
#56.2012 BINNENVAART 01

VAART
BINNEN

 MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER | WWW.BINNENVAART.BE | ApRIl 2012

Gemeenten met vaart
 Lokale 
initiatieven 
lonen

Nieuwe pompinstallatie 
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Waterzekerheid 
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Betoncentrale Delahaye-Lauwers, binnenvaart in 2030 en veel meer

Leerling-matrozen 
over hun carrière

‘ We kunnen 
alle kanten uit’
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De toekomst 
voorbereiden

ls slechts enkele van de evoluties uitkomen, 
die een trendwatcher in deze editie voorspelt, 
staan onze sector grote veranderingen te 
wachten. De transportsector is per definitie 

de spiegel van de economie. Dat de Belgische econo-
mie volgens de Nationale Bank dit jaar met 0,1 procent 
krimpt en dat 9 van de 17 landen van de eurozone een 
negatieve groei kennen, laat ons niet onberoerd. Toch 
snijden structurele uitdagingen, zoals gezinsverdun-
ning, vergrijzing, het mobiliteitsinfarct, de opwarming 
van de planeet, en grote verschuivingen in productie- en 
consumptiepatronen, op termijn dieper. 

Onze sector doet het niet slecht. In een jubileumjaar 
als 2012 mogen PBV en de binnenvaart tevreden zijn 
met recordtrafiekcijfers en de voelbare verbetering van 
ons imago. Dat de ladingen en lossingen langs onze 
waterwegen – en dan nog vooral de ladingen – zo sterk 
toenemen, is inderdaad een gunstig teken: het wijst op 
groeiende economische activiteit langs onze waterwe-
gen, en de rol die de binnenvaart daarbij vervult.

Toch dringen drie vaststellingen zich op. De huidige 
cijfers kunnen niet doen vergeten dat het van 2004 
geleden is dat de Vlaamse binnenvaart zijn absolu-
te record, uitgedrukt in – weliswaar sterk door tran-
sitverkeer beïnvloedde – tonkilometer, neerzette. De 
tweede vaststelling sluit daarbij aan: niet alleen de 
binnenvaarttrafiek is de afgelopen 20 jaar sterk ge-
stegen, het goederenvervoer over de weg is nog meer 
toegenomen. En last but not least: de economische 
positie van veel binnenvaartbedrijven blijft precair. De 
overcapaciteit van vooral grote schepen is nog niet 
verdwenen, de investeringslast blijft drukken op de 
resultaatrekeningen.

Hoe moeten wij met die vaststellingen omgaan? Een 
aanpak op verschillende fronten is noodzakelijk. Plan-
matig. Doelgericht. En in overleg met het middenveld. 
Een duurzaam perspectief zal op zijn minst beleids-
maatregelen vereisen op drie gebieden. Op de eerste 

plaats komen de bedrijven. Zonder levenskrachtige on-
dernemingen deemstert elke bedrijfstak weg, stilletjes 
– zoals een suikerklontje oplost in je koffie.

Op de tweede plaats moeten initiatieven verder uitge-
bouwd en ondersteund worden om jonge mensen te 
motiveren voor ons beroep. Via opleidingen en inno-
verende technologieën, moet dat onze sector verder 
professionaliseren.

Ten derde moet de binnenvaartinfrastructuur verder 
uitgebouwd worden. De containervaart moet rendabe-
ler worden door het vergroten van het gabarit en het 
verhogen van de bruggen. Er blijft het probleem van 
bepaalde binnenvaartontsluitingen zoals dat is erkend 
door de commissie Openbare Werken. En het blijft uit-
kijken naar de opwaardering of minstens het behoud 
van de kleine waterwegen. De plannen bestaan, maar 
de uitvoering gaat traag.

De toekomst voorbereiden betekent dat niemand op 
zijn lauweren kan rusten. Binnenvaart is de groenste 
vorm van goederenvervoer. Maar ook andere vervoers-
modaliteiten zitten niet stil en hebben ons voor sommi-
ge parameters al geëvenaard of voorbijgestoken. Ook 
hier heeft de binnenvaart nog verbeterpotentieel, met 
name op het gebied van uitstoot van stikstof–oxiden 
(NOx) en fijn stof (PM). Nog dit jaar kondigt de Europese 
Commissie een nieuwe Richtlijn af over het geleidelijk 
invoeren van strengere emissie-normen voor motoren 
– een uitdaging voor wie ecologische wenselijkheid wil 
verzoenen met economische kost.

U merkt het: de veerkracht die we de afgelopen 20 jaar 
hebben getoond, zullen we ook nodig hebben om, 
met alle actoren samen, te timmeren aan een betere 
toekomst.

Jaak Tielens, ondervoorzitter
Promotie Binnenvaart Vlaanderen

A
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ACTUEEL

Het kerkschip Sint-Jozef dat 
langs de Antwerpse Noorderlaan 
lag, verhuisde enkele weken ge-
leden (29/3) naar het Houtdok. 
De oude locatie is nu een ligplaats 
voor duwbakken. De mensen van 
het kerkschip waren al een poos 
op zoek naar een nieuwe locatie. 
De verhuis vond plaats een paar 
weken nadat de christelijke ha-
vengemeenschap afscheid nam 

van ere-aalmoezenier Machar 
Verhaeghe. Pater Machar over-
leed op 68-jarige leeftijd en heeft 
de verhuis die zijn idee was dus 
niet meer meegemaakt. Op zijn 
begrafenis waren meer dan 2200 
aanwezigen. Naar schatting wa-
ren er 1500 binnenvaartonder-
nemers, waarvan sommigen spe-
ciaal uit de Donauregio over en 
weer reden.

Als het vervoersaandeel van de binnenvaart tegen 2020 ver-
dubbelt naar 10% én de binnenvaart verder vergroent, dan 
resulteert dat in een maatschappelijk voordeel van maar 
liefst 2,5 miljard euro. Dat becijferde Inland Navigation Eu-
rope (INE). Het grootste deel van de kosten gaan volgens 
de Europese organisatie voor binnenvaartpromotie terug op 
het verminderde fileleed. Daarnaast kan volgens INE de CO2-
uitstoot met 30% omlaag en daalt de luchtverontreiniging 
met 90%. De hierdoor vermeden gezond heids problemen le-
veren nog eens 500 miljoen euro op.

De shortseatrafiek in de Vlaam-
se havens was vorig jaar goed 
voor 135,2 miljoen ton behan-
delde lading, 0,2% meer dan 
het recordjaar 2010. De krach-
tige heropleving van shortsea 
shipping in 2010 werd in de 
eerste helft van 2011 doorge-

trokken (+4.7% t.o.v. het eerste 
semester 2010), maar moest 
door de crisis een flink stuk 
van die voorsprong in de twee-
de helft van 2011 inleveren. De 
SSS-trafiek steeg vorig jaar in 
Antwerpen (+1.6%) en vooral 
in Gent (+8.5%). Zeebrugge 

verloor wat terrein (-4.4%) en 
Oostende dook in het rood 
(-21.9%). Met 85,5  miljoen ton 
shortsealading had  Antwerpen 
het  grootste pakket.

