
DE BINNENVAART ALS SERVICE …

De Vlaamse Waterweg nv schuift de binnenvaart prominent naar voren als een volwaardige en aantrekkelijke 
vervoersmodus. Bedrijven overtuigen dat de waterweg de juiste weg is, is dan ook een absolute must om dit 
te realiseren. Het is daarom belangrijk dat De Vlaamse Waterweg nv een economisch aantrekkelijk beleid voert, 
ondersteund door een gedreven commerciële strategie gericht op acquisitie van nieuwe binnenvaartklanten. 

Om die strategie om te zetten in concrete resultaten wordt geïnvesteerd in ‘harde’ initiatieven (ontwikkeling 
bedrijventerreinen, bouw van kaaimuren) en ‘zachte’ initiatieven River Information Services, transportdeskundigen, 
Smart Logistics, digitale binnenvaart)

De binnenvaart houdt jaarlijks maar liefst 3,5 miljoen 
vrachtwagens van de weg. Dat cijfer willen we elk jaar 

ambitieus met 100.000 vrachtwagens zien groeien.

Mobiliteit
Ondernemen op en  

langs het water
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NIEUWE VERVOERSCONCEPTEN

Om de bereikbaarheid van de waterweg verder te blijven 
verbeteren, wordt geïnvesteerd in laad- en losinfrastructuur 
met zowel nieuwbouw als de valorisatie van bestaande laad- 
en loskaaien, en in de creatie van multimodale terminals en 
van nieuwe, watergebonden zones. We voorzien voldoende 
ruimte voor synchromodale knooppunten en zorgen ervoor 
dat het waterwegennet voldoet aan de operationele criteria 
met betrekking tot bevaarbaarheid, verkeersmanagement en 
binnenvaartfaciliteiten (ligplaatsen, nutsvoorzieningen). We 
zetten actief in op de promotie van de binnenvaart bij bedrijven, 
gemeenten en overheidsdiensten. Zo vindt de klant een optimale 
combinatie van op elkaar aansluitende transporten.

SERVICE VAN TRANSPORTDESKUNDIGEN

Wist je dat De Vlaamse Waterweg nv gratis transportdeskundigen 
ter beschikking stelt van bedrijven, gemeenten en/of 

overheidsdiensten die gebruik wensen te maken van de waterweg?

De transportdeskundige brengt de concrete voordelen van de 
binnenvaart in kaart, stelt materiaalstroomanalyses op en staat 
bedrijven bij in het opzetten van watergebonden transporten. 
Door bedrijfsactiviteiten via de transportdeskundigen te 
clusteren en door goederenstromen te bundelen, kan mogelijk 
aan efficiëntie gewonnen worden. Bovendien vermijden we 
leegvaart.

STADSDISTRIBUTIE

In dit verband wordt met de betrokken steden de haalbaarheid 
van stadsdistributie of stadsbevoorrading nagegaan. We bekijken 
hoe er voor mogelijke belemmeringen een oplossing bereikt 
kan worden. Daarbij wordt onder meer onderzocht welke 
goederenstromen in aanmerking komen en welke soorten van 
infrastructuur en suprastructuur nodig zijn om deze goederen 
te behandelen. Er wordt ook onderzocht vanuit welke mogelijke 
watergebonden locaties van een stad bevoorraad of beleverd 
kan worden en welke innovatieve concepten, zoals drijvende 
leveringshubs of aangepaste vaartuigen, gebruikt kunnen worden.



Om bedrijven te stimuleren gebruik te maken van de waterwegen 
moeten ook voldoende goed uitgeruste en doordacht ingeplante 

kaaimuren voor overslag beschikbaar zijn. Kaaimuren vormen 
namelijk de toegangen tot de waterweg.

De verdere uitbouw van 
de inland terminals in 

Vlaanderen wordt door 
de waterwegbeheerders 

gefaciliteerd.

PPS-KAAIMUREN

INLAND TERMINALS

Voor een evenwichtige verdeling van goederenstromen, vormen 
inland terminals cruciale knooppunten die watergebonden 
stromen omzetten naar andere modi. Dankzij een weloverwogen 
inplanting van multimodale terminals, kan een meerwaarde 
gecreëerd worden voor de aan- en afvoer van containers 
naar en van de zeehavens. Vanuit logistiek oogpunt zijn deze 
terminals interessant voor bedrijven, die via samenwerking 
goederenstromen willen bundelen om zo het transport te 
optimaliseren. 

