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Een sprong in het
duurzame diepe

AMSTERDAM
Atlantische
Oceaan

Stille
Oceaan

Bedrijfskundig ingenieur Ivar Smits en
advocaat Floris van Hees varen deze zomer
uit met het klassieke zeilschip Lucipara².
Tijdens hun vijf jaar durende zeilreis rond
de wereld gaan ze op zoek naar slimme
oplossingen voor duurzaamheidsproblemen
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Olivier Middendorp

Indische
Oceaan

Ivar Smits (links) en
Floris van Hees op de
voorplecht van de Lucipara²

Boven: De Energy Academy op
het eiland Samsø, Denemarken
Onder: Windturbines voor de kust
van Samsø, een van de
bestemmingen van Ivar Smits en
Floris van Hees

LUCIPARA

2

Erwin Berkhout

Lengte:
14,20 meter
Breedte:
3,90 meter
Diepgang:
2 meter
Gewicht:
20 ton
Rompvorm:
S-spant
Bouwjaar:
1965
Scheepswerf:
J. van der Molen
& Zonen, Zaandam

‘E

r is altijd wel een reden om
niet te gaan. Soms moet
je een sprong in het diepe
wagen,’ zegt Ivar Smits
(41). Trots loopt de bedrijfs
kundig ingenieur over het dek van zijn
klassieke zeilschip Lucipara2 dat in de
Amsterdamse Sixhaven ligt. ‘Tijdens onze
zeilvakantie in Noorwegen afgelopen
zomer hebben Floris en ik besloten om de
zeilreis waarvan we al langer droomden
nu echt te gaan maken.’ Smits heeft dan
net een promotie aangeboden gekregen
bij AkzoNobel, waar hij als manager van
de duurzaamheidsafdeling werkt. ‘Dat
was natuurlijk een prachtige kans. Toch
heb ik die laten schieten. De vrijheid
lonkte.’
Smits draagt een donkerblauw pak,
overhemd en slippers. Zijn nette schoe
nen staan naast het stuurwiel. Hij heeft
die ochtend een presentatie gegeven over
zijn zeilreis bij advocatenkantoor Clifford
Chance in Amsterdam. Daar werkte zijn
partner Floris van Hees (37) tot vorig
jaar als advocaat. Behendig klimt Smits

104

ELSEVIER

de kajuit in om de ‘salon’ te laten zien.
Dat is het sluitstuk van een grondige
renovatie van de stalen tweemaster. De
komende vijf jaar zullen Smits en Van
Hees met de 14 meter lange Lucipara2 de
wereld rondzeilen. Tijdens hun reis gaan
ze op zoek naar slimme oplossingen voor
duurzaamheidsproblemen. ‘We willen
een soort varend kenniscentrum worden
op het gebied van duurzaamheid,’ zegt
Van Hees.
De afvaart had een lange aanloop.
Smits, die al zijn hele leven zeilt, kocht
‘de stoere stalen verschijning’ in 2004.
‘Ze was duidelijk in staat van benodigd
onderhoud. Maar ik had niet voorzien dat
de renovatie zo ingrijpend zou zijn. Ei
genlijk zijn alleen de romp en de masten
nog origineel,’ zegt hij. Dieptepunt was
de eerste winter dat Smits het schip in
zijn bezit had. ‘Met hulp van mijn vader
en vrienden heb ik het schip tot de romp
afgebroken. De kluslijst werd langer en
langer. Nieuwe tegenvallers dienden zich
continu aan.’ Zo bleek bij het weghalen
van een kleine roestplek dat er een gat in

Ontwerper:
Alan H. Buchanan
Watertank:
800 liter
Diesel tank:
350 liter
Masten: 2
Zeilen:
Grootzeil (43 m2),
Middenzeil (16 m2),
Genua (35 m2),
Stormfok (20 m2),
Gennaker (100 m2)
Maximale snelheid:
10,2 knopen

de romp zat. ‘Dat betekende dat we álle
roestplekken moesten nalopen om even
tuele gaten dicht te lassen.’ Het teakhou
ten dek en de motor moesten worden ver
vangen, de verstagingen vernieuwd en de
kajuitopbouw moest gemoderniseerd. Na
de eerste kluswinter was het geld op en
besloot Smits zijn auto en appartement
in Hilversum te verkopen en op de boot
te gaan wonen. Ook de jaren die volgden,
stonden in het teken van de renovatie van
de Lucipara2. Tussen het klussen door
zeilde Smits naar de Waddeneilanden en
op het IJsselmeer.
Een concreet plan had hij bij aankoop
van het schip nog niet. ‘Van jongs af aan
wilde ik graag een schip hebben om een
wereldreis mee te kunnen maken of om
op te wonen. De Lucipara2 was voor beide
doeleinden geschikt.’
Het zeiljacht, een Engels ontwerp, is in
1965 gebouwd door een Zaanse scheeps
werf die is gespecialiseerd in de bouw
van stalen sleepboten. Bij hoge uitzon
dering bouwde de werf een zeilschip,
eveneens van staal.
Het idee voor een lange zeilreis begon
vorm te krijgen toen Smits in 2012 Van
Hees leerde kennen via een gezamenlijke
vriend. Smits: ‘Ik ben niet het type solo
zeiler. Maar een partner vinden die ook
in is voor een lange zeilreis viel niet mee.’
Van Hees, deels opgegroeid in Zwitser
land, had wel oren naar een wereldreis.
Tijdens de eerste gezamenlijke vakantie,
vlak na Kerst, zeilden de twee met de
Lucipara2 naar Terschelling. Smits: ‘Het
was ijskoud. Maar Floris doorstond het
winterzeilen goed.’ Hij wijst naar het
houtkacheltje dat in de salon van het
schip staat. Aan de wand erachter prijken
Delfts blauwe tegels. Naast de kachel
hangt een net met houtblokken. ‘We zijn

