
Keteninitiatief Mineralis.  
De afgelopen jaren heeft Mineralis een samenwerking gehad omtrent een converter voor het 
brandstofsysteem zoals hieronder omschreven.  
 

Keteninitiatief converter dieselmotor  

Mineralis heeft afspraken gemaakt met Bean Systems en de Stichting Beunschepen om een 
onderzoek te doen naar de werking van een converter in het brandstofsysteem van 
scheepsdieselmotoren. (De werking is in vrachtwagenmotoren en aggregaten al aangetoond 
en wordt toegepast)  

In de eerste fase zijn nulmetingen uitgevoerd op de zelfzuiger Friesland om zo de emissie bij 
verschillende belastingen te kunnen vaststellen. In de tweede fase is het de bedoeling een 
converter in te bouwen en tijdens werkzaamheden vast te stellen wat de effecten zijn op CO2 

uitstoot.  

Certificerende instanties worden hierbij betrokken om te regelen dat, na bewezen werking 
van de converter, schepen die met een converter zijn uitgerust een aangepast certificaat te 
kunnen verstrekken. Een CCR 1 of 2 motor zou kunnen worden opgewaardeerd tot een CCR 3 
motor waardoor deze motor langer binnen de wettelijke eisen valt.  

Neem voor meer informatie contact op via 038-460 06 53 of via info@mineralis.nl o.v.v. 
keteninitiatief dieselmotoren.  

 
Afgelopen jaar bleek dit systeem niet altijd even rendabel en is er besloten om opzoek te gaan naar 
nieuwe keteninitiatieven en samenwerkingen.   
 
Door assertief en intensief te zoeken naar co2 reducerende samenwerkingen binnen de keten, werd 
er geconcludeerd dat er erg veel onnodig scheepsvaart verkeer in Nederland gaande is. Hierbij gaat 
het voornamelijk om inefficiëntie en lege schepen. De reden hiervoor is dat de bedrijven lang niet 
altijd handel hebben om te vervoeren. Zo gebeurt het vaak dat een schip vol ergens heen vaart, maar 
voor de terug weg geen handel heeft en dus leeg terugvaart.  
 
Ook Mineralis bleek hier last van te hebben. Ze merkten aan de hand van gesprekken met 
verschillende betrokken partijen dat deze ook last hadden van dergelijke inefficiëntie. Met die reden 
is Mineralis een samenwerking aangegaan met een aantal partijen om het scheepvaart vervoer 
efficiënter te maken. Hierbij gaan de schepen van Mineralis met hun lading ergens heen en wordt er 
vervolgens aan de hand van contact door middel van telefoon met de derde partijen bepaald wat 
voor lading het schip mee terug kan nemen. Dit vermindert aanzienlijk de hoeveelheid co2 uitstoot. 
 

Als voorbeeld, He schip heeft leeg een verbruik van 4,5 mL/ton-km en geladen een verbruik 
van 6,5 mL/ton-km. Als een Schip 1 geladen van A naar B moet varen over een afstand van 
100 km en vervolgens leeg terug moet varen verbrand het schip gemiddeld 1,1 liter per ton 
die het vervoerd.  
Schip 2 moet van B naar A varen en verbrand ook 1,1 liter per ton dat het moet vervoeren. In 
totaal wordt er de 2,2 liter per ton verbruikt.  
 
Door effectiever samen te werken en het schip niet leeg heen en weer te laten varen hoeft er 
nog meer 1 schip te varen. Deze vaart beide keren geladen en verbrand dus 2 ritten 6,5 



mL/ton-km. Dit komt uit op een gemiddelde verbruik van 1,3 liter per ton wat vervoerd moet 
worden. Dit scheelt dus 0,9 liter per ton aan uitstoot.  

 
Om bovenstaande systeem nog effectiever te maken maar ook om het breder te trekken binnen de 
gehele sector zal er een samenwerking met Shareship worden aangegaan. Hierbij wil Mineralis nauw 
gaan samenwerken met deze partij.  
 
Shareship is een platform die verladers, schippers en andere bedrijven in contact met elkaar laat 
komen om zo geautomatiseerd efficiënter om te gaan met lege vrachtschepen. Shareship vertaalt 
alle data die door schippers, verladers en bevrachters wordt aangeleverd naar de meest ideale 
planning en zorgt zo voor een hogere bezetting van binnenvaartschepen. Door slim te plannen is het 
voor schippers mogelijk om meer ladingen te vervoeren. Verladers kunnen de aangeboden 
scheepscapaciteit beter benutten en zo hun kosten verlagen. Bevrachters worden flexibeler. 
Bovendien ontzorgt Shareship alle partijen en vermindert de CO₂-uitstoot aanzienlijk, doordat 
schepen efficiënter worden ingezet. 
 

 
 
 
http://shareship.nl  
 
 


