Productinnovatie

INNOVATIE TROEF
VAN MODAL SHIFT TOT DIGITALISERING
De waterwegen zijn meer dan ooit de vervoersmodus van de toekomst. Hierop inzetten is dan ook in het belang van
mobiliteit én klimaat. Het Vlaamse vervoersbeleid (evenals de zeehavens) stelt dan ook terecht ambitieuze ‘modal
split’-streefcijfers voorop met een beduidende groei van het aandeel van de binnenvaart.
Om de binnenvaart in de toekomst alle kansen te bieden, is het noodzakelijk om sterk in te zetten op innovatie in
alle facetten: digitalisering, smart shipping, smart logistics, faciliteiten van nieuwe vervoers- en overslagconcepten.

Enkel een aantrekkelijk waterwegnetwerk zal ondernemers
overtuigen om de mental shift naar de waterweg te maken en
zo de ‘modal split’-ambities te realiseren.

VLAAMSEWATERWEG.BE

IN DE LIFT
Transport is een groeiende sector in
Vlaanderen. Prognoses geven aan dat
de omvang van het goederentransport
de komende jaren nog beduidend zal
stijgen. Vlaanderen dient daarom over
een waterwegennet te beschikken dat
bedrijfszeker en innovatief is, zodat het
de beoogde en verwachte groei én de
schaalvergroting in de sector aankan.
Dit vereist (voldoende) investeringen in
onderhoud en in de verdere uitbouw van
het waterwegennet; zowel infrastructureel
als digitaal.
Het doel van innovatie binnen De Vlaamse
Waterweg nv is om van zowel de binnenvaart
als de eigen organisatie een sterk merk
te maken dat duurzaam opereert en
toekomstbestendig is. De gehanteerde
methodiek binnen De Vlaamse Waterweg nv
kan schematisch worden weergegeven zoals
in bijgevoegde figuur. Hierbij kan de rol van
De Vlaamse Waterweg nv die van initiator
en/of facilitator en/of mediator en/of
deelnemer zijn.

CONTEXT: Globaal - EU - Vlaanderen
Doel = Bijdragen aan:
Economische activiteit
Verbeterde mobiliteit
Hogere leefbaarheid

SEGMENTERING
NODEN VAN DE MARKT
MARKTOPPORTUNITEITEN

(Basis: Trendanalyse: Idee DVW nv)

THEORETISCHE BASIS
SAMENWERKING
IMPLICATIES
Financieel
Juridisch
Regelgeving
Andere

OPLOSSING DEFINIËREN
MIDDELEN VOORZIEN
IMPLEMENTEREN

Commercialiseren - ROI - MKBA/EKBA*

KPI’s:
Bepalen
Opvolgen

EVALUEREN

IP: Interactief Proces
Stakeholder Management
* ROI: Return On Investment

MKBA: Maatschappelijke Kosten - Batenanalyse
EKBA: Economische Kosten - Batenanalyse

We werken samen aan innovatie (Triple Helix) met academische
en onderzoeksinstellingen en de private sector (kennisnetwerk),
bijvoorbeeld bij het plan Binnenvaart 2.0.

BINNENVAART 2.0
ONTDEK ONS ACTIEPLAN
In de vorm van het actieplan Binnenvaart 2.0 is een strategie
opgemaakt die De Vlaamse Waterweg nv in staat moet stellen
om zoveel mogelijk bedrijven te bekeren tot het gebruik van
de binnenvaart voor het transport van hun goederen. Nu, en in
de nabije toekomst. De studie biedt daarom een antwoord op de
vraag: Waar wil de binnenvaartsector staan in 2030 en hoe, en
met wie, willen we daar geraken?

WATERPROOF FUTURE
Vanuit deze huidige situatie werden relevante toekomstscenario’s
en verwachtingen van de Vlaamse binnenvaart uitgewerkt en
gevalideerd. Daarbij werd gekozen voor het meest ambitieuze
scenario dat de binnenvaart maximale ontwikkelingskansen
biedt. Het ‘Waterproof Future’-scenario erkent ons als
fundamentele en duurzame transportmodus in de totale
logistieke keten van goederen. De ultieme doelstelling van dit
actieplan is het zodanig organiseren van de totale Vlaamse
binnenvaartsector dat logistieke bedrijven en verladers tegen
2030 de binnenvaart als een volwaardige, complementaire
transportmodus zien naast het weg- en spoorvervoer.