Shortsea zet  recordcijfers neer

oP DEZE EVENTs VIND JE PBV BINNENKoRT

oP DEZE EVENTs VoND JE oNs

8-10/5 Construction & Shipping Industry 
In Gorinchem kan PBV niet ontbreken om de 
Vlaamse binnenvaart in de kijker te zetten.

23-24/5 Move It 
PBV tekent present op deze ontmoetingsplaats 
voor transport en logistiek in de Euregio.

6-11/3 Hiswa Amsterdam Boat Show 
Veel nieuwigheden, veel volk. Opnieuw een 
 geslaagde editie!

AGENDA

Kerkschip verhuist 
en neemt afscheid

 Maatschappij
heeft   
grote  baten

27-30/3 SITL
Vier drukke dagen. Heel wat Parijse bezoekers 
polsten naar de mogelijkheden van de Vlaamse 
binnenvaart. 

16-17/6 Nationale Scheepvaartdagen
Plaats van afspraak is, na even weggeweest, 
 opnieuw de Eskimofabriek in Gent.

13/5 Opendeurdag Cenflumarin
PBV staat zij aan zij met jong talent om bezoe-
kers te informeren.

 bij extra  binnenvaart
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Goed nieuws voor wie een woon-, plezier- of hore-
caboot wil kopen. De Kamercommissie Handels-
recht keurde op aanzet van Peter Dedecker (N-VA) 
een wetsvoorstel goed waardoor eigenaars en 
kandidaat-kopers een hypothecaiere lening kun-
nen krijgen voor een woon-, plezier- of horecaboot. 
Wie een woon- of plezierboot wilde kopen of een 
aangemeerde boot tot een horecazaak wilde om-
bouwen, kon tot op heden bijna niet anders dan een 
duur persoonlijk krediet aangaan.

Toerisme Oost-Vlaanderen heeft samen 
met PBV twee gratis toeristische vaarkaar-
ten ontwikkeld. De ‘Leie en Schelde’ en 
‘Zeeschelde en Rupel’ geven pleziervaar-
ders info over de waterwegen zelf, maar ook 
suggesties en tips voor bezienswaardighe-
den. De toeristische vaarkaarten zijn onder 
andere gratis verkrijgbaar bij PBV, Toerisme 
Oost-Vlaanderen en in jachthavens.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft de 
ophaaltermijnen van bilgewater aangepast. De op-
haling wordt voortaan georganiseerd van maandag 
tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Een aanvraag voor 10 
uur wordt dezelfde dag behandeld en een aanvraag 
na 10 uur ten laatste de volgende werkdag voor 14 
uur. Daarnaast opent het Havenbedrijf Antwerpen 
in het najaar een nieuw afval park op kaai 601.

Hypothecair krediet  
voor woonboten

Gratis toeristische 
vaarkaarten voor 
Oost-Vlaanderen

Antwerpen wijzigt 
ophaling bilgewater

Het Gemeenschappelijk Nautisch  Beheer (GNB), 
het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse 
en Nederlandse overheid dat instaat voor veilig 
en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldege-
bied, heeft een nieuwe brochure rond de mari-
foonblokindeling VTS-Scheldegebied klaar.

INfo
Deze recentste uitgave (versie 3.0) kun je 
down loaden via www.binnenvaart.be of 
www.vts-scheldt.net of aanvragen via T 059 25 54 40.

Nieuwe brochure 
 marifoon-
blokindeling

DATuM vrijdag 27 april e.k.
LoCATIE De Bijloke te Gent.
www.verenigingwenz.be

Rechtzetting

Jubileum 30-jarig 
bestaan w&Z vzw

Euro-Silo heeft plannen 
ontrold om een derde 
graanterminal te bouwen 
aan het Gentse Kluizen-
dok. Die moet in 2014 in 
gebruik worden geno-
men en biedt plaats aan 
200.000 ton graan. 

De mogelijke verbreding 
van het Schipdonkkanaal 
zal niet tot overstromingen 
of watertekorten leiden. 
Ook de effecten op het 
milieu blijven beheers-
baar. Dat blijkt uit twee 
studies in opdracht van de 
commissie Mobiliteit van 
het Vlaams parlement. De 
verbreding van het kanaal 
zal een zeer positief effect 
hebben op de wateraf-
voer bij vloedregime en zal 
het overstromingsgevaar 
indijken. Het kan dus mee 
situaties zoals in de winter 
van 2002-2003 voorko-
men, toen dag-en nacht 
gewaakt moest worden 
om iedere m³ af te voeren. 

De centrale commissie 
voor de Rijnvaart buigt 
zich over een aangepaste 
ontwerptekst voor in de 
hoogte verstelbare stuur-
huizen. Het gaat om een 
aanpassing van het Rijn-
vaartpolitiereglement. Het 
wetsontwerp zou alleen 
voor nieuwe stuurhuizen 
van toepassing zijn. De 
sector had bij de eerste 
ontwerptekst nogal wat 
 aanmerkingen. 

Telex
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‘ Lokale 
initiatieven 
lonen’
Gemeenten en binnenvaart

Rik soens, eerste schepen stadsbestuur waregem
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oe kunnen we het zware verkeer uit 
het centrum van Sint-Eloois-Vijve 
weghalen? Die vraag was de aanlei-
ding om in de binnenvaart te gaan in-

vesteren’, zegt Rik Soens, eerste schepen in 
het stadsbestuur van Waregem. ‘Als gemeente 
heb je niet zoveel mogelijkheden om bovenlo-
kaal te werken. Wat we wel konden doen, was 
het vervoer over water in onze stad stimuleren. 
Sint-Eloois-Vijve, een deelgemeente van Ware-
gem, ligt namelijk vlak bij de Leie.’
 

Publiek-publieke kaaimuur
Een eerste actie die het stadsbestuur onder-
nam, was het aanleggen van een nieuwe kaai-
muur aan het lokale industrieterrein. Voor de 
financiering van het project werkte het stads-
bestuur samen met Waterwegen en Zeekanaal 
NV (W&Z). Een uniek partnership: de Schoen-
dalekade is de allereerste kaaimuur die gere-
aliseerd is via een publiek-publieke overeen-
komst. ‘In het begin hebben we de mensen 
van W&Z wat moeten overtuigen’, vertelt Rik 
Soens. ‘De financiering was geen probleem, 
maar we konden natuurlijk niet zelf de nodige 
tonnages aanleveren om de investering zinvol 
te maken. We hebben dan enkele bedrijven 
aangeschreven die dat engagement in onze 
plaats konden aangaan. Zo is het project dan 
toch van start kunnen gaan.’
 Op 19 augustus 2011 werd de nieuwe kade 
– 100 meter lang – ingehuldigd. ‘We zijn heel 
tevreden met het resultaat’, zegt Rik Soens. 
‘Dankzij de kaaimuur heeft ons bedrijventer-
rein een nieuw elan gekregen: terwijl het ter-
rein vroeger een wat achterliggend gebied 
vormde, is het nu een aantrekkelijk en vlot be-
reikbare zone geworden. Sinds de aanleg van 
de kade hebben zich hier al vijf nieuwe bedrij-
ven gevestigd. Ook het mobiliteitsprobleem 
is fel verbeterd. Dagelijks meert hier wel een 

schip aan, wat neerkomt op 30 à 40 vrachtwa-
gens per dag minder op de weg.’

