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1
 Het onderzoek past binnen het Europese Interreg IVB-project INLANAV en startte binnen het Steunpunt 

Goederenstromen. 
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1. Inleiding 

Deze beleidspaper gaat in op de problematiek van de kleine binnenschepen op het Noord-West-

Europese binnenvaartnetwerk.  

1.1 Probleemstelling 

De binnenvaartvaart in Noord-West Europa is een welgekende transportmodus die gebruik kan maken 

van een groot en zeer fijnmazig netwerk (ongeveer 41.000 km). In de laatste 45 jaar werden er amper tot 

geen kleine binnenschepen meer gebouwd. Een gevolg hiervan is dat de kleine binnenvaartvloot aan het 

verdwijnen is en dat de alleen al in Vlaanderen, 4.000.000 ton vracht (2009) van de kleine binnenvaart 

naar de weg verschoven dreigt te worden. Deze vracht wordt dan toegevoegd aan het al hevig 

(over)belaste wegennet. Deze extra toegevoegde tonnage en potentiele toekomstige groei van vraag 

naar transport zullen leiden tot nood extra investeringen in het uitbreiden van het huidige 

wegennetwerk, terwijl de huidige kleine waterwegeninfrastructuur dan minder gebruikt wordt. Deze 

infrastructuur kan nochtans perfect gebruikt worden om een deel van de totale goederenstromen te 

vervoeren.   

 

Een andere consequentie van het verminderen van de kleine binnenvaartvloot is dat de diversiteit in de 

totale binnenvaartvloot verdwijnt. De nieuwe schepen die gebouwd worden nemen toe in laadcapaciteit 

en, als gevolg daarvan, hebben deze nieuwe schepen maar een beperkt vaargebied.   

1.2 Onderzoeksdoelstellingen en -vragen 

In het voorliggende onderzoek worden bovengenoemde problemen verder bestudeerd. Daarnaast wordt 

er een mogelijke oplossing ontwikkeld om de kleine binnenvaartwegen te reactiveren. Daarom zijn er 

een aantal onderzoeksdoelen gesteld (van Hassel, 2011). Het eerste doel is om inzicht te verkrijgen in de 

huidige problematiek van de vermindering van de kleine binnenvaartvloot en, als gevolg daarvan, het 

afnemen van het gebruik van de kleine vaarwegen. Het tweede doel is om een nieuw 

binnenvaartconcept te ontwikkelen om de kleine binnenvaarwegen te reactiveren. Het derde doel is om 

het optimale ontwerp van het ontwikkelde concept te bepalen (netwerk en scheepsontwerp). Via 

business cases de mogelijkheden van de implementatie van het concept onderzoeken, en dit op een 

economische haalbare manier, maakt het vierde en laatste doel uit. 
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Deze vier grote doelen werden vervolgens in vijf hoofdonderzoeksvragen geherformuleerd: 

1) Wat zijn de huidige en verwachte problemen aangaande het gebruik van kleine binnenschepen?  

2) Welke oplossing kan ontwikkeld worden om het gebruik van de kleine binnenvaarwegen te 

reactiveren?  

3) Hoe werkt het ontwikkelde concept, en wat is het optimale ontwerp van de voorgestelde oplossing?  

4) Is het mogelijk om economisch haalbare business cases te maken voor het ontwikkelde concept?  

5) Hoe kan het ontwikkelde concept geïmplementeerd worden en hoe zullen de andere transportmodi 

reageren op de introductie van het concept?  

2 Achtergrond van de studie 

In dit hoofdstuk wordt als eerste een definitie gegeven van wat nu precies kleine binnenvaarwegen en 

kleine binnenschepen zijn. Het tweede deel van dit hoofdstuk zal gaan over de problematiek van de 

kleine binnenschepen. Dit hoofdstuk zal eindigen met de ontwikkeling van een mogelijke oplossing voor 

het heractiveren van de kleine binnenvaarwegen. 

2.1 Definities van kleine waterwegen en binnenschepen  

Een eerste en noodzakelijk stap in een onderzoek is de definiering van de scope van het onderzoek, i.c. 

definiering van de termen kleine vaarwegen en kleine binnenschepen.  

 

VAARWEGEN 

 

In BCI (2008) worden kleine waterwegen als klasse IV en kleiner gedefinieerd. Op deze waterwegen 

kunnen schepen tot 1.500 ton laadvermogen varen. In van Hassel (2011), dat hier als leidraad wordt 

genomen, wordt begrepen onder de kleine waterwegen alle vaarwegen van klasse II en kleiner. 

Bijgevolgd worden in dit onderzoek de waterwegen van klasse III en IV geclassificeerd als middelgrote 

waterwegen in plaats van al kleine waterwegen.  In tabel 1 staat een overzicht van de verschillende 

waterwegklasses. 
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BINNENSCHEPEN 

 

In de binnenvaart worden slechts een klein aantal verschillende soorten schepen gebruikt. Deze schepen 

zijn ingedeeld volgens hun laadvermogen en afmetingen. De namen van de schepen zijn afkomstig uit de 

regio's waar deze schepen kunnen varen. In tabel 1 worden de verschillende soorten schepen gegeven. 

 

Tabel 1: Overzicht van verschillende types binnenschepen en bijhorende vaarwegen 

Scheepstype Tonnage Lengte Breedte Diepgang Waterweg klasse 

 [ton] [m] [m] [m] [-] 

Spits 250-400 39 5.05 2.2 II 

Kempenaar 400-650 55 6.60 2.5 II 

Nieuw type  Kempenaar2
 400-600 63 7.20 2.5 II 

Canal du Nord-schip 800 60 5.75 3.2 III 

Dortmund-Ems-Kanaal 968 67-81 8.20 2.5 III 

Rijn-Herne-Kanaal 1378 80-85 9.50 2.5 IV 

Groot Rijnschip 2160 95-111 11.4 2.7-3.5 V 

Groot containerschip 470 TEU 135 17.0 3.0 VI 

Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen  

 

