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Datum 28/09/2016 29/06/2017 25/09/2017 7/06/2019 11/06/2019 

Revisie 00 01 02 03 webpublicatie 04 webpublicatie 

Opm. Initieel 
Update project 1 en 3 

Nieuw project 2, 4 en 5  
Schrap initiatief met ENI 

Actualisatie Actualisatie Toevoeging project 16 

 

 
Project 1:  
- Onderwerp: CO2-reductie door verdere fine-tuning van fuel-monitoring door analyse van 

big data met focus op motoren. 
- Deelnemers: Caterpillar + Jan De Nul 
- Owner: Michel Deruyck 
- Timing: Evaluatie heropstart Q1/2020 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: ca. 1% op ca. 14.000 ton CO2 (SC op werf 0100 in 2018) 
- Benodigd budget: 10.000€ (uurloon + testen door externen) 
- Status: Niet meer actief mee bezig, op dit moment geen prioriteit door focus op andere 

initiatieven.  Tijdens deze management review werd beslist om dit op te nemen in de lijst 
met lange termijn acties.  Want er zijn ook nog software problemen met de motoren die 
door Caterpillar moeten opgelost worden. 

 
Project 2: 
- Onderwerp: CO2-reductie door verdere fine-tuning van fuel-monitoring door analyse van 

big data met focus op anti-fouling. 
- Deelnemers: Castrol/GreenSteam + Jan De Nul 
- Owner: Michel Deruyck 
- Timing: Contract is een jaarlijks contract. Is ingegaan half mei 2019. 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: ca. 3% op ca. 26.000 ton CO2 (TSHD op werf 0100 en 0101 in 

2018) 
- Benodigd budget: 10.000€ (uurloon + testen door externen) + 30.000€ (jaarlijks bestelling 

analyse voor 8 schepen) 
- Status: de webapplicatie is er maar de data moet verder worden geanalyseerd. Pilot test 

voorzien tegen 01/10/18, erna verder implementatie naar andere JDN schepen.  De 
analyses zijn lopende, de meetfouten moeten er eerst nog uitgehaald worden. 

 
Project 3: 
- Onderwerp: CO2-reductie door lage emissiemotor (met urea toevoeging) in functie van Tier 

5 comp 
- Deelnemers: Caterpillar + Jan De Nul 
- Owner: Michel Deruyck/Francis Verhees/Bart Praet 
- Timing: Evaluatie heropstart Q1/2020 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: Luchtkwaliteit nog te begroten in CO2eq 
- Benodigd budget: 10.000€ (uurloon + testen door externen) 
- Status: Bouw van volgende nieuwe schepen met mogelijks bestemming Benelux voltooid in 

2019. Inzet van schepen die ‘aandacht schenken aan verbetering van de luchtkwaliteit, 
minder stikstof, fijn stof en zwavel’ is door opdrachtgever in overweging genomen. 
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Test opstelling geplaatst bij de firma ABC Gent van een ULEv motor + filtering voor verdere 
analyse. 

 
Project 5: 
- Onderwerp: LCA Baggerschip 
- Deelnemers: Jan De Nul 
- Owner: Michel Deruyck/Karel Allaert 
- Timing: Q4 2019 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: Zal blijken uit de studie 
- Benodigd budget: 6.000€ (uurloon + testen door externen) 
- Status: Het resultaat van de LCA studie, uitgewerkt door de student van de Universiteit 

Gent, heeft niet het gewenste resultaat voortgebracht.  Daarom is de beslissing genomen 
om deze LCA studie intern uit te werken. 

 
Project 6:  
- Onderwerp: Elektrificatie (project Nieuwpoort) 
- Deelnemers: Jan De Nul 
- Owner: Bart Praet 
- Timing: Q4/2018 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: nvt 
- Benodigd budget: 1000€ (uurloon) 
- Status: Uit kosten-baten analyse blijkt dit project niet haalbaar te zijn.  Project 4 is een 

alternatief hiervoor.  Conclusie kosten-baten analyse werd intussen rondgestuurd. 
 

Project 8:  
- Onderwerp: Studie omtrent alternatief voor splijtbarges 
- Deelnemers: Jan De Nul 
- Owner: Francis Verhees/Bart Praet/Michel Deruyck 
- Timing: Q4/2018 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: 7.5% op 1.600 ton CO2 (werf 0113 in 2018) 
- Benodigd budget: nvt 
- Status: Werd ingeleid via tender department.  Varianten studie is lopende: revamp 

(pimpen) huidige bakken in combinatie met gebruik van renewable fuel als alternatief voor 
nieuwbouw.  Er wordt voorlopig geen nieuwbouw uitgevoerd, de huidige splijtbarges 
worden vervangen door Magelano en de Verrazano (deze zijn 2000m³ inhoud en de vorige 
waren 1800m³).  Is beslissing van het management. 
 