Klimaatneutrale ontsluiting
Ook de Limburgse stad Bree ziet in de binnen-
vaart een goede manier om het mobiliteits-
probleem aan te pakken. ‘Onze wegen zijn 
oververzadigd, terwijl de binnenvaart heel 
wat capaciteit heeft die nog niet benut wordt’, 
zegt burgemeester Jaak Gabriels. Daarnaast 
kan de binnenvaart, een milieuvriendelijke 
transportmodus, ons helpen onze ambities 
waar te maken om een klimaatneutrale ge-
meente te worden. Door te investeren in onze 
waterwegen, trekken we bovendien nieuwe 
bedrijven aan.’

Concreet breidde het stadsbestuur het in-
dustriepark langs de Zuid-Willemsvaart uit 
met 70 hectare. Jaak Gabriels: ‘De nabij-
heid van het kanaal maakte de industriezo-
ne interessant voor onder meer het Duitse 
staalbedrijf Vosta Stahlhandel, dat hier een 
Belgisch filiaal, het Limburgs Staalservice 
Center, opstartte en een kaaimuur aanlegde. 

H

Naast de initiatieven van de Vlaamse en de federale overheid, 
 stimuleren de jongste tijd ook meer en meer lokale besturen actief 
de binnenvaart. Hoe ze dat doen, vertellen de verantwoordelijken van 
Bree, Waregem en de intercommunale leiedal.

Als we onze natte 
verbindingen optimaliseren, 
liggen we niet langer in een 
uithoek van België, maar in 

het hart van Europa.
Jaak Gabriels, 

burgermeester Bree

En binnenkort zal ook Electrawinds hier een 
biomassacentrale vestigen.’
 

Zuid-willemsvaart als handelsweg
‘We bekijken momenteel de haalbaarheid van 
een tweede kaaimuur langs het kanaal. De 
binnenvaart is heel belangrijk voor onze toe-
komst. Door de waterwegen beter te benut-
ten, kan de hele regio ontsloten worden. Nu 
ligt Bree tegen de landsgrenzen aan. Als we 
onze natte verbindingen met onze buurlanden 
optimaliseren, zijn we niet langer gelegen in 
een uithoek van België, maar in het hart van 
Europa. We moeten dus niet alleen inzetten 
op de verbinding van de Zuid-Willemsvaart 
met het Kempisch Kanaal, maar ook op de 
verbinding met Nederland via Weert.’

Om het verkeer via het water vlot te laten ver-
lopen, zijn wel nog een paar aanpassingen no-
dig aan de sassen, vindt Jaak Gabriels. ‘De 
Stop van Lozen zou niet langer een “stop” mo-
gen zijn, en ook het sluizencomplex aan de 
Blauwe Kei moet vernieuwd worden om gro-
te schepen te kunnen doorlaten. Dan kan de 
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Zuid-Willemsvaart eindelijk weer de functie 
vervullen waarvoor het kanaal in 1822 gegra-
ven is: die van handelsweg.’

Hoe groot de kans is dat de vernieuwingen er 
ook daadwerkelijk komen? Jaak Gabriels: ‘Het 
mag vandaag dan niet het meest geschikte 
tijdstip zijn om geld te vragen voor nieuwe in-
vesteringen, het is wel het moment om alles 
goed voor te bereiden en te lobbyen voor fi-
nanciering. Op die manier kunnen we, wan-
neer de economie weer aanzwengelt, meteen 
van start gaan.’

Inspelen op seine-schelde
Naast Bree en Waregem ziet ook intercom-
munale Leiedal, een samenwerkingsverband 
tussen dertien steden en gemeentes in de 
regio van Kortrijk, heel wat opportuniteiten 
in het vervoer over water. ‘De binnenvaart 
stimuleren is voor ons een absolute priori-
teit’, zegt Karel Debaere, algemeen directeur 
van Leiedal. ‘Vooral nu de Seine-Scheldever-
binding er komt. Die kan een nieuwe econo-
mische dynamiek geven aan onze streek. We 
willen ervoor zorgen dat de schepen hier niet 
gewoon langsvaren, maar dat ze ook halt-
houden. Er moeten dan wel voldoende be-

drijven aanwezig zijn die gebruikmaken van 
de scheepvaart.’

Leiedal wil daarom in de toekomst nog 
meer ondernemingen aantrekken die ge-
bruikmaken van de binnenvaart. ‘Op indus-
trieterreinen gelegen langs het water ge-
ven we al langer de voorkeur aan bedrijven 
met watergebonden activiteiten’, zegt Karel 
Debaere. ‘Maar als we niet meteen zo’n be-
drijf vonden, dan verkochten we het perceel 
aan een andere firma. Sinds januari dit jaar 
gaan we een sterker engagement aan. We 
hebben een overeenkomst over voorkoop-
recht gesloten met W&Z. Locaties die vrij-
komen op bepaalde terreinen, gunstig ge-
legen voor de scheepvaart, zullen we eerst 
aanbieden aan hen. Als zij de gronden niet 
opkopen, dan verkopen wij ze aan bedrijven 
die de kanalen gebruiken als transportweg. 
Pas als we na drie maand geen geïnteres-
seerde koper hebben gevonden die voldoet 
aan dat criterium, kijken we uit naar andere 
bedrijven. Alles bij elkaar gaat het om 64 
hectare industrieterrein, maar we bestude-
ren ook of er nog andere interessante loca-
ties zijn om watergebonden activiteiten te 
ontplooien.’

Logistiek platform?
In de toekomst wil Leiedal nog een stap ver-
der gaan. Karel Debaere: ‘Het is onze bedoe-
ling om samen met W&Z een logistiek plat-
form uit te bouwen dat volledig gericht is op 
de scheepvaart. We bekijken of het mogelijk 
is om één bepaalde zone integraal voor te 
behouden voor watergebonden activiteiten. 
We willen bedrijven ook stimuleren om meer 
gebruik te maken van de waterwegen. Eerst 
moeten we een analyse maken van de goede-
renstromen die over water kunnen verlopen. 
Daarna zullen we nagaan of er kades in de 
omgeving zijn waar we de goederenstromen 
naartoe kunnen leiden. Tot slot willen we met 
de bedrijfsleiders praten om hen te overtui-
gen van de voordelen van vervoer over water.’

‘Voor dit project, dat de naam Trans-Port mee-
kreeg, denken we over de gemeente- en lands-
grenzen heen. Zo bundelen we onze krachten 
met de Franse stad Rijsel en de Waalse stad 
Doornik. We proberen ook het hokjesdenken 
te overstijgen. We houden niet alleen rekening 
met economische factoren, maar ook met 
ecologie en recreatie. Want het is pas door 
geïntegreerd te werken dat we onze waterwe-
gen kwalitatief kunnen ontwikkelen.’  