Kleine schepen zijn volgens BCI (2008) schepen met een lengte kleiner dan 86 meter en een 

laadvermogen minder dan 1.500 ton, dus vanaf de spits tot het Rijn-Herne-Kanaal-schip. Dit zijn de 

schepen die varen op de waterwegen van maximaal klasse IV. Deze definitie wordt gebruikt in Europa, 

terwijl het Ministerie van Transport in Nederland onder een klein schip een schip met een laadvermogen 

van minder dan 1.000 ton (klasse III) begrijpt. Een reden voor dit onderscheid kan een politieke reden 

zijn. Meer specifiek, de problemen met betrekking tot het verminderen van de kleine binnenvaartvloot 

zijn algemeen aanvaard, zodat overheidsingrijpen wordt verwacht. Daarom wil de sector de klasse van 

kleine schepen zo breed mogelijk maken, zodat zo veel mogelijk schepen in aanmerking komen voor  

overheidshulp. In van Hassel (2011) zijn echter kleine schepen gedefinieerd op basis van hun afmetingen, 

waarbij de criteria voor de kleine schepen zijn: 

                                                           

2
 Het nieuwe type Kempenaar, ook gekend als neo-Kempenaar is een schip met een lengte van 63 meter en valt 

bijgevolg buiten de scope van het onderzoek. Het schip kan ten gevolge van zijn lengte  niet varen op elke klasse II 

vaarweg, meer specifiek  te wijten aan de lengte-beperkingen van de sluizen op deze waterwegen. 
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- Lengte minder dan 55 meter 

- Diepgang minder dan 2,5 meter 

- Breedte minder dan 6,8 meter 

 

Volgens deze criteria in tabel 1 worden alleen de Spits en de Kempenaar beschouwd als kleine schepen. 

In tonnage uitgedrukt betreft het schepen met een laadvermogen van <650 ton. Argumentatie voor deze 

afbakening is terug te vinden in het feit dat de kleine schepen kunnen varen op elke klasse II-vaarweg. 

Deze schepen hebben in Nederland ook de mogelijkheid om te varen met slechts een kapitein op de 

kleine waterwegen als aan bepaalde criteria is voldaan (= Alleenvaartregeling) (Jaarbericht Inspectie 

Verkeer en Waterstaat, 2004).  

 

De schepen tot 1.500 ton worden in dit onderzoek als middelgrote schepen beschouwd. Schepen groter 

dan 85 meter worden als grote schepen geklasseerd.i  

2.2 Problematiek van de kleine binnenschepen 

Het aantal kleine binnenschepen neemt steeds verder af (figuur 1).  

 

Figuur 1: Overzicht van het aantal binnenschepen 

 

Bron: van Hassel, 2010 

 

Figuur 1 toont dat het aantal grote schepen steeds meer toeneemt terwijl het aantal middelgrote en 

vooral kleine schepen steeds verder afneemt. Dit wordt verklaard door een gebrek aan nieuwbouw en 
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aan een toenemende sloop van de nog bestaande vloot. Daarrdoor neemt de gemiddelde leeftijd van de 

bestaande kleine binnenvaartvloot steeds verder toe. Als we de bestaande West-Europese vloot verder 

analyseren, evenals de reeds gesloopte vloot, zien we dat voor kleine schepen dit zelfs betekent dat de 

gemiddelde leeftijd nu 6 jaar ouder is dan de gemiddelde sloopleeftijd (tabel 2). 

 

Tabel 2: Overzicht van leeftijd van de binnenvaartvloot in Noord-West-Europa 

  Bestaande schepen Gesloopte schepen Percentage 

  Aantal Tonnage Gem. leeftijd Aantal Tonnage Gem. leeftijd Gesloopt 

  [-] [ton] [jaar] [-] [ton] [jaar] [%] 

Klein 850 371.888 70,30 184 92.785 64,12 20% 

Midden 2.156 1.962.532 59,23 255 222.213 56,34 10% 

Groot 1.525 3.719.589 26,40 29 48.145 59,36 1% 

Totaal 4.531 6.054.009 - 468 363.143 - - 

Bron: van Hassel, 2010  

 

Eerder onderzoek (van Hassel, 2010 en 2011) heeft aangetoond dat het aanbod van kleine schepen op 

de kleine binnenvaarwegen afneemt door de grote concurrentie van het wegtransport. Vijf  belangrijke 

observaties bevestigen deze verklaring: 

 

- Het uitblijven van toevoeging van nieuwe kleine schepen  aan de bestaande binnenvaartvloot. 

- Technische afname en vermindering van de bestaande kleine binnenvaartvloot. 

- Zeer beperkte instroom van nieuwe jonge binnenschippers voor kleine schepen. 

- Afname van het aantal beschikbare kapiteins op kleine schepen. 

- Onvoldoende onderhoud aan de kleine binnenvaarwegen.  

 

Een consequentie van het afnemen van het aantal kleine schepen is dat de diversiteit in de totale 

binnenvaartvloot verdwijnt. De nieuwe schepen die gebouwd worden, worden steeds groter waardoor 

het te bevaren gebied kleiner wordt doordat deze grote schepen niet door alle sluizen kunnen varen. Er 

is dus een groot risico dat er in de toekomst alleen nog maar grote schepen overblijven terwijl 50% van 

het waterwegennetwerk in Nederland en België alleen bevaren kan worden door kleine schepen (<650 

ton). Door de sterke toename van het aantal grote schepen is er ook een risico dat er een overcapaciteit 

in het segment van de grote binnenschepen ontstaat. Als dan ook nog het beperkte vaargebied van deze 
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schepen in ogenschouw wordt genomen wordt er een zeer grote concurrentie tussen deze type schepen 

verwacht. Een andere consequentie is dat ook kleine zendingen, van bedrijven gelegen aan grote 

vaarwegen, ook met grotere schepen vervoerd gaan worden terwijl ook kleine schepen hier perfect voor 

gebruikt kunnen worden. Deze specifieke markt van kleine zendingen van bedrijven langs grote 

vaarwegen is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het focust zich dus op de kleine 

binnenvaartwegen.  

Door een toenemende bewustwording van milieubescherming en reductie CO2-uitstoot willen de EU 

lidstaten transport modi, die minder emissies per tonkm produceren, stimuleren. Dit staat uitgebreid 

beschreven in het witboek van de EU (EU, 2011). Het reactiveren van de kleine binnenvaatwegen kan 

perfect bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. 

2.3 Ontwikkelen van een oplossing  

Om een antwoord te bieden op de voorgenoemde problemen is de uitdaging het opwaarderen van de 

kleine binnenvaarwegen. Hiertoe bestaan twee mogelijke denkpistes. 

