoeningen van de luchtwegen en hart en vaatziekten 
 

Feit 2 
Scheepvaartemissies dragen 20 - 30 % bij aan de concentratie van secundair fijn stof in 
kustgebieden. De belangrijkste reden dat schepen zo vervuilen is dat de brandstof die zij 
gebruiken, heel vies is. Het zwavelgehalte van scheepsbrandstof is vele malen hoger dan 
van andere brandstoffen (zie onderstaande figuur). Schepen verstoken de restanten uit 
raffinaderijen, waar niemand anders wat mee kan. Verder hebben schepen geen 
katalysatoren of filters om uitlaatgassen te reinigen, zoals bijvoorbeeld auto’s of 
energiecentrales. 
 
SO2 emissies 2000- 2030 op het land versus op zee 

 
 
Feit 3 
De emissies van zwaveldioxide op land 
nemen af, de emissies op zee nemen 
toe. Beleidsmaatregelen en industriële 
ontwikkelingen richten zich vooral op 
de uitstoot door wegverkeer. De 
scheepvaart is een vergeten groep. De 
emissies van de scheepvaart stijgen 
door toename van het scheepsverkeer. 
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De oplossingen 
 
1. Schonere technieken voor scheepvaart zijn direct beschikbaar en toekomstige innovaties 

zijn in ontwikkeling. 
 
Schepen in havens kúnnen veel schoner worden. Dat bewijst de haven van Göthenburg in 
Zweden, waar veel schepen schonere brandstof en katalysatoren gebruiken. Bovendien 
kunnen de schepen in die haven stroom van de wal krijgen, zodat schepen geen 
scheepsbrandstof hoeven te gebruiken wanneer ze zijn aangelegd. Er zijn trouwens nog 
meer havens waar dat al kan: Los Angeles bijvoorbeeld. In Rotterdam en Amsterdam wordt 
die service nog niet geboden. 
 
2. Het probleem is op te lossen door alle stakeholders te betrekken en te kiezen voor een 

schone scheepvaart: havenbedrijven, gemeente, havenautoriteiten, schipeigenaren, 
charter maatschappijen en olieleveranciers. 

 
 
MCA stelt een aantal maatregelen voor om de luchtvervuiling in de haven te beperken 
 
Rangorde van korte termijn naar lange termijn: 

o Korting op havengelden geven voor schepen met schone motoren. 
o Inzet van een vliegwiel bij gebruik van kranen (scheelt 30% uitstoot)  
o Walstroom voor binnenvaart en cruiseschepen. Met walstroom hoeven 

schepen geen scheepsbrandstof te gebruiken wanneer zij zijn aangelegd. Zij 
gebruiken dan voor de energievoorziening stroom, wat geen uitstoot van 
verontreinigende stoffen met zich meebrengt. 

o Terugdringing zwavelhoudende diesel is de meest effectieve maatregel. 
o Een scheepvaartconferentie over luchtkwaliteit organiseren waarbij alle 

stakeholders aanwezig zijn.  
o Samen met de Rotterdamse haven op internationaal en Europees niveau 

pleiten voor een schonere scheepvaart. 
o Toepassing van roetfilters op scheepsuitlaten en onderzoek naar 

grootschalige invoering. 
o Promoten van alternatieve brandstoffen (waterstof, LNG, biobrandstoffen). 
o Promoten van schonere vaartuigtechnieken (natural gas turbines, 

brandstofcellen, zonne- en windenergie). 
o Onderzoek naar walstroom voor zeeschepen. 

 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Verhoef, 
i.verhoef@milieucentrumamsterdam.nl, 020-6241522. 
De Milieufederatie Noord-Holland zet zich ook in voor een schonere scheepvaart. Rolf van 
Arendonk, r.van.arendonk@mnh.nl. 
 
Dit factsheet is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting De Noordzee, 
www.noordzee.nl, telefoon: 030-2340016, fax: 030-2302830, email: info@noordzee.nl. 
 
 


