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Inhoud 
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˗ Achtergrond en context 

˗ Ontwikkeling van het model EMPORT-ANT 

˗ Emissies - resultaten 

˗ Scenario’s en beleid 

˗ Voordelen van het model 

 



CNSS – Clean North Sea Shipping 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
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Context 
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˗ Stijgend belang aan scheepvaartemissies 

˗ Ontwikkeling van kennis inzake 

scheepvaartemissies 

˗ Impact van scheepvaartemissies in Haven 

van Antwerpen 

˗ Vraag van CNSS-project naar detail-

inventaris van scheepvaartemissies in 

havens 

 



Ontwikkeling scheepsemissiemodel 
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˗ Doel: Ontwikkeling 

scheepvaartemissiemodel 

· Scheepskarakteristieken (IHS 

Fairplay) 

· Scheepsactiviteiten (AIS data) 

˗ Deze data geven accurate en actuele 

informatie over schepen en 

scheepsactiviteiten zodat de emissies 

kunnen berekend worden. 

 



EMPORT-ANT  
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Validatie 
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Conversie 
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˗ De data worden omgezet naar “consistente activiteitsdata” voor: 

· Varen 

· Sluis 

· Aanmeren 

· Aan wal 

 



Import modules 
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Emissies 
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Output 
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Resultaten 
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Totale emissies (referentiejaar 2012) 

 EMPORT-ANT 2012 (ton) 
BC 190 
CO 1,357 
CO2 395,965 
methane 9.7 
NOx 6,073 
PM 211 
PM10 200 
PM2.5 190 
SO2 740 
VOC 242 



Resultaten (2) 
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Percentage emissies scheepsactiviteiten  

 



Resultaten (3) 
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Emissies belangrijkste scheepstypes  

 



Scenario’s 
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˗ Stijging aantal schepen - IMO (jaar 2020 – 2030) 

˗ Invloed implementatie maatregelen emissiereducties: LNG, scrubbers, OPS 

 

 input voor beleid 



Web portal - Emissie distributie  
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EMPORT-ANT 
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Internet-access to Geo-Viewer: http://185.27.140.222/~antwerpen  
(aanvraag gebruikersnaam en paswoord bij PoA) 
 
 
 

http://185.27.140.222/~antwerpen


Voordelen van het model 
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˗ Berekening emissies individuele schepen die in het havengebied varen, op een specifiek tijdstip 

˗ Model is in modules ontwikkeld: 
· Import module (havenspecifiek) en export module 

· Berekeningsmodule  

· Modules voor visualisatie  

· Module met emissiefactoren 

˗ Emissies zijn gelinkt aan geografische locaties 

˗ Het model is gebaseerd op globale databronnen  

˗ Hoog detailniveau van data en resultaten 

˗ Gebruik van open-source standaarden     

 

 Het model is toepasbaar voor andere havengebieden 

 

 



Dank voor jullie aandacht. Vragen? 
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Conclusies 
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˗ Emissies (o.a. N) van individuele schepen die in het havengebied varen, op een specifiek tijdstip 

˗ Emissies (o.a. N) zijn gelinkt aan geografische locaties 

˗ Hoog detailniveau van data en resultaten: gerichte beleidsvoering 

˗ Het model is toepasbaar voor andere havengebieden 

˗ Model is modulair: andere modules kunnen toegevoegd worden 
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