 

Een eerste betreft het aanpassen van de infrastructuur. Deze infrastructuuraanpassingen betekenen een 

hoog investeringsbedrag, terwijl  de implementatie ervan te lang zou  duren (van Hassel, 2011). Daarom 

is er besloten om niet te focussen op de infrastructuur maar op het binnenschip, en zelfs het hele 

binnenvaartconcept . Deze tweede denkpiste concentreert zich op het ontwikkelen van een nieuwe 

binnenvaartconcept, verder aangeduid als het kleine bakkenconcept. Dit kleine bakkenconcept bestaat 

uit een duwvaartkonvooi of een samenstelling van kleine, onafhankelijk varende, duwbakjes die in staat 

zijn om op kleine waterwegen te varen. De bakken worden op grote vaarwegen samengevoegd en door 

een duwboot voortgeduwd van een zeehaven tot het punt waar de kleine waterweg begint. Met dit 

concept is het mogelijk om verschillende (kleine) waterwegen met elkaar te combineren in een netwerk. 

Figuur 2 geeft een artestieke interpretatie van het ontwikkelde concept. 

 

Omdat het concept bestaat uit meerdere kleine bakjes is het mogelijk het totale systeem modulair op te 

bouwen. Een bijkomend voordeel van dit modulair karakter is dat potentiele klanten (verladers) aan het 

concept gebonden kunnen worden door, bijvoorbeeld, bakjes te leasen.   
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Figuur 2: Artestieke interpretatie van het kleine bakkensysteem 

 

Bron: van Hassel, 2011  

3 Methodologie 

In het onderzoek is een nieuwe methodologie ontwikkeld om het kleine bakkenconcept te onderzoeken. 

Het betreft de integratie van een netwerkmodel, een duwbak en duwboot-ontwerpmodel, een 

transportkostenmodel en een competitiemodel in één totaal model. Het doel van dit model is om de 

invloed van verschillende (ontwerp)parameters op de Netto Contante Waarde (NCW) van het totale 

bakkenconcept te bepalen. Op basis van verschillende parameter-analyses is het mogelijk om het meeste 

optimale ontwerp (zowel van de bakken, duwboot als het netwerk) te bepalen. In figuur 3 is een 

schematische overzicht van deze methedologie te vinden
3
.  

 

  

                                                           

3
 Voor een uitgebreide beschrijving van het model wordt er verwezen naar van Hassel (2011). 
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Figuur 3: Schematisch Overzicht van het ontwikkelde model 

  

Bron: van Hassel,2011 

4 Toepassing van de methodologie 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelde methodologie toegepast op het Vlaamse kleine 

binnenvaartnetwerk. 

4.1 Toepassing op het Vlaamse binnenvaartnetwerk 

Door gebruik te maken van de hierboven ontwikkelde methedologie is een uitgebreide analyse gemaakt 

van de Vlaamse kleine binnenvaartnetwerk. Binnen deze analyse zijn verschillende netwerken, 
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ontwerpopties ( zowel voor de duwbakjes als de duwboot), en logistieke systemen  doorgerekend. Voor 

een uitgebreide beschrijving van deze analyse wordt verwezen naar van Hassel (2011). Aangaande het 

ontwerp van het netwerk voor het kleine bakkensysteem op de Vlaamse waterwegen kan het volgende 

geconcludeerd worden. 

 

- De meest optimale netwerkconfiguratie is een netwerk waarin routes 2, 3 en 4 zijn gecombineerd 

(zie figuur 4) . 

- Het toevoegen van extra bakkensets (meer dan wat minimuum vereist is) is alleen nuttig als er in een 

netwerk gevaren wordt bestaande uit routes 2 en 3. Als er meer routes zijn gecombineerd dan zal 

het toevoegen van extra bakkensets niet leiden tot een hogere NCW door een gebrek aan vraag .   

- Het toevoegen van inland container terminals (ICTs) aan het bakkenconcept is nuttig om de NCW te 

vergroten. Maar als er meer dan twee verschillende waterwegen gecombineerd worden zullen ook 

de totale logistieke kosten per container (TEU) en ton vracht toenemen. Daarom is het toevoegen 

van ICTs alleen nuttig als er in een netwerk van twee verschillende waterwegen gevaren wordt.   

 

Figuur 4: Overzicht van de verschillende kleine binnenvaarwegen in Vlaanderen 

 

Bron: eigen bewerking op basis van PBV 
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Voor het ontwerp van de bak zijn de volgende zaken te concluderen: 

 

• De lengte van de bak moet zo groot mogelijk worden zolang de bak nog door de sluizen op de 

kleine waterwegen kan. 

• Betreffende de rompvorm van de bak geldt onderstaande. 

o Als het mogelijk is, zou een zo klein mogelijke waarde voor αI (boegvorm van de bak) (25 

graden) geadviseerd omdat dit leidt tot de laagste weerstand op hoge snelheden 

(snelheid konvooi op grote vaarwegen).  

o De beste keuze voor αst (vorm achterschip) is 25 graden. Dit leidt tot een afname van de 

weerstand van de bak wanneer die onafhankelijk vaart op een kleine waterweg. Als er 

gekozen wordt voor een generatorset in het achterschip van de bak dan is het niet 

mogelijk om αst vrij te kiezen. Daarom moeten, in dat geval, de waarden aangepast 

worden om genoeg ruimte te creëren voor de generatorset (αst < 10°) 

• De bak zal uitgerust worden met vier thrusters die in het achterschip van de bak geplaatst zullen 

worden. Ook wordt er een boegschroef toegevoegd om de manoeuvreerbaarheid van de bak te 

vergroten.  

• Het verschil in transportkosten tussen een batterij, een generatorset en een hybride 

aangedreven bak zijn klein. Als de brandstofprijs toeneemt, nemen de transportkosten van de 

batterij-aangedreven bak het minst toe. Daarom is de keuze gemaakt om de bakken uit te rusten 

met een batterij-aandrijving, die geplaatst wordt in de dubbele bodem van de bak. Als echter, na 

verder onderzoek, blijkt dat die oplossing te moeilijk te realiseren is dan zijn de andere opties 

ook goede alternatieve omdat het verschil in transportkosten niet groot is.  

 

Op basis van de uitgevoerde analyse kan, voor het ontwerp van de duwboot, het onderstaande 

geconcludeerd worden.  

• Het duwbakkenkonvooi moet in een semi continue dienstregeling varen. 

