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BOVENKOPJE

EEN 
SAMENWERKING

De afgelopen twee jaar is op drie verschillende werven in Friesland hard gewerkt 
aan het schip dat het duurzaamst varende van Nederland moest worden. Niet voor 
particulier gebruik, maar om in alle rust op het water te kunnen overleggen én om 
tot inspiratie te dienen in een tijd waarin duurzaamheid het toverwoord is. 
Eigenaren Jorrit en Susan Jouwsma hebben het scheepsbouwen op een volledig 
andere manier aangepakt in hun ‘one of a kind’ nieuwe schip De Vooruitgang.

in 
duurzaamheid
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Duurzaamheid als leidraad
Aan boord van De Vooruitgang is bij elke 
stap in het proces gekeken hoe er zo 
duurzaam mogelijk gebouwd kon worden. 
Het schip heeft een romp uit 1898, een 
inrichting die niet onderdoet voor de 
meest luxe boardroom en, niet geheel 
onbelangrijk, een CO2-uitstoot van 
nagenoeg nul. 

De verbouwing hebben Jorrit en Susan op 
geheel eigen wijze gedaan. Na een of twee 
tekeningen van de architect zijn ze aan de 
slag gegaan en is het schip op gevoel 
gebouwd. De enige eisen die er waren was 
dat het schip duurzaam en zo energieneu-
traal mogelijk moest zijn. “Hiervoor 
hebben we drie eisen gesteld aan ons 
werkproces. Alle oplossingen die we aan 
boord van De Vooruitgang zouden 
inpassen moesten minder impact op het 
milieu hebben dan als we het zouden 
bouwen zoals gebruikelijk is. Alles zou 
altijd kunnen veranderen tijdens het 
bouwproces, zolang het maar aan de 
eerste eis voldeed. En we hebben alleen 
met experts gewerkt, ook als het beter 
uitkwam om juist met iemand uit de 
niet-maritieme sector in zee te gaan. 
Daarbij kwam ook nog de eis dat iedereen 
die aan het schip meewerkte niet verder 
dan 150 km uit de buurt zou wonen. Ook 
de uitstoot van het vervoer en transport 
hebben we op deze manier zo laag 
mogelijk weten te houden.”

“Ons belangrijkste doel voor het bouwen van dit schip was het 
creëren van een inspirerende omgeving voor allerlei soorten 
vergaderingen, teamdagen, watersessies. Met duurzaam werken 
en bouwen in ons achterhoofd hebben we dit idee een paar 
stappen verder genomen. Ons tweede doel was om een voorbeeld 
te zijn voor de wereld. Dat het niet uitmaakt wat je bouwt en hoe 
je verbouwd maar dat je dat altijd met respect voor het milieu en 
de toekomstige generaties kunt doen en dat het dan ook erg mooi 
en functioneel is.”

Hoe tot stand gekomen
Er is twee jaar gewerkt om het oude beurtschip (type Katwijker) 
om te bouwen. “Begin 2018 zagen we op internet een mooie 
romp liggen op de ADM-werf. Na inspectie van het vlak, dat 
nieuw bleek te zijn, hebben we het schip aangekocht en naar 
Friesland versleept om verbouwd te worden.”

Bij de bouw van De Vooruitgang is zo veel mogelijk gebruik 
gemaakt van herbruikbare, circulaire of duurzame onderdelen en 
materialen zonder afbreuk te doen aan luxe en comfort. De 
scheepsromp van 22 meter lang en 4,60 meter breed, stamt uit 
1898. Er werd begonnen met het staalwerk. Eerst is alles tot op 
het berghout eraf en eruit gesloopt. “Met een lege bak zijn we 
opnieuw begonnen. Aan de hand van tekeningen van Wendy van 
Waterloft zijn we op pad gegaan. Het achterdek is verlaagd, op 
het voordek hebben we de ruimte zo aangepast dat je er lekker 
kunt zitten.”

De grootste uitdaging was de techniek aan boord. De meeste 
energie zou nodig zijn voor de technische installatie waarbij de 
aandrijving de grootste was. De aandrijving is 100% emissieloos 
door middel van een elektromotor van 55 kW. “We hebben eerst 
onderzocht of we op waterstof konden varen, maar dat werd 

TRADITIONEEL DE VOORUITGANG VERSCHIL

Vermogen voor verwarmen (kW/jaar) 46.854 6561 86.0 %

 CO2 uitstoot (kg/jaar) 4216 14 99.7 %

Waterbesparing (m3/jaar) 43.4 10.6 75.6 %

Jaarlijkse kostenbesparing 86.8 %

Het verschil tussen traditioneel bouwen 
en hoe De Vooruitgang gebouwd is.