INNOVATIEF STIMULEREN VAN VERVOER VIA DE BINNENVAART
Impact maken? Dat kan door specifieke ‘modal shift’-acties te ondernemen én door het voeren van een specifiek beleid. Dit dient
gericht te zijn op het aansnijden van nieuwe markten voor de binnenvaart.

8

STRAFFE STIMULANSEN

1. HET VERHOGEN VAN DE ATTRACTIVITEIT van de
binnenvaart door te focussen op:

•
•
•

het realiseren van een kostenverlaging,
het garanderen van een optimale dienstverlening,
een doordacht prijsbeleid waarbij de concurrentie
positie van de binnenvaart bewaakt wordt.

2. EEN CONTINUE VERBETERING
MILIEUPRESTATIES van de binnenvaart.

VAN

DE

3. HET VERBETEREN VAN DE BEREIKBAARHEID van de
waterwegen door een grondbeleid georiënteerd op de
waterweg.

4. HET INTEGREREN VAN DE BINNENVAART IN
DE DEUR-TOT-DEUR LOGISTIEKE KETEN en in het
intermodale transportsegment.

5. HET FACILITEREN VAN HET VERVOER VAN NIEUWE
SOORTEN GOEDEREN EN TOEKOMSTGERICHTE
CONCEPTEN zoals:

•
•
•
•
•

pallettransport,
stadsdistributie,
transport van huishoudelijk afval,
zware en ondeelbare voorwerpen
circulaire economie …

NIEUWE VERVOERSCONCEPTEN
Het aansnijden van nieuwe markten en het faciliteren van
het vervoer via de binnenvaart van nieuwe soorten goederen
zoals circulaire economie, pallettransport, stadsdistributie,
afvalstromen via de binnenvaart, zware en ondeelbare
stukken, bouwmaterialen ... zal een verdere integratie van de
binnenvaart in de logistieke keten in de hand werken.
We zetten verder in op technologische innovaties die
gericht zijn op efficiëntieverbetering, vernieuwing van
voortstuwingssystemen of nieuwe overslagtechnieken, maar ook
op het verbeteren van de logistieke organisatie. Wetende dat een
zeer belangrijk deel van de transportkost via de binnenvaart
zich situeert in de overslag, zal door een efficiëntieverhoging op
dit vlak de totale kost voor de modus sterk kunnen verminderd
worden.

Innovatie in de binnenvaart
wordt gestimuleerd, gefaciliteerd
en waar nodig ondersteund via
onderzoek en steunmaatregelen.

Anderzijds worden er concepten ontwikkeld om de
binnenvaart groener en/of economischer te maken.

4X ECONOMISCH EN ECOLOGISCH

•

Autonoom varen in de Westhoek

6. HET ONDERSTEUNEN VAN INNOVATIE in de
binnenvaartsector.

•

Steunmaatregel hermotorisatie en nabehandelingstechnieken

•

Onderzoek naar het gebruik van vrachtwagenmotoren op
een schip

7. HET BEHOUD VAN DE FIJNMAZIGHEID VAN HET
VLAAMSE WATERWEGENNET door aandacht te hebben
voor de transport-economische functie van de kleine
waterwegen.

•

Het TrAM-project dat de ontwikkeling van een concept voor
transport via het water met modulaire vaartuigen beoogt
(met focus op elektrisch aangedreven vaartuigen voor het
transport van goederen of personen)

•

Watertruck+, dat vrachtvervoer over kleine binnenwateren
verder wil ontwikkelen en optimaliseren door de introductie
van een nieuw navigatieconcept

