Rainbow Warrior III –
een verantwoord schip
Tekst: Gerard Keijsers
Ontwerp een nieuw vlaggenschip van Greenpeace:
de Rainbow Warrior III. Het moet voldoen aan alles
waar de actiegroep voor staat: zorg voor het milieu.
Ontwerpbureau Gerard Dijkstra & Partners, dat
deze opdracht kreeg, vroeg TNO om een levenscyclusanalyse te maken van het zeilschip dat over
twee jaar te water gaat.
Voor het eerst in haar bestaan zal Greenpeace een
nieuw schip laten bouwen. Tot nu toe gebruikte de
organisatie bestaande schepen, vaak trawlers en
ijsbrekers, die werden omgebouwd tot actieschepen. Het
zeilend motorschip de Rainbow Warrior II is bijvoorbeeld
een omgebouwde trawler.
De schepen leent Greenpeace continu uit aan lokale
vestigingen van de organisatie die over heel de wereld
zitten. Ze worden ingezet voor acties. Als ergens
milieuregels overtreden worden, wil Greenpeace daarbij
zijn om het aan de wereld te tonen. Op elk schip zitten
daarom naast de normale bemanning, zoals een
kapitein, stuurmannen en machinisten, ook specialisten
zoals video-editors en cameramensen. Bij een actie
komen nog meer mensen aan boord. Een Greenpeaceschip moet dus aan een groot aantal eisen voldoen.
Satellietcommunicatie, onder meer voor het versturen
van beeld en geluid, is erg belangrijk. Maar ook de
mogelijkheid om midden op zee acties te kunnen
voeren. De Rigid Inflatable Boats, die kleine oranje
bootjes, moeten gemakkelijk overboord gezet kunnen
worden, zelfs bij windkracht 5.
Werkschip
‘Bij het ontwerp van het schip moesten we rekening
houden met allerlei regels voor de internationale vaart
die onder meer voorschrijven wat de arbeidsomstandigheden zijn, hoe sterk de constructie moet zijn, welke
materialen je mag gebruiken, hoe je je grijs en zwart
water verwerkt en hoe de veiligheid aan boord gegarandeerd wordt’, vertelt Thijs Nikkels, scheepsontwerper bij
het Amsterdamse bureau Gerard Dijkstra & Partners.
Het bureau ontwikkelt en ontwerpt zeilende schepen,
met name luxe zeiljachten. Veel tijd en aandacht gaat
daarbij uit naar onderzoek en ontwikkeling. Voortstuwing
door motoren én wind doet het brandstofverbruik
aanzienlijk dalen. Dit idee staat nu weer in de aandacht
door de hoge brandstofprijzen en wereldwijde zorg over
klimaatveranderingen. Nieuwe ontwerpen worden altijd
getest in sleeptanks (voor optimalisatie van de romp) en
windtunnels (voor optimalisatie van de tuigage).
Nikkels vervolgt: ‘Hiernaast stelde Greenpeace zelf ook
nog regels. Vooral om het de mensen aan boord goed te
maken: genoeg licht en lucht. Een prettige werkplek
dus. Nee, geen luxe. Het schip is basic, praktisch. Het is
een werkschip.’
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Voor de zeilen werden twee A-frame masten geplaatst.
Nikkels: ‘Dat is niet alleen omdat ze er mooi uitzien – ze
zijn nodig. De helikopter kan tussen de mast door van
het platform naar de berging. Een ander belangrijk
voordeel van dit type mast is, dat je geen hoogbelast
staand want nodig hebt om de mast overeind te houden.
Dat betekent: weinig onderhoud. Dat is belangrijk, want
veel bemanningsleden hebben weinig zeilervaring.
Daarom gebeurt het optuigen van de zeilen ook semiautomatisch. Je drukt op een knop en het zeil wordt
uitgerold of ingerold.’
Levenscyclusanalyse
Bij het ontwerp van de Rainbow Warrior III moest er ook
rekening mee worden gehouden dat het schip uitdraagt
waar Greenpeace voor staat: zorg voor het milieu.
Daarom is het 57 meter lange schip in eerste instantie
gemaakt om te zeilen. Wanneer het weer het niet
toelaat om te zeilen, kan de motorvoorstuwing gestart
worden. Tot maximaal 11 knopen snelheid wordt dieselelektrisch gevaren. Dit is een economische motorstand,
waarbij het vermogen opgewekt wordt door dieselgeneratoren en aan de schroef geleverd wordt door middel
van een elektromotor. Wanneer men sneller dan 11
knopen wil, wordt de hoofdmotor gestart. Deze drijft de
schroef mechanisch aan tot een maximale snelheid van
zo’n 16 knopen. Maar de milieubelasting is dan
uiteraard wel hoger.
Dat blijkt uit de levenscyclusanalyse (LCA) die TNO voor
Gerard Dijkstra & Partners heeft uitgevoerd. Drs.
Suzanne de Vos, werkzaam bij TNO Bouw en Ondergrond, vertelt hoe TNO te werk ging om het ecodesign
van de Rainbow Warrior III te optimaliseren. ‘We hebben
variaties doorgerekend: wat nu, als de romp niet van
staal maar van aluminium wordt? Wat nu, als er
helemaal geen zeilen op het schip komen? Zo hebben
we de milieu-impact bekeken. Daar hebben we allerlei
andere expertise van TNO bijgehaald, bijvoorbeeld
deskundigen die verstand hebben van emissies of van
de buitenkant van een schip. Is een siliconenlaag goed
tegen algen? – om maar een voorbeeld te noemen. Ik
heb de verschillende expertises van TNO aan elkaar
gekoppeld. Zo is de LCA tot stand gekomen.’
Brandstof
Greenpeace verwacht slechts vijf procent van de tijd de
hoofdmotor nodig te hebben. Maar die vijf procent geeft
een milieu-impact van meer dan dertig procent op de
totale levenscyclus van dertig jaar. Een paar knopen
minder snel varen scheelt dus een hoop. Scheepsontwerper Nikkels: ‘Ruimer plannen zou een hoop schelen.
Neem een dag langer voor de overtocht naar Brazilië, en
je gebruikt veel minder brandstof. De LCA door TNO
heeft ook geholpen bij het kiezen van de materialen die
we gebruiken. Neem de romp. Die wordt gemaakt van
staal. Aluminium geeft weliswaar een lichter schip, maar
in het onderhoud is het kostbaarder en lastiger en de
productie van aluminium belast het milieu zwaarder dan
staal.’
Info: suzanne.devos@tno.nl
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Nieuwbouw
zeer verantwoord
TNO’s levenscyclusanalyse heeft aangetoond
dat nieuwbouw van het schip zeer verantwoord
is. Verreweg het grootste gedeelte van de
milieubelasting tijdens de levensduur van het
schip komt voor rekening van het brandstofverbruik. Nieuwbouw geeft de mogelijkheid de
romp van het schip te optimaliseren, waardoor
het brandstofverbruik afneemt als je op de
motor vaart; bovendien zorgt dit ervoor dat
langer op windkracht kan worden doorgevaren.
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