• Het duwbakkenkonvooi heeft een optimale ontwerpsnelheid van 3.5 m/s (=12.5 km/h). 

• De duwboot moet uitgerust worden met een diesel-directe voorstuwinginstallatie.  

• De duwboot moet uitgerust worden met drie schroeven. 

 

Het concurrentieonderzoek heeft aangetoond dat de voorraadkosten (zowel tijdens het varen als bij het 

ontvangende bedrijf zelf) erg afhangen van de waarde van de vervoerde vracht. Als de waarde van de 

vervoerde vracht te groot is, zal de snellere en meer flexibele transportmodus (=wegtransport) gekozen 
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worden. Voor het kleine bakkenconcept is het te moeilijk om voor die vracht de concurrentie aan te 

gaan.   

 

Er kan ook geconcludeerd worden dat het niet mogelijk is om extra wegtransport toe te voegen aan het 

bakkenconcept als de containers geladen zijn (intermodale optie). Dit is te verklaren door de toevoeging 

van een extra overslagkost. Alleen directe afleveringen van geladen containers aan bedrijven gevestigd 

aan de (kleine) waterweg kunnen meegenomen worden. Echter als de containers leeg zijn, kan een klein 

stuk wegvervoer toegevoegd worden aan het vervoer met de kleine bakken (2,5 km). Als de externe 

kosten geïnternaliseerd zullen worden dan is het mogelijk om een grote stuk wegtransport toe te voegen 

(17 km).   

 

Tijdens de ontwikkeling van de gevalstudies vormt de maximering van de NCW van de initiële 

investeringhet eerste uitgangspunt. Hiertoe werd een modal shift van de ladingsstromen van de weg 

naar het kleine-bakkensysteem gesimuleerd. Hierdoor kan de impact op het totale logistieksysteem van 

potentiële klanten nagegaan worden door de verandering van de vervoerswijze. Als een bedrijf bereid is 

om zijn ladingsstromen aan kleine bakkensysteem aan te bieden, moet meer lading op hun terrein 

worden opgeslagen, waardoor de totale inventariskosten zullen toenemen. De prijs speelt een belangrijk 

rol. Het bewerkstelligen van de modal shift zal bevorderd worden indien de aangeboden prijs voor een 

potentiele klant interessanter is, dus lager dan de Totale Logistiek Kosten (TLK) t.o.v. concurrerende 

modi;. Anders zal het bedrijf zijn ladingsstromen niet verplaatsen. De inventariskosten zijn erg 

afhankelijk van de waarde van de vervoerde lading. Derhalve zal, als de waarde van de lading te hoog is, 

de flexibelere en snellere wijze (= wegtransport) het waarschijnlijkst gekozen worden. Dit is vooral het 

geval voor geladen containers. Daarom wordt het best geconcentreerd op laagwaardige producten zoals 

bulk (zand, ijzererts, enz.) en lege containers. 

 

Tijdens de ontwikkeling van geschikte gevalstudies werd er een belangrijk kenmerk van het 

bakkenkonvooi vastgesteld:  de gemiddelde kosten dalen als de vervoersvolumes stijgen. Dit wijst erop 

dat de prijzen niet door lange termijn marginale kosten kunnen worden bepaald omdat uiteindelijk de 

gemiddelde kosten hoger zijn dan de marginale kosten. Daardoor moet de prijs bepaald worden door 

lange termijn gemiddelde kosten. Ten tweede wijst dit erop dat niet genoeg lading beschikbaar is om 

een gelijkaardige kleine-bakkensysteem (met dezelfde kostenstructuur) te laten overleven op hetzelfde 

netwerk. Daarom zal het kleine-bakkensysteem in een natuurlijk monopolie werken. Dit betekent dat 
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geen ander kleine-bakkenbedrijf dat dezelfde kostenstructuur heeft (hoge vaste kosten die gerelateerd 

zijn aan de hoeveelheid bakken in het kleine-bakkenkonvooi) dezelfde markt kan bedienen. Daarom 

moet een soort regulering door de waterwegbeheerders worden opgelegd om ervoor te zorgen dat deze 

positie, van de aanbieder, niet misbruikt wordt.  Andere, normale, schepen en vrachtwagens met 

verschillende kostenstructuren kunnen wel concurreren in dezelfde markt en zullen niet door dit 

natuurlijke monopolie beïnvloed worden. 

 

Uit de uitgevoerde netwerk- en ontwerpanalyse kunnen er twee goede business cases worden 

geïdentificeerd.  

- Case I: varen met het duwboot en bakkenkonvooi naar routes 2 (vier bakken), 3 (vier bakken) en 

4twee bakken) (zie figuur 4) 

- Case II: varen met het duwboot en bakkenkonvooi naar routes 2 (zes bakken) en 3 (vier bakken) 

terwijl op route 2 twee bakken naar de,  geselecteerde, binnenland containerterminals worden 

geduwd  (zie figuur 4) 

 

Om te bepalen of het systeem van het kleine-bakkenkonvooi in een concurrerende markt kan slagen 

moeten er heel wat toekomstige onzekerheden in acht worden genomen. Om die onzekerheden te 

behandelen, werden verschillende scenario's ontwikkeld. De twee ontwikkelde gevalstudies werden aan 

een scenarioanalyse onderworpen om met de onzekere (exogene) gevolgen rekening te houden.  

 

In tabel 3 staat een overzicht van de zes ontwikkelde scenarios. Deze scenario’s verschillen van elkaar in 

infrastrucutuurontwikkeling, binnenvaartbeleid, economische parameters en de verwachte ontwikkeling 

van de huidige kleine binnenvaartvloot. De base case is scenario 4. Dit scenario is gebruikt is in alle 

voorgaande berekeningen. De scenario’s 1 tot 3 zijn zo samen gesteld dat ze steeds ongunstiger worden 

voor het ontwikkelde concept, waarbij het eerste scenario het “worst case” scenario is voor het 

ontwikkelde concept. In de scenario’s 5 en 6 worden de exogene omstandigheden zo veranderd dat ze 

juist gunstiger worden voor het concept. 
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Tabel 3: Ontwikkelde scenario's 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6 

Infrastructuur-  

ontwikkelingen       

Wegtransport 

Voldoende 

Capaciteit 

Voldoende 

capaciteit 

Voldoende 

capaciteit 

Voldoende 

capaciteit 

Congestie 

(+ 10% 

reistijd) 