We willen ervoor zorgen dat 
de schepen hier niet gewoon 
langsvaren, maar dat ze ook 

halthouden.

Karel Debaere, algemeen 
directeur Leiedal

© Hilde Crevits
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VLOOT

jaar vloot
promotie Binnenvaart Vlaanderen viert dit najaar z’n twintigste verjaardag. In 
de aanloop naar ons jubileumcongres op 11 oktober blikken we in elke editie 
van Binnenvaart terug op de grootste veranderingen in de sector van de voor-
bije 20 jaar. Voor de tweede aflevering bekijken we de evolutie in de vloot.

Minder maar 
grotere schepen
De jongste decennia is de vloot gekrom-
pen. Terwijl spitsen en kempenaars 
begin jaren 90 nog de binnenwateren 
overheersten, daalde hun aantal fors. 
Die leegte werd deels opgevuld door de 
toename van het aantal schepen met 
een hogere tonnenmaat. In vergelijking 
met 20 jaar geleden zijn er vandaag hon-
derden schepen minder, maar ze malen 
meer tonkilometers af.

Technologie 
en comfort
Op het vlak van vaarcomfort zette de bin-
nenvaart een enorme stap voorwaarts: 
steeds meer (grote en kleinere) sche-
pen kregen een radar (de grotere zowel 
op het voor- als achterschip en meestal 
met overlaysysteem), met als bijhoren-
de uitbreiding een bochtaanwijzer met 
automatische piloot, (verplichte) mari-
foons, een (al dan niet computergestuur-
de) boegschroef, een hydro/elektrische 
stuurmachine en verplichte reservestuur-
machine, eventueel een elektronisch ijk-
systeem, navigatiecamera’s aan boord, … 
Ook het leefcomfort verbeterde aanzien-
lijk: de uitbreiding met een boordnet op 
220/380 V, internet en satelliet-tv (ter 
vervanging van de oude draaibare anten-
nes), doorgedreven geluidsisolatie, …

Tracking & tracing
Het Automatic Identification System, 

kortweg AIS, maakte enkele jaren gele-
den zijn opwachting en werd in korte tijd 
gemeengoed. Gegevens over andere 
schepen in de buurt (snelheid, grootte, 
bestemming, …) worden in realtime uit-
gewisseld. Het systeem komt vooral de 
efficiëntie ten goede, verhoogt de veilig-
heid en maakt het mogelijk om de vaarin-
frastructuur beter te benutten en de logis-
tieke planning van verladers en terminals 
te verbeteren via tracking & tracing. 

Vergroening
De voorbije jaren zijn de emissienormen 
voor de binnenvaart verstrengd. In 2003 
werden de CCR I-normen van kracht, ge-
volgd door de CCR II-normen in 2008. 
Daardoor is de uitstoot van schadelijke 
gassen door de binnenvaart – die sowieso 
al de groenste leerling van de klas is – nog 
verder gedaald. Ook inzake afvalbeleid- 
en inzameling zijn grote stappen gezet.

Gezocht: bemanning
De sector heeft het nog altijd moeilijk om 
voldoende geschikt personeel te vinden. 
Binnenvaart is lange tijd een verhaal van 
vader op zoon geweest, maar door de 
komst van alsmaar grotere schepen is er 
ook meer personeel nodig. Men probeert 
via buitenlandse krachten aan de vraag te 
voldoen, maar die mensen zorgen voor te 
weinig doorstroom. PBV werkt nauw sa-
men met de opleidingsinstellingen om de 
instroom te vergroten, maar dat blijft een 
werk van lange adem.  

1

2

3

4

5

5 hoogtepunten uit



BELEID

Stroom voor stroom
Met de nieuwe pompinstallatie aan het sluizen-
complex in Ham slaat nv De Scheepvaart twee 
vliegen in één klap. De pompen zorgen er aan de 
ene kant voor dat het water in het Albertkanaal 
ook in periodes van droogte op peil blijft. Aan 
de andere kant wekt de installatie bij normale 
waterstanden groene, hernieuwbare stroom op.

Unieke pompinstallatie annex waterkrachtcentrale

Koen Maeghe bij het sluizencomplex in Ham.

10 BINNENVAART #56.2012
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Stroom voor stroom
et Albertkanaal blijft een van de be-
langrijkste economische waterwe-
gen in België. Het is dan ook van es-
sentieel belang dat het kanaal op 

elk moment bevaarbaar blijft, ook voor grote 
schepen. En daar wringt soms het schoentje. 
Het water in het Albertkanaal is afkomstig 
van de Maas, een rivier die voornamelijk ge-
voed wordt door regenwater. Dat maakt dat 
het debiet sterk kan schommelen. ‘Wanneer 
Noord-Frankrijk en de Ardennen langere pe-
riodes van droogte kennen en het grondwa-
terpeil laag staat, kan er een probleemsitu-
atie ontstaan’, zegt Koen Maeghe van nv De 
Scheepvaart. ‘Vorig jaar hebben we nog een 
diepgangbeperking moeten instellen op het 
kanaalpand stroomopwaarts van Genk. Toch 
een vrij uitzonderlijke maatregel.’

Klimaatverandering
Vlaanderen en Nederland onderkennen het 
probleem al langer. Op 17 januari 1995 sloten 
ze het Maasafvoerverdrag af dat bepaalt hoe-
veel water elke partij mag verbruiken. Maar 
daarmee is het probleem niet opgelost. Inte-
gendeel. ‘Lage debieten komen de laatste ja-
ren meer en meer voor’, zegt Koen Maeghe. 
En dat zal in de toekomst alleen maar toene-
men. Wetenschappelijk onderzoek toont aan 
dat de klimaatverandering zal leiden tot nog 
langere periodes van droogte.

Bovendien zal het Albertkanaal in de komen-
de jaren nog meer bevaren worden. ‘Het be-
lang van de scheepvaart als transportmodus 
blijft stijgen. En hoe meer het kanaal bevaren 
wordt, hoe meer water nodig is. Bij het ver-
sassen van schepen vloeit namelijk heel wat 
water van de ene kant naar de andere kant 
van de sluis. Als we het Albertkanaal willen 
uitbouwen tot een soort binnenhaven, als 

we nog meer bedrijven met watergebonden 
activiteiten willen aantrekken naar de indus-
trieterreinen rond het kanaal, dan moeten 
we absoluut een oplossing vinden voor het 
water tekort.’

 structurele oplossing
Vandaag zijn in periodes van uitzonderlijke 
droogte al enkele tijdelijke maatregelen van 
kracht. Koen Maeghe: 
‘Bij laag Maasdebiet 
wordt de irrigatie van 
landbouwgronden en 
natuurgebieden be-
perkt, en het schutten 
van de schepen ge-
beurt in die droge pe-
riodes zo veel mogelijk 
gegroepeerd, waardoor 
wachttijden kunnen 
ontstaan. Bij hoge nood 
kan Vlaanderen ook aan Nederland vragen 
om de tekorten aan te vullen. Tegen betaling 
pomt Nederland dan meer water terug dan 
nodig is volgens het Maasafvoerverdrag.’
 
