
RONDVAARTBRANCHE EEN STAP
DICHTERBIJ EMISSIEVRIJ VAREN
BlueBoat Company in transitiefase
Als eerste rederij van Nederland stapt Blue BoatCompany met haar gehele diesel aangedreven
vloot over op Shell GTL Fuel. Naast 3elektrisch aangedreven boten, varen de resterende twaalf
boten vanaf vandaag opGTL. De uitstoot van GTL is aanzienlijk minder schadelijk voor het milieu
enpast daarom goed binnen het duurzaamheidsbeleid van de rederij. GTL is bij verbranding
schoner dan conventionele diesel en kent minder lokale uitstoot, zoals NOx envooral fijnstof. Ook
zorgt de nieuwe brandstof voor een flinke geluidsreductie.Blue Boat Company heeft de
doelstelling om met haar gehele vloot in 2025volledig uitstootvrij te varen. Het varen op GTL is een
transitiefase op wegnaar dit doel. Meer informatie over Blue Boat Company en haar
duurzaamheidsbeleid is te lezen op www.blueboat.nl/nl/duurzaamvaren. 

Sinds 2007 investeert de Amsterdamserederij in duurzaam varen en bereikte op dat gebied al diverse
mijlpalen. In2015 installeerde Blue Boat Company in Amsterdam als eerste een snellader voorelektrisch
aangedreven rondvaartboten waar ook elektrische auto’s gebruik vankunnen maken. Ook kreeg zij uit
handen van Wethouder Udo Kock als eerste rederijvan Nederland het ‘keurmerk voor schone
rondvaartboten’ uitgereikt. Inmiddelsvaart 20% van de vloot van Blue Boat Company volledig elektrisch en
daarmee is derederij een voorloper op het gebied van schoon varen. 

Een betere leefomgeving dankzij GTL

GTL (gas-to-liquid)is een vloeibare dieselbrandstof gemaaktvan aardgas. GTL verbrandt beter dan
conventionele diesel gemaakt van aardolie.Hierdoor ontstaat er minder lokale uitstoot. Bij het varen op
GTL komt minderzichtbare rook en fijnstof vrij en de brandstof is vrijwel geur- en kleurloos.Tevens is GTL
niet toxisch en goed biologisch afbreekbaar. Een ander voordeelvoor inwoners en bezoekers van de
hoofdstad is het feit dat boten die op GTLvaren minder geluid maken. Dit gecombineerd zorgt voor een
schonere en betereleefomgeving. De vloot van Blue Boat Company bestaat uit vijftien boten. Twaalfvan
deze boten varen vanaf vandaag op Shell GTL Fuel, totdat deze overgaan opelektrische aandrijving. 

http://www.blueboat.nl/nl/duurzaamvaren


OVER BLUE BOAT COMPANY

Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt
Blue Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het
meest diverse aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour

Eindepersbericht

Neem voor meer informatie over Blue Boat Company en voorinterviewaanvragen contact op met
Merktroubadour Oscar den Ouden, via post@merktroubadour.nl ofvia het telefoonnummer 06-5888 6009.
Het beeldmateriaal in deze pressroom isrechtenvrij te gebruiken.
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