Congestie 

(+ 10% 

reistijd) 

Binnenvaart Opwaardering  

Alleen 

onderhoud 

Alleen 

onderhoud 

Alleen 

onderhoud 

Alleen 

onderhoud 

Alleen 

onderhoud 

Binnenvaartbeleid       

Internaliseren 

externe kosten Nee Nee Nee nee Nee Ja 

Aanpassing 

bemannigsregels Nee Nee Nee Ja Ja Ja 

Uitzondering kleine 

schepen Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

Economische 

parameters       

Brandstofprijs € 900/ton € 900/ton € 600/ton € 600/ton € 600/ton € 600/ton 

Inflatie 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 3% 3% 

Interest-kost 10% 10% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 

Kapitaalkost  15% 15% 10% 10% 10% 5% 

Bestaande kleine 

binnenvaartvloot       

Aantal schepen voldoende  afnemend afnemend afnemend afnemend Geen 

Bron: van Hassel, 2011 

4.1.1 Gevalstudie I 

 

Voor al de verschillende ontwikkelde scenario’s zijn de berekingen opnieuw uitgevoerd om de invloed 

van de scenario’s op de NCW van het ontwikkelde concept te bepalen. In figuur 5 staan de resultaten van 

de berekeningen. In deze figuur zijn de NCW, de Internal Rate of Return (IRR) en de gemiddelde interest 

kost (WACC
4
) gegeven als functie van de verschillende scenario’s. 

 

                                                           

4
 De WACC is gebruikt in dit onderzoek als de verdisconteringsfactor in de NCW berekeningen 
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Figuur 5: Resultaten van de scenario-analyse (case I) 

  

Bron: van Hassel, 2011 

 

Uit de scenarioanalyse voor de eerste gevalstudie kan worden besloten dat het onmogelijk is om een 

geschikte case te maken in scenario 1. Het is niet de opwaardering van klasse II kanalen naar klasse IV die 

voor het kleine bakkensysteem funest is, maar de verhoging van de kosten voor het eigen vermogen.  

 

In het tweede scenario worden de waterwegen niet opgewaardeerd. Daarom komt de concurrentie uit 

de bestaande kleine binnenschepen en het wegvervoer. Maar toch kan er geen gevalstudie gemaakt 

worden wegens de vereiste kosten van het eigen vermogen van 15% (gegeven als minimum in scenario 

2).  

 

In het derde scenario worden de financieringsbehoeften verminderd. Door de vermindering van 

financiering (kosten rente en eigen vermogen) en de brandstofkosten worden de vervoerskosten 

gedrukt, zodat een lagere prijs kan worden aangeboden, waardoor de potentiële markt zal vergroten. In 

dit scenario is het mogelijk om een business case te maken. 
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In het vierde scenario is het mogelijk om met slechts één kapitein op de bakken te varen tijdens het 

varen op de kleine binnenwateren. De vervoerskosten zijn lager, waardoor er ruimte komt voor meer 

concurrerende prijzen en meer lading. Men kan daarom besluiten dat het aanpassen van de 

bemanningsregels op de kleine binnenwateren het concurrentievermogen en de rendabiliteit van het 

concept aanzienlijk zal verbeteren. Maar als de bemanningsregels op de kleine waterwegen niet worden 

aangepast, is het  nog steeds mogelijk om een geschikte gevalstudie te maken (scenario 3). 

 

In het vijfde en zesde scenario zullen NCW en Internal Rate of Return (IRR) nog verder stijgen, wegens de 

verhoging van de vervoerprijs. Deze verhoging kan geaccepteerd worden door de verhoogde 

vervoersprijs van de belangrijkste concurrent: wegvervoer. In het zesde scenario worden de externe 

kosten geïnternaliseerd in de gegeneraliseerde en totale logistieke kosten die zullen leiden tot een nog 

groter verschil in TLK tussen het systeem van het kleine-bakkenkonvooi en andere concurrenten. 

Dientengevolge, zal het kleine-bakkenkonvooi zijn concurrentievermogen ten opzichte van het 

wegvervoer verhogen en is het mogelijk om een zeer goede gevalstudie te maken. Men kan ook 

concluderen dat de mislukking van het huidige wegennet en het internaliseren van de externe kosten 

positief zijn voor het kleine-bakkenkonvooi, maar dat ze niet noodzakelijk zijn om een business case te 

construeren. 

 

In het model is een berekening gemaakt van de nieuwbouwprijzen van de bakken en duwboot. Deze 

prijzen kunnen aanzienlijk in de tijd variëren waardoor het zeer moeilijk is om ze te bepalen. Daarom is 

de invloed van variërende nieuwbouwprijzen onderzocht. De variatie van de nieuwbouwprijs van -15% 

tot 15% van de duwboot en bakken zal niet de investeringsbeslissing voor scenario's 1, 2 en 4 tot 6 

beïnvloeden. Slechts in het derde scenario zal een verhoging van 15% van de nieuwbouwprijs het 

investeringsbesluit negatief doen beïnvloeden. Een verhoging van de nieuwbouwprijs zal de 

vervoerskosten van het kleine bakkensysteem verhogen zodat de NCW vermindert. Als de 

nieuwbouwprijs van de duwboot en de bakken stijgt en het toegestaan is om met slechts één kapitein op 

de kleine binnenwateren te varen, is het niet mogelijk om een geschikte business case te maken (NCW 

<0). Samenvattend, behalve in scenario 3, in een range van 30% van de berekende nieuwbouwprijs, 

zullen de investeringsbesluiten niet de veranderen. De rendabiliteit zal stijgen als de nieuwbouwprijs 

vermindert (of dalen als de nieuwbouwprijs stijgt). 
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4.1.2 Gevalstudie II 

In figuur 6 zijn de resultaten gegeven van de scenario-analyse van  de tweede gevalstudie. In deze figuur 

worden dezelfde parameters weergeven als in figuur 5. 

 

Figuur 6: Resultaten van de scenario-analyse (case II) 

  

Bron: van Hassel, 2011 

 

Voor de tweede gevalstudie kan men besluiten dat in scenario 1 er geen geschikte case gemaakt kan 

worden. Dit is toe te schrijven aan de verhoging van de kosten van het eigen vermogen van 15%.  

 

In het tweede scenario wordt het minimum niveau van de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal en 

eigen vermogen nog niet bereikt, zodat ook hier geen geschikt case gemaakt kan worden. 