Project 9:  
- Onderwerp: Studie omtrent propellor cap van Schottel.   
- Deelnemers: MARIN + Schottel + Jan De Nul 
- Owner: Michel Deruyck 
- Timing: 30/06/2019 (afwerking studie) 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: 1% op 17.000 ton CO2 (SC en werf 0113 in 2018) 
- Benodigd budget: 27.200€ (dit is enkel het budget voor de studie. De kosten voor de 

propeller caps zijn daar niet bij) 
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- Status: Dit zou toepasbaar zijn op oa de Sebastiano Caboto.  Budget voor deze studie wordt 
vastgelegd binnen het CO2PL budget (unanieme beslissing).  Bestelling werd geplaatst, 
studie is lopende. 

 
Project 11:  
- Onderwerp: In samenwerking met het KPI departement (Kennis, Proces & Innovatie) wordt 

gewerkt aan een nieuwe brandstofberekening van de sleephopperzuigers 
- Deelnemers: Jan De Nul 
- Owner: Bart Praet/Evelien Craeynest 
- Timing: Rapport 1e stagiaire werd opgemaakt januari 2019; wordt verder aan gewerkt door 

2e stagiaire vanaf juli 2019 => Q3.2019 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: geen rechtstreekse reductie, zorgt wél voor meer inzicht en 

bewustwording (wat op termijn ook voor reductie zorgt); zie ook reductie project 13 
- Benodigd budget: nvt 
- Status: De resultaten hiervan worden teruggekoppeld aan de calculatiedienst, waarna zij de 

nieuwe brandstofwaarden opnemen bij nieuwe aanbestedingen. 
 
Project 13:  
- Onderwerp: Onder impuls van de afdeling Bagger Benelux werd brandstofmonitoring door 

de productiedienst toegevoegd in ePos, het intern productierapportagesysteem van de 
schepen. 

- Deelnemers: Jan De Nul 
- Owner: Bart Praet/Evelien Craeynest/Karel Allaert 
- Timing: Lopende 
- Benodigd budget: nvt 
- Status: Het werkelijke verbruik wordt op weekbasis en jaarbasis vergeleken met de 

estimates bepaald tijdens de aanbestedingsfase. Een samenvattend rapport van alle 
schepen wordt wekelijks rondgestuurd naar de area managers en directors wereldwijd. 

 
Project 16:  
- Onderwerp: Opmaak subsidiedossier ikv pendelfonds Oost-Vlaanderen + uitvoering 

projectmaatregelen (installatie extra fietsenstallingen + oplaadpunten) 
- Deelnemers: Jan De Nul (dossier opgesteld in samenwerking met de firma Traject) 
- Owner: Stijn Arys/Isabelle Herteleer/Miguel Liebaert 
- Timing: 08/2018 tot afwerking projectmaatregelen (looptijd in aanvraagdossier is 

vastgelegd op 4 jaar) 
- Inschatting fuel/CO2-reductie: na implementatie jaarlijks 10 ton in combinatie met 

implementatie fietsleaseprogramma (o.b.v. modal shift potentieel bepaald door 
studiebureau Traject, dit betreft 12,5% benutting van potentieel volgens data 
fietsvergoedingen 2018) 

- Benodigd budget: 5.000€ uurlonen + 2800€ (ondersteuning door de firma Traject.   
De infrastructuurkosten zullen voor 50% vergoed worden vanuit het Pendelfonds. Er is een 
subsidiebudget voorzien van 63.767€. De totale infrastructuurkosten werden begroot op 
127.534€. 
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- Status: Subsidiedossier ingediend in 2018 en goedgekeurd op 24/04/2019.  Het project 
dient binnen de 6 maanden na ondertekening van het subsidiebesluit (24 april 2019) te 
worden opgestart.  Op ten laatste 30 november 2019  dient het startbewijs (kopie van een 
eerste factuur die betrekking heeft op minstens één van de goedgekeurde 
projectmaatregelen) te bezorgen aan pendelfonds@mow.vlaanderen.be met cc. aan uw 
provinciaal mobiliteitspunt. 

 

mailto:pendelfonds@mow.vlaanderen.be