Het succes van het intermodaal transportbeleid hangt dan 
ook in belangrijke mate af van de synergieën die kunnen 
gerealiseerd worden met de zeehavens. Daarnaast ontstaan er 
door een gerichte inplanting van terminals mogelijkheden voor 
binnenvaarttransport tussen deze terminals.

Het aantal plaatsen langs onze waterwegen waar je goederen 
kunt laden en lossen, is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch 
blijft het nodig verder in te zetten op de creatie van nieuwe 
overslagmogelijkheden en de modernisering van bestaande 
overslaglocaties.

KAAIMUREN VIA PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

De bouw van kaaimuren is een financieel zware hindernis voor 
bedrijven die overwegen om de waterweg te gebruiken voor het 
vervoer van hun grondstoffen en producten. Om hiervoor een 
oplossing te bieden en het transport over de binnenwateren 
te bevorderen, voert de Vlaamse regering sinds 1998 een beleid 
ter stimulering van de bouw van kaaimuren. In ruil voor een 
overheidstussenkomst tot 80% in de financiering van 
de infrastructuur garandeert het privébedrijf een vooraf 
overeengekomen goederenoverslagvolume op die locatie 
gedurende tien jaar. 

OPENBARE KAAIMUREN

De waterwegbeheerder verleent ook vergunningen voor het laden 
of lossen van vaartuigen aan openbare kaaimuren. Publieke 
kaaimuren zijn voor bepaalde bedrijven een interessante 
oplossing om zonder grote, eenmalige investeringskost – en vaak 
binnen een beperkt tijdskader – te genieten van de voordelen van 
de binnenvaart. Afhankelijk van de gebiedsspecifieke noodzaak 
aan nieuwe publieke kaaimuren, wordt het netwerk uitgebreid.



Naast deze regionale initiatieven, start De Vlaamse Waterweg nv in 
2019 ook samen met een aantal Europese landen aan de opmaak 
van een masterplan voor een digitale binnenvaart in 2030. Hierbij 
wordt gekeken naar de impact van specifieke businesscases zoals 

smart shipping, smart maintenance en physical internet, maar ook 
van gelijkaardige ontwikkelingen in andere transportmodi op de 

binnenvaartketen en RIS.

OPWAARDERING RIS  
(RIVER INFORMATION SERVICES)
Conform de EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van de trans-
Europese netwerken, bouwen we het waterwegennet uit tot een 
intelligent transportsysteem. Op het waterwegennetwerk laat 
de uitbouw van telematica een betere en veilige aansturing van de 
verkeersstromen, een optimalisatie van de infrastructuurbenutting 
en een verbeterde transportplanning toe. De verdere ontwikkeling 
van River Information Services (RIS) staat mee in voor een 
verbetering van de logistieke dienstverlening en de efficiëntie van 
de bediening van de beweegbare kunstwerken wordt verhoogd.

De voorbije 15 jaar werd reeds gewerkt aan de automatisering 
van de binnenvaartinfrastructuur en werd het RIS-netwerk 
In Vlaanderen verder ontwikkeld en uitgerold. De RIS- en VTS-
diensten evolueren continu, vooral omdat Vlaanderen een van 
de koplopers is met betrekking tot verkeersmanagement in 
Europa. Maar 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.

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 het creëren van 
een effectieve meerwaarde 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. 

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

• kenmerken van de waterwegen
• bruggen
•  sluizen
•  waterstanden
•  berichten aan de schipperij
•  bedieningstijden
•  een actueel verkeersbeeld
•  ...

VISURIS MAAKT HET BINNENVAARTNETWERK SLIMMER EN 
HET VAREN MAKKELIJKER:

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

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

•  VisuRIS biedt de mogelijkheid tot administratieve 
vereenvoudiging, zoals online betalingen.

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.

VISURIS: EFFICIËNTIE EN  
INNOVATIE VOOR DE BINNENVAART

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

Het bestaat uit drie verschillende subprojecten:

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. 

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.

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.

DIGITALE BINNENVAART

Het programma Digitale Binnenvaart zet in op het digitaliseren 
van de boorddocumenten en het digitaliseren van het aanbod 
aan diensten en de bijhorende financiële afhandeling.

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 tot 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.

AFSTANDSBEDIENING

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. 

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

eigen medewerkers verkleinen.
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