 

In scenario’s 3, 4, 5 en 6 kunnen er geschikte gevalstudies worden gemaakt. Zoals in de eerste business 

case, is het niet nodig om de bemanningsregels op de kleine waterwegen aan te passen om een business 

case te maken. Nochtans, als het mogelijk is om het aantal bemanningsleden te beperken op de bak op 

de kleine binnenwateren, zal dit de NCW beduidend verhogen. Als de externe kosten worden 

geïnternaliseerd, zal het concurrentievermogen van het concept stijgen, maar dit is niet noodzakelijk om 

een geschikte case te maken.  
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De scenario-analyse maakt duidelijk dat de tweede gevalstudie zich op dezelfde manier gedraagt als de 

eerste gevalstudie wanneer ze door de verschillende scenario's wordt beïnvloed.  

 

De variatie van de nieuwbouwprijs van -15% tot 15% van de duwboot en bakken zal het 

investeringsbesluit voor alle scenario's, behalve in scenario 3, beïnvloeden. In dat scenario zal een 

verhoging van 15% van de nieuwbouwprijs het investeringsbesluit negatief doen worden. Zoals reeds 

besloten in het eerste business case, zullen de investeringsbesluiten niet veranderen door een variatie 

van  30% van de berekende nieuwbouwprijs, met uitzondering van scenario 3. De rentabiliteit zal stijgen 

als de nieuwbouwprijs vermindert.  

4.2 Infrastruur-analyse 

In deze sectie zijn infrastructuurberekeningen gemaakt om de invloed van de infrastructuur op de 

rendabiliteit van het bakkenconcept te onderzoeken. Dit onderzoek is nodig om te bepalen of het 

ontwikkelde concept ook in andere geografische regio’s geimplementeerd kan worden.  

 

De resultaten van de berekeningen hebben aangetoond dat het kleine-bakkenconcept zijn 

concurrentievermogen en zijn NCW ziet verminderen, als de afstand van de grote waterweg groeit en als 

er gevaren wordt in een semi-continu regime. Als de afgelegde afstand op de grote waterweg groter is 

dan 80 km, is het vol-continu varen een betere optie dan een de semi-continue optie. Het 

concurrentievermogen en de NCW van de vol-continue optie zijn groter dan bij de semi-continue optie. 

De TLK van de vol-continue optie zal verminderen, in vergelijking met de semi-continue optie, als de 

afstand op grote waterweg toeneemt. 

 

Als de afstand van de kleine waterweg vergroot, zal de NCW eerst dalen en wanneer de afstand van de 

kleine waterwegen wordt verhoogd tot meer dan 50 km, zal ze opnieuw stijgen. De analyse toonde ook 

aan dat het veranderen van de aandrijving van de bak, bij toenemende vaarafstand, van batterijen in een 

hybride optie, de NCW niet zal verhogen. Ondanks de lagere nieuwbouwkosten van de hybride bak dan 

voor de batterij-aangedreven bak, zal een verhoging van de gevaren afstand de hybride optie niet 

concurrentiëler maken wegens de verhoging van brandstofkosten van de hybride bak. 
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5 Implementatie van het ontwikkelde concept 

In dit hoofdstuk worden twee implementatiestrategieën toegepast op beide gevalstudies. Uit de analyse 

kan men concluderen dat strategie 1, d.w.z. opbouwende capaciteit, in bijna alle onderzochte gevallen 

de beste optie is. Slechts als de nieuwbouwkosten van de bakjes met meer dan 10% zullen stijgen en als 

het risico om alle bakken niet te laten bouwen minder dan 10% is, is strategie 2 de beste optie. Daarom 

zou de eerste implementatiestrategie gebruikt moeten worden om het kleine-bakkensysteem te 

implementeren. 

  

Als de implementatiekosten voor het kleine-bakkensysteem gedragen moeten worden door het kleine-

duwbakkenbedrijf dan zal het totale investeringsbeslissing zeer veel worden beïnvloed door de variatie 

in kosten voor de implementatie (gerelateerd aan de gekozen strategie om capaciteit op te bouwen). 

Deze implementatiekosten zouden ook door een investeringspremie
5
 gedekt kunnen worden waardoor 

de initiële gevalstudie niet beïnvloed wordt. Als deze investeringspremie beschouwd zou worden als een 

investering door de overheid, met de vermindering van externe kosten als opbrengst, zal het een 

positieve NCW hebben. Daarom kan de investeringspremie voor de eerste business case worden 

gerechtvaardigd.  

 

Voor de tweede business case kan de investeringspremie in niet alle verschillende scenario’s worden 

gerechtvaardigd. De reden voor het verschil met de eerste business case is toe te schrijven aan het feit 

dat in de tweede business case ook de containers naar binnenlandse containerterminals worden 

vervoerd. Deze ladingsstromen worden reeds vervoerd met binnenschepen en het verplaatsen van de 

lading van één schip naar andere zal geen significante vermindering van emissies veroorzaken. Het is ook 

niet in het belang van een overheid om ladingsstromen te verplaatsen van één schip naar een ander. Ze 

heeft meer belang bij het verschuiven van goederenstromen naar vervoerswijzen die de laagste externe 

kosten zullen hebben (van weg naar de binnenwateren bijvoorbeeld). Daarom zal slechts een deel van de 

vervoerde ladingsstromen in de vermindering van externe kosten bijdragen.  

 

Met betrekking tot het aantal bemanningsleden dat nodig is op het duwschip en de bakken en het 

personeel dat nodig is op het bureau kan geconcludeerd worden dat het grootste aantal mensen die 

                                                           

5
 Investeringspremie is een tijdelijke bedrijgen van de overheid om een bedrijf te helpen met opstarten   
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nodig zijn, de bemanningsleden zijn voor de bakken op de kleine binnenwateren. Grote moeilijkheden 

zouden kunnen worden verwacht als al die kleine bakkapiteins alle vereiste vergunningen en de 

vaarervaring moeten hebben alvorens zij kunnen beginnen met het varen op de bakken. Daarom is het 

raadzaam om vroegere kapiteins van kleine binnenschepen aan te trekken voor het kleine-bakkenbedrijf. 

Als niet genoeg vroegere kapiteins beschikbaar zijn, zou een andere oplossing er kunnen in bestaan de 

kleine-bakkapiteins een beperkte vaarvergunning te geven die alleen geldig is op de kleine 

binnenwateren, zodat van de zij-instroom van nieuwe mensen gebruik gemaakt kan worden om de 

kleine bakken te bemannen. 