Al die maatregelen hebben echter een na-
delige economische impact, en ze zijn ook 
begrensd. Vandaar dat De Scheepvaart zich 
genoodzaakt zag andere alternatieven te be-
kijken. De beste oplossing bleek het plaatsen 
van pompinstallaties aan de sluizen. In 2008 
viel de beslissing om een eerste installatie 

te bouwen in Ham (Kwaadmechelen), waar 
zich een van de meest gebruikte sluizencom-
plexen van het Albert kanaal bevindt.
 
Groene stroom
De eerste steen van de pompinstallatie werd 
gelegd in 2010. Het bouwwerk krijgt vier ar-
chimedesvijzels die samen 17 kubieke  meter 
water per seconde kunnen terugpompen. 

De vijzels zijn zo ontworpen dat ze zo weinig 
mogelijk schade toebrengen aan het visbe-
stand. De installatie is ook nog op een ande-
re manier ecologisch verantwoord: wanneer 
voldoende water beschikbaar is, kunnen de 
vijzels groene stroom opwekken. ‘De perio-
des van droogte mogen dan elk jaar toene-
men, het grootste deel van de tijd stroomt er 
voldoende water door het kanaal’, zegt Koen 
Maeghe. ‘Door de pompfunctie te koppelen 
aan een krachtcentrale bewijst de installatie 
ook de rest van het jaar zijn nut.’

H

Als we het Albertkanaal willen 
uitbouwen tot een soort 

binnenhaven, dan moeten we 
een oplossing uitwerken voor 

de lage debieten
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VLOOTBELEID

goed de installatie werkt, en of we eventueel 
moeten bijsturen. De opgedane ervaring kun-
nen we gebruiken om soortgelijke installaties te 
plaatsen op de andere vijf sluizen-
complexen van het Albertkanaal: 
die van Wijnegem, Olen, Hasselt, 
Diepenbeek en Genk.’

De bouw van een pompinstalla-
tie annex waterkrachtcentrale 
in Olen zal dit jaar starten, de 
andere vier volgen later. Samen 
kunnen de zes installaties het 
waterverbruik in het Albertkanaal in droge 
periodes tot de helft reduceren. Het project, 
geraamd op 7 miljoen euro per sluizencom-
plex, wordt gefinancierd door nv De Scheep-

De eerste centrale zal groene energie produ-
ceren die het jaarverbruik van 17.000 gezin-
nen vertegenwoordigt. ‘Een van de doelstel-
lingen die Vlaanderen zich gesteld heeft, is 
om meer energie te produceren uit hernieuw-
bare energie. De krachtcentrale kan een bij-
drage leveren om die doelstelling te verwe-
zenlijken. Een mooi voorbeeld van integraal 
waterbeleid dus.’

ook voor andere sluizen
Nog dit jaar zal de installatie in Ham operatio-
neel zijn, in 2013 volgt dan een evaluatie. ‘De 
installatie is uniek in zijn soort: het is de eer-
ste keer dat zulke grote vijzels gebruikt worden 
om energie op te wekken’, legt Koen Maeghe 
uit. ‘We willen daarom grondig bestuderen hoe 

‘Ik werk bij W&Z in een team van 
vier schippers dat instaat voor drie 
schepen. De Blauwe Reiger is het 
grootste en zetten we in om brug-
gen en kaden te inspecteren. Het 
schip gebruiken we ook om verga-
deringen van W&Z op te organise-
ren en natuurlijk is de Blauwe Rei-
ger ook een vertrouwd gezicht bij 
inhuldigingen. Daarnaast vaar ik 
met de sleepboot Wintam. Die ge-
bruiken we voor heel diverse op-
drachten: om met de kraan vuil uit 
het water te vissen, als ijsbreker 
– zoals deze winter op het kanaal 
Leuven-Dijle, enzovoort. De sleep-
boot Willebroek is dan weer uitge-
rust om olie op het water te bestrij-
den. We zetten de sleepboten ook 
in om pontons te vervoeren. Van 
daarop kunnen we dan hinderlijk 
gewas aan de oevers snoeien.’

‘Voor ik bij W&Z aan de slag ging, 
ben ik ruim 25 jaar met mijn vrouw 
actief geweest als zelfstandig bin-
nenschipper. Toen het voor ons 
niet meer rendabel bleek, hebben 
we ons schip verkocht. Het was wel 
een enorme stap om over te scha-
kelen van zelfstandige naar werk-
nemer. De vaste uren, het feit dat 
ik nu meer aan wal ben, de aanpas-
sing binnen ons gezin, … Het mooie 
is dat ik nog elke dag in contact 
kom met mensen uit de binnen-
vaart en dat ik een pak stress kwijt 
ben. Soms kriebelt het nog, dat wel. 
Maar dat wordt ruimschoots ge-
compenseerd door de veelzijdige 
baan die ik nu heb. Zo zie je dat je 
na een carrière als zelfstandig bin-
nenschipper nog mogelijkheden 
genoeg hebt om een andere job te 
vinden. Ook al ben je 50.’ 

NAAM Walter Van Eetveldt | JOB schipper
ORGANISATIE Waterwegen en Zeekanaal nv

‘ Grote sprong 
 van zelfstandige 
naar werknemer’

JOBSPOT

vaart en krijgt daarnaast de steun van de Eu-
ropese Unie. Hinder zullen de schepen niet 
ondervinden van de werkzaamheden. Koen 

Maeghe: ‘Voor de pompinstallatie wordt een 
speciaal omloopkanaal gegraven. De sche-
pen kunnen dus gewoon door de sluizen 
 blijven varen.’ 

JoB
sPoT

Door de pompfunctie 
te koppelen aan een 

krachtcentrale bewijst 
de installatie ook de rest 

van het jaar zijn nut.
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orspronkelijk waren Delahaye en 
Lauwers twee aparte bedrijven’, ver-
telt afgevaardigd bestuurder René 
Van den Broeck. ‘Beide firma’s wer-

den echter overgenomen door het Nederland-
se bedrijf Dekker, specialist in het winnen van 
zand, grind en klei – Delahaye al in 1986, Lau-
wers in 2000. In 2008 fuseerden de twee Bel-
gische filialen.’ Corebusiness van Delahaye-
Lauwers is het transporteren en verhandelen 
van granulaten voor de bouwsector afkomstig 
van wingebieden aan de Nederlandse rivie-
ren, aan de Beneden-Rijn, Boven-Rijn, Schel-
de, Maas … Daarnaast beheert het bedrijf nog 
twee betoncentrales, één in Schoten en één 
in Boom, die opereren onder de naam Trans-
portbeton De Beuckelaer.

watergebonden
De vestigingen van het bedrijf – in Beringen, 
Boom en Schoten – liggen allemaal aan het 
water. Geen toeval natuurlijk. ‘Bulktransport 
en binnenvaart is een voorbestemd huwelijk: 
onze business is sterk afhankelijk van het ver-
voer over water’, zegt René Van den Broeck. ‘Het 
stortklare beton van de centrales voeren we af 
via vrachtwagens. Die gaan naar werven gele-
gen in een straal van 20 à 25 km rond de pro-
ductie-eenheid. Maar de ruwe bouwmaterialen, 
de granulaten – samen goed voor een transport 
van zo’n 2,3 miljoen ton per jaar – vervoeren we 
zo goed als volledig met schepen.’

