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Bureau Voorlichting Binnenvaart
 Doelstellingen
o Jongeren enthousiasmeren voor beroepen in de
binnenvaart
o Vraagbaak voor de media
o De logistieke managers van nu én de toekomst voorzien

van logistiek advies over de binnenvaart in de
transportketen
o Overheden en politiek voorzien van relevante kennis

over de sector
o Hét portaal voor praktische binnenvaartkennis

Maatwerk Voorlichting Binnenvaart
 Team van logistieke adviseurs met veel kennis van de

binnenvaart en logistieke expertise

 Doel:

Nieuwe (vaak complexe) goederenstromen naar de
binnenvaart

Hoe werken wij?


In kaart brengen van de aanvoer / afvoer stromen



Uitwerken van de logistieke scenario’s
o

Ladingeenheid: Bulk / Container / Tank / Pallet / Projectlading

o

Overslaglocatie

o

Ketenkosten / CO2 reductie

o

Scheepstype afhankelijk van:
•

Volume

•

Vaarwater

•

Logistiek scenario



Betrekken van (potentiële) ketenpartners



Inzet van het netwerk in de binnenvaart, maar ook het verladersnetwerk



Voorlichting -> Hoe werkt de binnenvaart eigenlijk?



Drive for action

Ladingkans -> Bouwlogistiek


Goederenvervoer -> 35% is bouw gerelateerd



Producenten liggen vaak aan het water



Interessante nieuwe stromen om per binnenschip te vervoeren:
o Betonelementen
o Palletladingen (Bakstenen / Gipsproducten / Zakgoed)



Hoe helpt binnenvaart de bouwlogistieke keten?
o Veel materialen komen uit België -> Congestieproblematiek Brussel en
Antwerpen
o Lokale beschikbaarheid bij een bouwhub aan het water -> Eenvoudigere afroep
o Minder “onverwacht” vrachtverkeer bij de bouwplaats
o Aanzienlijke CO2 reductie

Bouwlogistiek -> Maatwerk is nodig


Definitie van ladingstromen die idealiter via het water vervoerd zouden moeten worden. Afweging
tussen:





o

Product

o

Afstand

o

Wel / geen waterlocatie bij verzender/ontvanger/bouwmaterialenhub?

o

Volume

Gedecentraliseerde logistieke organisatie -> suboptimale logistieke oplossingen
o

Hoe kunnen de belangen van alle partijen goed geborgd worden?

o

Hoofdaannemer / onderaannemers / leveranciers

o

Logistiek moet in de keten op elkaar afgestemd zijn

o

Wie neemt de regie?

De aanbesteding:
o

Neem binnenvaart mee als logistiek aspect in het bestek

o

Faciliteer de watergebonden locatie (kade / ponton?)

o

Betrek de gemeente

Ladingkans: Bio Energie


Biovergisting en biomassa centrales:



Aanvoer zijn reststromen, vaak uit eigen regio



o

Mogelijkheden met aanvoer houtsnippers / resthout

o

Afvoer is digestaat -> een organische meststof -> afvoer per schip

Uitdaging: bij realisatie wordt niet gedacht aan een watergebonden locatie. Focus ligt op
het proces
o

Voortransport werkt kostprijsverhogend, waardoor binnenvaart minder snel in overweging
wordt genomen

o



Houdt rekening met aan- / afvoer per binnenvaart, ook al lijkt dat bij aanvang niet nodig

Maatwerk:
o

Logistieke bewustwording bij initiatiefnemers

o

Ketenanalyse van aanvoer- én afvoerstromen.
•

Transportkosten

•

Maar ook… handelsprijzen

Ladingkansen -> Poeders/granulaten/(semi)-vloeibaar
product
Fabriek

Haven

Schip met 1300 ton



Hoe kan de keten het beste georganiseerd worden?
o



Volume / herkomst/Bestemming / Scheepstype / Overslag

Distributie hub met silo’s in afzetgebied -> wie gaat investeren en

exploiteren?


Lokale hub
Aan haven

Terugverdientijd van investering in silo’s tussen 5-10 jaar -> De grote en
internationale bedrijven werken met 1 à 2 jaar terugverdientijd.



Afweging om containers in te zetten



Grotere kans op succes bij de handelsbedrijven en middelgrote bedrijven

Klanten

Ladingkansen -> containers
Maar we vervoeren toch al veel containers via de binnenvaart?
Projecten zoals in Overijssel laten de aanvullende mogelijkheden zien:

40 bedrijven zijn samen goed voor 10.000 containers -> 50% via het water
Maatwerk zit vooral in voorlichting en betrekking van ketenpartners:


Grootste uitdagingen bij: Reefers / Shortsea / IMO’s -> doorlooptijden zijn doorslaggevend



Expediteurs-> verlader moet erom vragen. Het is geen core business van de verlader



Zeerederij (bv freetime, inleveren bij inland depot), door verlader of expediteur -> extra inspanning vereist



Hergebruik van containers bij de inland terminal -> Kostprijsvoordeel én snellere lading.



Omdenken verlader -> Via water als het kan, via de weg als het moet



Voordelen: Kostprijs / CO2 reductie / lokale beschikbaarheid containers

Ladingkansen met extra complexiteit






Twee voorbeelden:
o

Organische meststromen

o

Afvalstromen (restafval/bedrijfsafval/papier/biomassa/enz…)

Grote volumes, maar…
o

Watergebonden op- en overslaglocaties benodigd, inclusief vergunningen

o

Sturing en samenwerking lokale overheden (provincies/gemeentes)

o

Samenwerking ketenpartijen

Er valt veel te behalen:
o

CO2 reductie

o

Bereikbaarheid

Hartelijk dank voor uw aandacht
Miranda Volker
mv@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
Meer informatie en handige tools vindt u op:
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