 

Wanneer het totale kleine-bakkensysteem wordt opgebouwd, en als de vraag naar transport tijdelijk 

vermindert, kan het kleine bakkensysteem dat overleven. Maar als de vermindering van de vraag 

permanent is, dan zal NCW verminderen tot een waarde onder nul, zodat het systeem verlieslatend zal 

worden. 

 

6 SWOT-analyse 

Een volgende logische stap was het uitvoeren van een SWOT-analyse. In dit hoofdstuk wordt een 

Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT)-analyse van het ontwikkelde kleine-

bakkensysteem gemaakt en toegelicht. Een SWOT-analyse is een bedrijfseconomisch model dat de 

interne sterke en zwakke punten en de externe kansen en bedreigingen weergeeft. Op basis van deze 

analyse zal de implementatiestrategie van het kleine-scheepssysteem worden bepaald. De SWOT analyse 

werd ontwikkeld in de jaren 1960 door de Stanford Research Institute (SRI). In figuur 5 wordt de SWOT-

matrix gegevenzoals opgebouwd in van Hassel (2011). 
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Figuur 7: SWOT-analyse matrix 

  

Source: Stanford Research Institute 

 

Figuur 5 geeft aan dat de vier belangrijkste onderzoeksposten geherschikt zijn in interne en externe 

factoren en positieve en negatieve factoren. Sterke punten zijn de positieve factoren, die alleen 

betrekking hebben op de interne aspecten van het kleine-scheepssysteem. De mogelijkheden zijn ook 

positieve factoren, echter ze hebben alleen betrekking op externe factoren. 

 

De volgende sectie van dit hoofdstuk start met de sterke punten van de kleine-bakkensysteem. Het 

derde deel geeft de zwakheden van het systeem aan. Wanneer de interne factoren bepaald zijn, worden 

de externe factoren bepaald. Het vierde deel onderzoekt de mogelijkheden, terwijl het vijfde deel gaat 

over de bedreigingen. In sectie 6.6 wordt de volledige SWOT-tabel samengevat.   

6.1 Sterke punten van het kleine-bakkensysteem 

 

De sterke punten van het kleine-bakkensysteem worden bepaald door de volgende factoren. 
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Alle bestaande problemen van kleine binnenschepen worden aangepakt 

 

Alle problemen die betrekking hebben op de werking van de kleine binnenschepen worden aangepakt in 

de nieuwe kleine-bakkensysteem. Het grootste probleem van de kleine binnenvaartvloot is dat er geen 

tot weinig winst gemaakt wordt als gevolg van concurrentie van andere wijzen van transport en andere 

types binnenschepen. Als gevolg daarvan zullen de nieuwbouw-schepen toenamen in grootte om 

maximaal gebruik te maken van schaalvoordelen. Een ander gevolg van de slechte winstgevendheid is 

dat de banken / investeringsbedrijven niet bereid zijn te investeren in nieuwe kleine schepen. De slechte 

rendabiliteit van de kleine binnenschepen heeft er ook toe geleid dat er geen nieuwe kapitein-eigenaars 

beschikbaar zijn om een klein schip te bedienen. Er is ook een maatschappelijk probleem met kleine 

binnenschepen:  niet veel mensen zijn nog bereid te wonen op een klein binnenschip wat te wijten is aan 

de kleine leefruimte op dat schip. 

 

Omdat het probleem van de slechte winstgevendheid is opgelost in het kleine-bakkensysteem, als gevolg 

van de schaalvoordelen tijdens het varen met de duwboot en het duwbakkonvooi, en als gevolg van het 

feit dat de nieuwe kleine schepen zijn ontworpen zonder leefruimte, heeft het ontwikkelde concept 

goede mogelijkheden tot overleven. 

 

Optimaler gebruik van kleine waterwegen  

 

Het kleine-bakkensysteem kan gebruikt worden om om te gaan met de in hoofdstuk 3 genoemde 

problemen van toenemende congestie op het wegennet en de groeiende bewustwording van de zorg 

voor het milieu, en het verminderde aanbod op de kleine binnenwateren. De aanpassing van de 

binnenvaartinfrastructuur is te duur en duurt te lang om te voltooien. Daarom is het kleine-

bakkensysteem een betere oplossing. 

 

Flexibel met betrekking tot netwerkontwerp 

 

Het ontwerp van het netwerk van het kleine-bakkensysteem is flexibel. Dit betekent dat het aantal 

waterwegen, de geselecteerde waterwegen en het aantal bakken per waterweg kan worden gewijzigd. 

Dus als de vraag over een waterweg wordt verminderd kunnen de bakken worden verplaatst naar een 
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andere waterweg. Het is ook mogelijk om de bakken te gebruiken om vracht te vervoeren van inlandse 

terminals tot een diepzeehaven. 

 

Betrouwbaar systeem dat goederenbehandeling en varen splitst 

 

Het kleine bakken systeem heeft als belangrijkste voordeel dat het daadwerkelijk varen en de 

goederenbehandeling zijn gesplitst. De duurste onderdelen van het totale systeem, de sleepboot en de 

bemanning, zullen zoveel als mogelijk varen, omdat de sleepboot niet hoeft te wachten in de haven om 

schepen te laden en lossen . Alleen om in de haven bakken te koppelen en los te koppelen, wordt in de 

haven tijd verloren (hoofdstuk 4). Een ander voordeel is dat op elke kleine waterweg een extra dag (en in 

de haven twee dagen) wordt toegevoegd in de totale logistiek. Dit betekent dat eventuele vertragingen 

verstoringen op de kleine waterwegen, van maximaal 24 uur, opgevangen kunnen worden binnen het 

systeem. Dit maakt dat het systeem betrouwbaar is. 

 

Nieuwste technologie op nieuwe schepen 

 

De dwuboot en -bakjes zullen nieuw gebouwd worden. Dit betekent dat de nieuwste 

voortstuwingstechnologie kan worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is dat alle schepen zijn 

ontworpen met een dubbele bodem die verplicht gesteld kan worden in de toekomst voor alle 

binnenschepen. 