‘Dat we voor de binnenvaart kiezen, heeft 
veel te maken met economische overwegin-
gen. We voeren bulkgoederen aan over lange 
afstanden, en dan is de waterweg financieel 
gezien toch wel het interessantst. Zonder 
schepen zouden we er niet eens aan moeten 

BEDRIJF MET VAART

O
‘Een voorbestemd huwelijk’
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Elk jaar transporteert Delahaye- lauwers, 
een firma die materialen voor de bouw-
sector verhandelt, zo’n 2,3 miljoen ton 
granulaten per schip. ‘Voor het vervoer 
van bulkgoederen is de binnenvaart ide-
aal’, vindt afgevaardigd bestuurder René 
Van den Broeck. ‘Zonder schepen zou 
onze business zelfs niet mogelijk zijn.’



#56.2012 BINNENVAART 15

  wie? Delahaye-lauwers, dochterbedrijf van 
de Nederlandse firma Dekker uit IJzendoorn.

  wat? Verhandelen van granulaten en het 
produceren van stortklaar beton.

  waar? Boom-Beringen (Delahaye-lauwers) 
en Boom-Schoten (Transportbeton De 
Beuckelaer).

  Aantal medewerkers? +/- 50.
  Vervoer over water? 2,3 miljoen ton per jaar.
  Aanvoer vanuit: Boven-Rijn, Beneden-Rijn, 
Schelde, Maas, Nederlandse rivieren.

Het bedrijf 
in een notendop

denken om zand of grind vanuit pakweg Bazel 
tot hier te brengen. De binnenvaart heeft ook 
geen last van fileproblemen en congesties, 
zoals dat bij vrachtwagens vandaag het ge-
val is. De ring rond Antwerpen bijvoorbeeld is 
echt problematisch aan het worden.’

Murphy en leegvaart
Bijkomend voordeel van de scheepvaart is 
de milieuvriendelijkheid van de transportmo-
dus. René Van den Broeck: ‘Ons moederbe-
drijf is gelegen in Nederland, en daar hechten 
ze nog meer belang aan ecologie dan bij ons. 
Die mentaliteit sijpelt ook door naar ons be-
drijf. Zo recupereren we het water waarmee 
we onze mixers spoelen om opnieuw te ge-
bruiken bij de betonproductie, en we vangen 
ook regenwater op.’

‘Daarnaast proberen we zo weinig mogelijk 
schepen leeg te laten varen. Lege schepen 
zijn ecologisch en economisch onverant-
woord. Sinds de afschaffing van de schip-
persbeurs hebben we ook de mogelijkheid 
om scheepstransporten beter te organise-
ren. Al lukt dat niet altijd even goed. Vaak is 
er net een lading vertrokken op het moment 
dat we over een leeg schip beschikken. De 
wet van Murphy durft ons wel eens parten te 
spelen (lacht).’

Jongeren aantrekken
‘Eigenlijk zijn er voor ons weinig nadelen 
verbonden aan de binnenvaart. Om te kun-
nen blijven geloven in de binnenvaart als 
transportmodus van de toekomst moet de 
overheid wel blijven investeren in de wa-
terwegen. Dat gebeurt gelukkig ook: de nv 
Scheepvaart verhoogt de bruggen over het 

Albertkanaal stuk voor stuk en het kanaal 
zelf wordt verbreed.’

‘Waar ik me wel zorgen over maak: zal de 
scheepvaart aantrekkelijk 
genoeg blijven om een nieu-
we generatie aan te trek-
ken? Jongeren willen van-
daag graag nog een sociaal 
leven naast hun job en dat 
is met de huidige trend naar 
grotere schepen en lan-
gere vaarten niet evident. 
Wat het beroep extra belastend maakt, is 
de groeiende administratieve rompslomp. 
Voor alles zijn documenten vereist: om te 

lossen, om te laden … Je hebt bijna een full-
time secretaresse nodig om alle papieren in 
orde te maken. Regels moeten er zijn, maar 
het moet allemaal wel werkbaar blijven. 

Schippers willen varen van punt A naar punt 
B, ze willen geen administratieve job.’ 

Zonder scheepvaart zouden 
we er niet aan moeten 

denken om grind vanuit 
Bazel tot hier te brengen.

‘Een voorbestemd huwelijk’
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leer je bijvoorbeeld lassen, iets wat in heel wat 
beroepen van pas komt. De komende jaren wil 
ik mezelf nog verder bijschaven en vaarpaten-
ten behalen. Wat mijn carrière uiteindelijk zal 
brengen, weet ik nog niet, maar ik zou graag 
op termijn in de binnenvaart of bij een sleep-
dienst aan de slag gaan. In beide sectoren zijn 
er genoeg groeimogelijkheden tot stuurman-
schipper of wie weet zelfs tot kapitein.’

Van bagger- tot estuaire vaart
Ook Arno De Clerq (15) kreeg de vaarmicro-
be van vader op zoon te pakken. ‘Mijn vader 
is schipper bij baggeraar Jan De Nul. Omdat ik 
overweeg om ook die richting uit te gaan, kreeg 
ik het advies om als basis een opleiding Rijn- en 
Binnenvaart te volgen. Als je dan effectief voor 
de baggersector kiest, kun je nog specifieke 
opleidingen volgen bij je werkgever’, vertelt hij. 
‘Ik heb natuurlijk nog enkele jaren om een keu-
ze te maken, want een job in de binnenvaart 
spreekt mij ook erg aan. Het voordeel aan deze 
studierichting is dan ook dat ik er zowel mee 
in de baggersector als in de binnenvaart mee 
aan de slag kan.’ 

Niels Verbocht (19) zit in zijn laatste jaar, het 
specialisatiejaar Beperkte Kustvaart. ‘Mijn 
ouders zijn fervente zeilers en zo is mijn pas-
sie voor het water gegroeid’, vertelt hij. ‘Ik heb 

A
Arbeidsmarkt vol potentieel

Je bent jong en je wil wat. En dan stap je in de binnen-
vaart … Voor Arno (15), Yannick (17), Dimitri (18) en 
Niels (19) is het alvast een heel evidente keuze. Straks 
trekken deze matrozen in spe de schoolpoort achter zich 
dicht. Maar hoe zien ze eigenlijk hun carrière tegemoet?