nu een stuk beter bestand tegen de kou.
De kachel brandt prachtig.’
Van Hees had weinig zeilervaring en volg
de een aantal cursussen bij zeilschool De
Zeezeilers van Marken. Hij hielp Smits
met de laatste klussen aan boord. Smits:
‘Soms stond Floris tijdens een conference
call met een cliënt de salon te schilderen.’

Recycling

De zeilers, die zichzelf sailors for sustainability noemen, hebben een duidelijk
doel voor ogen. Van Hees: ‘We willen met
onze wereldreis iets bijdragen. Daarom
gaan we op zoek naar initiatieven die
gericht zijn op nieuwe vormen van ener
gieopwekking, recycling en alternatieve
geldsystemen. We willen laten zien dat
de oplossingen voor duurzaamheids
problemen al voorhanden zijn.’ De kunst
is volgens Van Hees om die op grote
schaal te verspreiden. ‘Wij zijn ervan
overtuigd dat een duurzame toekomst
bestaat. Onze generatie moet die gaan
vormgeven.’ Naast hun voorliefde voor
zeilen, delen de zeilers een aanstekelijk
enthousiasme en optimisme.
Smits en Van Hees hebben nu al een lijst
met twintig projecten die ze onderweg
zullen bezoeken. Een van de eerste be
stemmingen is het Deense eiland Samsø

‘Wij geloven er
heilig in dat
een duurzame
toekomst
bestaat. Onze
generatie
moet die gaan
vormgeven’
voor de kust bij Kopenhagen. Het eiland
met ruim vierduizend inwoners is sinds
een aantal jaar volledig energieonafhan
kelijk. Samsø produceert eigen stroom
met offshore en onshore windturbines,
een strocentrale en zonnecollectoren. De
productie is hoger dan het eiland nodig
heeft. De overtollige energie exporteert
het eiland naar het vasteland. Van Hees:
‘Bijzonder is dat de inwoners vanaf het
begin zijn betrokken bij het project.
Waarom zou je niet op meer plaatsen een

energieonafhankelijke gemeenschap kun
nen creëren?’
De zeilers, beide met een achtergrond in
het bedrijfsleven, hebben een nuchtere,
praktische kijk op het thema duurzaam
heid. ‘Duurzaamheid en winst maken
sluiten elkaar niet uit. Integendeel. Ze
gaan juist heel goed samen. Voor elke al
ternatieve vorm van bijvoorbeeld energie
opwekking is een verdienmodel nodig,’
zegt Smits. ‘Ondernemers die innovatief
zijn en inspringen op duurzame oplossin
gen, kunnen daarmee geld verdienen.’
Voordeel van hun achtergrond is volgens
Smits en Van Hees dat ze het thema van
hun reis ‘met een zakelijke blik’ kunnen
benaderen. Van Hees: ‘We zijn in staat
om kritische vragen te stellen en weten
hoe we draagvlak kunnen creëren onder
ondernemers om daadwerkelijk verande
ring te bewerkstelligen.’
Zelf proberen de zeilers zo veel mogelijk
hun eigen energie op te wekken aan
boord. Op het achterdek van de blauwe
tweemaster is een windvaan gemonteerd.
Die kan het schip tijdens lange afstanden
op koers houden. In tegenstelling tot een
stuurautomaat, die veel stroom verbruikt,
werkt de vaanbesturing op de kracht
van de wind. Op de voorplecht is een
zonnepaneel ingebouwd. Smits: ‘In de
kajuit liggen er nog twee. Die kunnen we
als losse onderdelen op het dek leggen.’
Hij loopt naar binnen. Achter in het schip
ligt een elektrische buitenboordmotor,
bedoeld voor de bijboot. Smits laat de
kapiteinshut zien en opent de inbouw
kasten. ‘Nu hangen daar nog overhemden
en pakken, die hebben we straks niet
meer nodig.’
Zonder veel moeite hebben Smits en Van
Hees hun huis, auto en baan opgegeven.
Smits: ‘Velen zijn er tegenwoordig aan
gewend om veel geld, maar weinig tijd te
hebben. Mensen houden het liefst vast
aan bestaande zekerheden. Het geeft ons
juist een zeker gevoel dat we niet vastzit
ten aan een hypotheek.’ Ze zijn klaar voor
vertrek, net als hun meest waardevolle
bezit, de Lucipara2. 
←
Volg de reis van Floris en Ivar op
www.sailorsforsustainability.nl
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