8. HET VOEREN VAN PROMOTIE, gerichte communicatie,
marktprospectie en marketing.

OPWAARDERING RIS
De Vlaamse Waterweg nv heeft binnen de context van River
Information Services (RIS) een aantal pijlers gedefinieerd
waarmee het startsein wordt gegeven voor dé digitale
binnenvaart. Momenteel bestaan er reeds een aantal
diensten die nood hebben aan vernieuwing of optimalisatie
én zien we tegelijkertijd heel wat nieuwe technologieën
opduiken die een veelbelovende vooruitgang voorspellen.
Hoewel De Vlaamse Waterweg nv ingesteld is op innovatie
wordt elke nieuwe technologie onderworpen aan een kritisch
onderzoek met het oog op effectieve meerwaardecreatie in
de dienstverlening. Zo zal er o.a. aandacht gespendeerd
worden aan de toepasbaarheid en meerwaarde van
blockchain in de binnenvaartketen en dit op het

gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit, terwijl
artificiële intelligentie in het kader van optimalisaties van
verkeersmanagement zal onderzocht en toegepast worden.
MASTERPLAN DIGITALE BINNENVAART
Naast deze regionale initiatieven start De Vlaamse
Waterweg nv in 2019 – samen met een aantal andere
Europese landen - de opmaak van een masterplan voor
een digitale binnenvaart in 2030 waarbij wordt gekeken
naar de impact van specifieke business cases zoals smart
shipping, smart maintenance, physical internet … maar ook
van gelijkaardige ontwikkelingen in andere transportmodi
op de binnenvaartketen en RIS.

In een tijd van grote technologische vooruitgang zal blijvend en
structureel ingezet moeten worden op het volbrengen en uitvoeren
van initiatieven om te verzekeren dat het waterwegennetwerk
betrouwbaar, veilig en efficiënt blijft.
WIST JE DAT … DE VOORBIJE 15 JAAR AL GEWERKT WERD AAN DE AUTOMATISERING VAN DE
BINNENVAARTINFRASTRUCTUUR?

En dat ook het RIS-netwerk In Vlaanderen verder ontwikkeld en uitgerold werd? De RIS- en VTS-diensten evolueren continu,
vooral omdat Vlaanderen een van de koplopers is met betrekking tot verkeersmanagement in Europa.

VISURIS: EFFICIËNTIE EN
INNOVATIE VOOR DE BINNENVAART
VISURIS IS EEN TOEPASSING DIE EEN SCHAT AAN
INFORMATIE OVER DE VLAAMSE BINNENVAART
IN BEELD BRENGT:

VISURIS MAAKT HET BINNENVAARTNETWERK SLIMMER EN
HET VAREN MAKKELIJKER:

•

kenmerken van de waterwegen

•

•

bruggen

De toepassing berekent de mogelijke vaarroute en houdt
daarbij rekening met getijden, bedieningstijden, calamiteiten
en zelfs geplande werkzaamheden.

•

sluizen

•

•

waterstanden

Het actuele verkeersbeeld in VisuRIS helpt om het
scheepvaartverkeer vlotter en veiliger te laten verlopen.

•

berichten aan de schipperij

•

VisuRIS biedt de mogelijkheid tot
vereenvoudiging, zoals online betalingen.

•

bedieningstijden

•

een actueel verkeersbeeld

•

...

administratieve

VISURIS VERSCHAFT ANDERE SPELERS IN DE LOGISTIEKE
KETEN BETER INZICHT IN VAARROUTES, WACHTTIJDEN,
LIGPLAATSEN ...

•

Als binnenvaartondernemers daarvoor de toelating geven,
kan een verlader een schip volgen, of automatische
meldingen ontvangen wanneer de verwachte aankomsttijd
in het gedrang komt.

•

De gegevensuitwisseling tussen alle betrokken actoren maakt
het mogelijk om de binnenvaartplanning te optimaliseren.

WIST JE DAT

… DE VLAAMSE WATERWEG
NV EEN KOPLOPER IS BINNEN EUROPA?
Binnen het Europese implementatieproject COMEX
zullen 13 EU-lidstaten verschillende binnenvaartdiensten
realiseren op een 7-tal corridors binnen Europa. Het
portaal visuris.be van De Vlaamse Waterweg nv wordt
binnen dit project uitgebreid tot het Europese loket voor
de binnenvaart.