BELEID

‘Ook al is de economische onzekerheid nog 
zo groot, toch kan je er als matroos prat op 
gaan dat je binnen of buiten de sector werk 
zult vinden’, zegt Yannick. ‘Je ontwikkelt na-
melijk een brede kennis en achtergrond. Zo 

rno De Clerq, Niels Verbocht en 
Dimitri Severins volgen les in Cen-
flumarin, Yannick Bier koos voor 
een opleiding tot matroos via Syn-

tra. ‘Dat was een heel bewuste keuze’, ver-
telt Yannick. ‘De theorielessen zijn gecon-
centreerd op een drietal dagen per maand, 
de rest van de maand leer ik de stiel op het 
schip van mijn ouders. Het mooie aan de op-
leiding is dat je de theorie meteen in de prak-
tijk kunt omzetten. Mijn vader is een heel 
goede mentor en ook al ben ik zijn zoon, toch 
kunnen we werk/opleiding en privé goed ge-
scheiden houden.’

Arno De Clerck, 
Niels Verbocht 
en Dimitri 
severins

Je leert heel veel, 
bijvoorbeeld lassen, 
wat ook in andere 
beroepen van pas 

komt.
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Arbeidsmarkt vol potentieel
wel eerst twee jaar Kantoor gevolgd, maar ik 
zag mij uiteindelijk niet oud worden op een 
bureaustoel. De binnenvaartopleiding geeft 
je een goeie basis waardoor je heel wat ken-
nis opdoet van elektriciteit, lassen, mechani-
ca, … En de binnenvaart is natuurlijk een sec-
tor waar je makkelijk aan de slag kan. Dankzij 
het specialisatiejaar dat ik nu doe, heb ik bo-
vendien perspectieven op een job in de estu-
aire vaart. Via de stages heb ik trouwens al 
enkele uitnodigingen gekregen van rederijen 
‘om eens te komen praten’, dus ook je stages 
kunnen zeker een springplank zijn naar een 
job. Wat ik volgend jaar zal doen of hoe mijn 
carrière er zal uitzien, weet ik nog niet, al ben 
ik er wel van overtuigd dat je in de binnen-
vaart heel wat kansen krijgt om te groeien.’

‘Als je voor de binnenvaart kiest, dan kies je 
er ook voor om een groot deel van je carri-
ère op het water door te brengen’, vervolgt 

Om jongeren op te leiden, heb je 
natuurlijk ook lesgevers nodig. En 
die vinden, is geen sinecure. ‘Wat 
we van onze lesgevers verwachten 
is natuurlijk niet evident, want ze 
hebben slechts 2 tot 3 dagen werk 
per maand bij ons’, zegt Jan lybeert, 
coördinator opleidingen bij Syntra 
Midden-Vlaanderen. ‘De meeste 
binnenvaartondernemers werken 
van maandag tot zaterdag en kun-
nen ook niet zo maar even langsko-

men om een paar dagen les te geven. 
Naast de binnenvaartondernemers 
die wel tijd hebben om les te geven, 
doet Syntra als alternatief onder 
meer een beroep op havenloodsen.’ 

INTEREssE?
wil je jonge mensen en toekomstige 
matrozen graag iets bijleren, en kun 
je je enkele dagen per maand vrij-
maken? stuur dan een mailtje naar 
jan.lybeert@syntra-mvl.be

Syntra zkt. lesgevers

Niels. ‘Maar je kan bij sommige werkgevers 
ook in stelsels werken waardoor je bijvoor-
beeld een week werkt en een week thuis 
bent. Mogelijkheden genoeg dus.’

Zelfstandige?
Dimitri Severins (18) heeft er heel wat voor 
over om zijn opleiding af te ronden. Elke les-
dag neemt hij de trein, tram, bus én fiets 
om op school te raken. ‘Bij mij kriebelt het 
enorm om te gaan varen’, vertelt hij. ‘Ik heb 

eerst een opleiding Zeevaart gevolgd, maar 
dat was te theoretisch. Via de opleiding Rijn- 
en Binnenvaart krijg je veel meer stage: je 
ziet meer, doet meer en hebt meer contac-
ten met mensen. Na dit jaar zal ik nog een 
specialisatiejaar Beperkte Kustvaart vol-
gen, maar nadien wil ik er helemaal invlie-
gen. Eerst als matroos, en wie weet, werk ik 
ooit als zelfstandige. Maar daarvoor moet 
je partner ook met jou in dit verhaal willen 
stappen’, lacht hij.  

Er zijn genoeg 
groeimogelijkheden 

tot stuurman-
schipper of wie weet 

zelfs tot kapitein.

'De komende jaren wil ik 
mezelf nog verder bijschaven 

en vaarpatenten behalen.'



VISIE & OPINIE

‘ 3D-printing zal onze 
productie-industrie, en 
dus de binnenvaart, zeker 
beïnvloeden.’

‘Met radicaal bedoel ik dat de technologische innovatie sneller 
gaat dan ooit. In een beginstadium lijken vernieuwingen vaak 
gobo: grotesk, onvoorstelbaar, bizar en onvoorspelbaar. Begin 
jaren ‘90 kon 80 % van de consumenten zich niet inbeelden ooit 
een gsm te gebruiken. Vandaag zijn er in ons land meer gsm-kaar-
ten actief dan dat er Belgen zijn. Een innovatie zoals 3D-printing, 
waarmee je laag na laag driedimensionele objecten kunt maken 
met je ‘printer’, lijkt nog ver van ons bed. Maar onlangs heeft een 
Belgisch bedrijf een titanium kaakprothese geprint op basis van 
een scan van het kaakbeen van een patiënt.’

‘Ik verwacht niet dat elke Belg op termijn zo’n 3D-printer in huis 
zal hebben, maar KMO’s die hiervan gebruikmaken zullen zeker 
onze productie-industrie – en dus de binnenvaart – beïnvloeden. 
We zullen altijd grondstoffen nodig hebben, maar het kan dat half-
fabrikaten of bepaalde constructies minder worden vervoerd. 
Of dat 3D-printing ook voor het bouwen van scheepsonderdelen 
gangbaar wordt. Ook 3D-foodprinting is een toepassing waarvan 
ik veel verwacht. Verschillende elektronicafabrikanten zijn ervan 
overtuigd dat we over een paar jaar ons avondmaal met een druk 
op de knop printen. Zoals je nu met een capsule koffie zet, maar dan 
voor een volledige maaltijd. Tot slot verwijst radicaal ook naar radix, 
het Latijnse woord voor wortel. Je merkt dat al die radicale innovatie 
gepaard gaat met een hernieuwde aandacht voor onze roots, voor 
het authentieke, het milieuvriendelijke en voor de lokale economie. 
Ook dat kan interessant zijn voor de binnenvaart, als groene ver-
voersmodus waarvan vele lokale bedrijven gebruikmaken.’

‘ De babyboomers zullen 
straks voor een pak extra 
verkeer en een groeiende 
consumptie zorgen.’