De drie 15 KVA 
omvormers vormen 
samen met het ‘battery 
monitoring system’ het 
hart van de elektrische 
installatie.
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De Vooruitgang vaart vanaf november 2019 

met gasten over de Friese wateren. Haar 

thuishaven is Akkrum. Meer informatie op 

www.vofdevooruitgang.nl

lastig door het geringe aanbod van 
tankpunten en omdat de kosten voor het 
zelf maken van waterstof nu nog te hoog 
zijn.” Nu wordt het schip aangedreven 
door lithiumaccu’s die gevoed worden 
door 22 zonnepanelen op het dek. 

De tweede grote energieverbruiker zou 
het verwarmen van het schip zijn. “We 
zijn begonnen met zo veel mogelijk 
isolatie en het plaatsen van HR+++ glas 
om het verlies aan warmte zoveel mogelijk 
te beperken. Gedurende het proces werd 
duidelijk dat de zonnepanelen meer 
rendement opleveren als deze gekoeld 
zouden worden. De warmte die ontstaat 
bij het koelen van de panelen is voldoende 
om overdag een behaaglijke temperatuur 
aan boord te hebben. Om ook ’s nachts 
een constante temperatuur te houden 
wordt aan boord van De Vooruitgang de 
restwarmte opgeslagen in phase changing 
materials (PCM’s) in de vloer.” Dit is een 
zoutoplossing die rond de vloerverwar-
ming is geïnstalleerd. Dit zout ‘smelt’ bij 
een temperatuur van 24 graden. Wordt 
het weer kouder dan stolt het zout. De 
warmte die hierbij vrijkomt zorgt ervoor 
dat de temperatuur aan boord nooit onder 
de 20 graden zakt. Door de dubbelwer-
kende warmtepomp kan het schip in de 
zomer ook gekoeld worden. Er is een 
waterbuffer om de temperatuur verder te 
controleren. Het hele systeem werkt 
volledig zelfstandig zonder gebruik te 
maken van andere energiebronnen dan de 
zon.

Met alle techniek op zijn plaats is het een 
wonder dat er nog veel ruimte over is voor 
een ruime vergaderruimte in het midden 

van het schip, een keuken en slaapkamer in het achterschip en 
een douche en toilet in het voorschip.
Voor het interieur van De Vooruitgang is gebruikgemaakt van 
bamboe. Dit is een van de duurzaamste bouwmaterialen ter 
wereld. Het groeit in vier jaar naar volwassen hoogte en neemt 
tijdens de groei zoveel CO2 op dat het zelfs na de bewerking en 
het transport een negatieve CO2-waarde heeft. Het bamboe is 
gecombineerd met inlands noten van stormhout. “Onze meubel-
maker heeft de gewoonte om met omgewaaid hout te werken. 
Dat hij een mooie notenboom had gevonden kwam ons erg goed 
uit.”

Een stap verder
Bij alle materialen die aan boord zijn gebruikt is gekeken wat de 
ecologische voetafdruk is. Het servies is handgemaakt van Duitse 
steengoedklei, de stoelen in de vergaderruimte zijn gemaakt 
vanuit het ‘cradle to cradle’-principe, het glaswerk en het bestek 
komen van duurzaam producerende bedrijven en waar mogelijk 
uit Nederland. “Alles aan boord moet duurzaam zijn. Van 
handzeep tot diner; bij alles is gekozen voor het product dat de 
minste impact op het milieu heeft. Ook hebben we gekozen voor 
lokale leveranciers die met dezelfde criteria werken. Als we dat 
principe los hadden gelaten hadden we voor onszelf het doel niet 
bereikt.”
Het uiteindelijke doel van De Vooruitgang om een inspirerende 
vergaderlocatie te worden wordt nog verder versterkt door de 
samenwerking met tal van duurzaam werkende lokale partijen. 
Dit alles heeft er toe geresulteerd dat De Vooruitgang in de 
Duurzame 100 van het dagblad Trouw is opgenomen.