SMART LOGISTICS

Het bestaat uit drie verschillende subprojecten:

2. VERKEERSMANAGEMENT: De klanten van de waterweg
en de logistieke sector worden voorzien van correct en
betrouwbaar advies inzake de keuze tot de meest efficiënte
vaarroute, incl. een maximale transparantie tijdens
het transport en een bewaking van de vooropgestelde
reistijden d.m.v. optimalisaties in het toegepaste
verkeersmanagement.

1. UNIEKE
MELDING
BINNENVAART
(UMBV):
In
samenwerking met CCS (Cargo Community Systems vzw)
en de Vlaamse havens wordt de mogelijkheid om uniform
scheeps-, lading- en reisgegevens uit te wisselen uitgewerkt
binnen een geharmoniseerd juridisch kader.

3. DATADELING: Het vergaren en delen van kwalitatieve en
correcte gegevens met derden, zoals havens, aangrenzende
landen, maar ook met derdepartij-ontwikkelaars. Dit steeds
conform de geldende regelgeving inzake privacygevoelige
gegevens.

Smart Logistics heeft als doel om de binnenvaart als een logische
schakel binnen de brede logistieke keten te positioneren. Om
dit te bereiken wordt ingezet op transparantie en informatieen kennisdeling waardoor het aanbod van de binnenvaart
meetbaar veilig, efficiënt, betrouwbaar en slimmer wordt.

DIGITALE BINNENVAART
Door radicaal in te zetten op communicatieve digitalisering
tussen overheid en de gebruikers van de waterweg wil De Vlaamse
Waterweg nv de administratieve last voor zowel schippers als de
eigen medewerkers verkleinen.

•

Het programma Digitale Binnenvaart zet in op het digitaliseren
van de boorddocumenten en het digitaliseren van de volledige
logistieke keten, onder andere door het digitaliseren van de
boorddocumenten en het aanbod aan diensten en de bijhorende
financiële afhandeling.

AFSTANDSBEDIENING

SMART SHIPPING
Vlaanderen profileert zich verder als pionier op het vlak van
Smart Shipping, met autonoom varen als onderdeel daarvan. Het
programma Smart Shipping draagt bij aan het creëren van een
betrouwbaar, veilig, efficiënt en slim waterwegennetwerk.

•

SLIMME VAARTUIGEN: Schepen die geautomatiseerde
systemen aan boord hebben en externe data gebruiken
om sleutelfuncties van het vaartuig te optimaliseren zoals
navigatie, beheer van het brandstofverbruik ...

•

SLIMME INFRASTRUCTUUR: De waterweginfrastructuur is
verregaand geautomatiseerd en wordt vanop afstand bediend.
Interactie tussen infrastructuur en schepen gebeurt digitaal
om het verkeer zo veilig mogelijk te begeleiden.

•

SLIMME COMMUNICATIE: De interactie tussen schepen en
derde (overheids)instanties is geëvolueerd naar een slim, vlot
en flexibel proces waarin alle communicatie tussen de overheid

en de gebruikers van de waterweg gedigitaliseerd is en volgens
internationaal gestandaardiseerde procedures verloopt.
SLIMME REGLEMENTERING: Het wetgevende kader is op
dusdanige manier aangepast dat de technologische evolutie
van Smart Shipping geen beperkingen ondervindt. Er dient
echter nog steeds prioriteit te worden gegeven aan de veiligheid
van gebruikers van de waterwegen en de maatschappij.

Op het waterwegennet optimaliseren we de bediening van de
verschillende beweegbare kunstwerken onder andere door werk
te maken van verdere automatisering en afstandsbediening.
Eveneens komt er een aanpassing van de bedieningstijden,
waardoor niet alleen een vlotter maar ook een intensiever gebruik
van de waterweg mogelijk wordt. Dit dankzij optimalisatie van
de infrastructuurbenutting en een verbeterde scheepvaart- en
transportplanning. Bovendien draagt deze automatisering bij tot
een gecoördineerde en betrouwbare waterbeheersing.
INFRASTRUCTUUR
We gaan voor een slim ontwerp van nieuwe infrastructuur, onder
andere in het kader van toekomstig beheer (inspectie, onderhoud,
monitoring, sensoren, glasvezel, drones, meetinstrumenten ...)
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