‘Een van de belangrijkste factoren voor wie de toekomst van onze 
maatschappij wil voorspellen, zijn demografische cijfers. De ko-
mende jaren gaan in België meer dan 1 miljoen babyboomers, 
mensen tussen de 48 en de 67 jaar, met pensioen. Zij zijn de mo-
tor voor een pak extra verkeer en voor een groeiende consumptie. 
Anders dan mobiliteitsdeskundigen verwachtten, blijkt dat 
de nieuwe gepensioneerden hun tweede wagen niet schrap-
pen. Dat past niet in het rijkelijke leven dat ze – anders dan de 
generatie voor hen – gewoon zijn om te leiden. En ze hebben er 
de middelen voor: de babyboomers bezitten 70 % van alle mid-
delen in België!’

‘Ik ben geen binnenvaart- of transportspecialist, maar elke eco-
nomische activiteit speelt zich natuurlijk af in een veranderen-
de wereld waarop je maar beter kunt inspelen. De titel van mijn 
nieuwe boek ‘Sub Rosa’ is juridisch jargon voor ‘in vertrouwen’, 
maar Rosa is ook een letterwoord met vier kernwaarden die de 
toekomst mee zullen bepalen: radicaal, openhartig, sociaal en 
aanstekelijk.’

Hoe ziet de binnenvaart eruit in 2030? Dit keer vroegen we het niet aan 
vier verschillende actoren, maar aan één ervaren trendwatcher. Herman 
Konings is trendanalist en consumentenpsycholoog en vertelt ons hoe 
hij de maatschappij en de binnenvaart de komende jaren ziet evolueren.
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‘ Leveranciers en onderaannemers 
moeten opener communiceren 
over tarieven, over waarvan hun 
prijs afhankelijk is.’

‘ Hoe trek je aandacht 
van mensen die te veel 
mogelijkheden en te 
weinig tijd hebben?’

‘De laatste waarde uit mijn boek is aanstekelijk. In de toekomst 
hebben we met z’n allen te veel keuzemogelijkheden en te weinig 
tijd om doordachte beslissingen te nemen. Hierdoor wordt at-
tention management belangrijker dan ooit. Mensen hebben hulp 
nodig bij hun keuzes. Je moet je doelpubliek op geen tijd kunnen 
aansteken, kunnen zeggen waarom het jouw product of dienst 
moet kiezen. Deze ontwikkeling het gaat verder dan het marke-
tingverhaal. Ik verwacht ook dat consultancy belangrijker en 
professioneler wordt. De wereld wordt dag na dag complexer: 
er komen nieuwe regels voor arbeidsvoorwaarden, er zijn nieuwe 
technieken, nieuwe telecomtariefplannen, nieuwe milieuwetten, 
etc. Je merkt nu al dat we meer en meer specialisten nodig hebben 
om ons over bepaalde zaken te adviseren. Dat advies wordt ook 
beter onderbouwd, naarmate we meer kwantificeren. Nu al regis-
treren voetbalschoenen hoeveel een sporter loopt en berekenen 
computers op basis daarvan zijn trainingsschema of meerwaarde 
voor de ploeg. Straks volgt hetzelfde voor bedrijfsprocessen.’

Info
‘sub Rosa’ verscheen bij Lannoo 
en kost 29,99 euro. www.nxt.be

‘De tweede waarde uit mijn boek is openhartig. In deze tijden moet 
je als sector, als organisatie en als bedrijf opener dan ooit commu-
niceren. Je werking moet helder en transparant zijn. Jan Modaal is 
mondiger dan ooit en sympathiseert met eerlijke merken, produc-
ten of diensten. Dat komt deels door het gebruik van sociale net-
werken dat nog verder toeneemt. Je kunt als bedrijf het risico niet 
meer nemen om iets te verhullen. Als het uitkomt, ligt je reputatie 
in één uur aan diggelen. De openhartigheid uit ons privéleven ver-
wachten we ook professioneel. Leveranciers en onderaannemers 
zullen opener moeten communiceren over tarieven, over waarvan 
hun prijs afhankelijk is, enzovoort.’

‘Die openhartigheid speelt zowel in business-to-business omge-
vingen als naar de eindklant. De consument heeft meer macht 
dan ooit: als binnenvaartsector moet je dus zien dat je die 
ook mee hebt. De waarde openhartig hangt nauw samen met de 
waarde sociaal. Voor wie nu jonger is dan 35, is digitaal het nieu-
we normaal. Hij of zij is opgegroeid met digitale media en sociale 
netwerken. Die digital natives eisen dat ze snel geholpen worden 
als ze een mailtje sturen. Ze zijn altijd online. Zelfs als ze tv kijken, 
wisselen ze hierover commentaar uit via twitter. Wie straks deze 
generatie wil bereiken – als klant, potentiële werknemer of stake-
holder -, moet de digitale conversatie aangaan.’

klaar voor
de toekomst?



NAAM MS MONIkA
EIGENAAR  RENé VERBIEST
VRACHTEN CONTAINERS
AFMETINGEN 69,9 × 9,5 × 2,63 METER
CAPACITEIT 96 TEU

2 TOEKOMSTVISIE? 3 pASSIE EN plEZIER?

‘Het schip mag dan wel van 1930 da-
teren, het blinkt nog steeds uit in ste-
vigheid en stabiliteit. En dat is niet 
altijd evident bij containerschepen. 
Zelfs bij heel slechte weersomstan-
digheden geeft de Monika nauwelijks 
een kik. Het schip is met de jaren na-
tuurlijk gemoderniseerd en ook aan-
gepast aan containertransport. Sa-
men met mijn personeel vorm ik een 
hecht en gezellig team dat perfect op 
elkaar is ingespeeld. Da’s minstens 
even belangrijk.’

1 STERKE pUNTEN?

MIJN SCHIP

‘Met de jaren is het aantal container-
terminals gegroeid en is het contai-
nertransport fors toegenomen, al 
schommelt dat natuurlijk ook in deze 
niche sterk met de economie. Ik werk 
met langetermijncontracten, dus ik 
heb wel enige houvast. Onze route is 
Avelgem (AVCT) – Antwerpen/Rot-
terdam. Ik ben nu 47 jaar, maar heb 
mij lange tijd véél jonger gevoeld. 
Momenteel kijk ik uit welke richting 
ik nog kan uitgaan in de binnenvaart, 
maar ik zie uiteindelijk wel wat de 
toekomst voor mij in petto heeft.’

‘Ik ben dankzij een jeugdvriend in de 
binnenvaart gerold. Het leukste aan 
varen is dat het geen beroep is, maar 
een levensstijl. Het is moeilijk te ver-
klaren, maar ik kan er ontzettend van 
genieten als een transport vlot verlo-
pen is. Ik haal ook veel energie uit de 
goede sfeer die er in ons team hangt. 
Uiteraard kijk ik er ook vaak naar uit om 
thuis bij vrouw en kinderen te zijn, maar 
al snel begint het dan toch te kriebelen 
om het water op te gaan. Je bent ge-
trouwd met je schip, zegt mijn vrouw 
dan. En misschien heeft ze wel gelijk …’