 

Klein effect van de brandstofprijzen op de totale kosten 

 

De totale kosten van het kleine -scheepssysteem worden voor meer dan 50% bepaald door de vaste 

kosten. De totale kosten worden voor minder dan 10% bepaald door de brandstofkosten. Dit betekent 

dat grote variaties van de brandstofprijs geen grote impact op de transportkosten zullen hebben. Dit 

betekent dat, met stijgende brandstofprijzen, de totale transportkosten van het kleine-bakkensysteem 

niet veel zullen toenemen, wat zal leiden tot een concurrentieel voordeel ten opzichte van haar 

concurrenten. 
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Lage externe kosten ten opzichte van wegvervoer 

 

Externe kosten worden veroorzaakt door ongevallen, lawaai, klimaatverandering, infrastructuurslijtage 

en congestie. Binnen het onderzoek zijn al deze kosten berekend. Daaruit is gebleken dat de externe 

kosten voor de binnenvaart per ton lading lager zijn dan die voor het wegvervoer.  

 

Geen concurrentie van andere kleine bakkensystemen 

 

In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat, op de Vlaamse kleine binnenwateren, het kleine-bakkensysteem 

neigt in een natuurlijk monopolie te opereren. Dit betekent dat de eerste die start met het kleine-

bakkensysteem in het voordeel zal zijn ten opzichte van andere kleine-bakkensystemen. Dit betekent dat 

er geen concurrentie van andere kleine-bakkensystemen wordt verwacht.  

 

6.2 Zwakheden van het kleine-bakkensysteem  

 

In deze sectie worden de zwakheden van het ontwikkelde systeem gegeven.  

 

Verhoogde complexiteit binnen de logistiek van het kleine-bakkensysteem 

 

In het netwerk zijn de bewegingen van het duwschip-duwbakkonvooi en de bakjes ontkoppeld. Dit 

betekent dat er drie verschillende bemanningen nodig zijn (kleine bakken, duwboot en haven) en dus is 

er meer planning nodig om de activiteiten te stroomlijnen. Met dit aspect wordt rekening gehouden 

door de extra overhead kosten van € 150.000 per jaar mee te nemen. 

 

Lage flexibiliteit in gebruik 

 

Met het kleine bakkensysteem worden de bakken verplaatst op vaste tijden. Dit betekent dat, indien een 

klant meer vracht wil vervoeren dan oorspronkelijk besteld, het kleine-bakkensysteem daar niet goed 

mee kan omgaan. Dit komt doordat het concept is ontwikkeld om “regelmatige”, vaste diensten aan te 

bieden. Als er meer bakjes naar een waterweg moeten gaan betekent dat er dus op de andere 

waterwegen bakjes te kort zijn. Dus aanpassen van aanbod tussen de verschillende waterwegen kan 

alleen als dat niet ten koste gaat van de andere verladers.   
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Hoge vaste kosten en dus kwetsbaar voor permanente reductie van de vraag 

 

In het onderzoek werd geconcludeerd dat meer dan 50% van de transportkosten zijn gerelateerd aan 

vaste kosten. Dit betekent dat wanneer de vraag afneemt, en het aanbod moet worden aangepast, de 

totale kosten niet veel worden verminderd. Dit was ook de conclusie uit hoofdstuk 5, waar er werd 

aangetoond dat het opleggen van duwbakken duurder is dan het systeem exploiteren met slechts een 

beperkt aantal bakken. 

 

Grote implementatie-horde 

 

Het implementatie-onderzoek heeft uitgewezen dat, om te beginnen met de kleine bakkensysteem, er 

een grote implementatie hindernis moet worden genomen. Als de kosten in verband met het opstarten 

van het systeem volledig worden genomen door de investeerder van het systeem zal de NCW aanzienlijk 

verminderen (bijna tot nul euro in de slechtste situatie). 

   

Afhankelijk van beperkte hoeveelheid potentiele klanten 

 

Alle goederenstromen met een herkomst of bestemming op de kleine waterwegen zijn verzameld uit 24 

verschillende bedrijven. Als alleen de ladingstromen die nodig zijn in de ontwikkelde business case 

(routes 2-3-4) worden beschouwd dan zijn er 18 bedrijven die deze goederenstromen voor hun rekening 

nemen. Op route vier zijn er slechts twee bedrijven die de totale goederenstromen bepalen. Dit maakt 

het kleine bakkensysteem, op route 4, grotendeels afhankelijk zijn van deze bedrijven. Als een bedrijf 

haar activiteiten verhuist of indien het geen gebruik gaat maken van het kleine bakkensysteem zal dit 

van grote invloed op het kleine bakkenbedrijf. Als de daling van de vraag tijdelijk is dan kan het systeem 

er mee omgaan. Maar als de vermindering van de vraag permanent is, dan kan het kleine bakkensysteem 

hier niet mee omgaan en zal het onrendabel worden. 

6.3 Mogelijkheden van het kleine bakkensysteem 

 

In deze sectie worden de mogelijkheden van het kleine bakkensysteem gegeven. 

 

Nieuwe markten (pallets) 

 

In het onderzoek werd ook de mogelijkheid onderzocht van het toevoegen van gepalletiseerde 
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ladingstromen naar het kleine-bakkensysteem. Met het ontwikkelde concept is het mogelijk om een of 

meerdere dedicated "palletbakken" toe te voegen aan het totale systeem. De klassieke binnenvaart-

ladingstromen (bulk en containers) kunnen dienen om tot de kritieke massa te komen. Deze nieuwe 

goederenstromen kunnen van groot belang worden in de toekomst als er meer lading wordt geleverd 

met containers en palletten. 

 

Zero-emissie scheepvaart op kleine binnenwateren (marketing) 

 

De bakken zijn ontworpen met batterijen die zijn geplaatst in de dubbele bodem. Deze batterijen 

worden opgeladen door de hoofdmotoren van de duwboot. Dit betekent dat op de kleine 

binnenwateren (waar de bakken varen) er geen uitstoot is. Dit kan gebruikt worden in de marketing van 

het kleine bakkensysteem. 

 

Herpositionering van lege containers 

 

In hoofdstuk 4 werd aangetoond dat, indien de containers leeg zijn, extra vervoer over de weg kan 

worden toegevoegd aan het kleine-bakkensysteem. Dit betekent dat de potentiële markt kan worden 

verhoogd van alleen water gebonden bedrijven naar een bestemming verder inlands (tot 3 km van de 

waterweg). 

 

6.4 Bedreigingen voor het kleine-bakkensysteem  

 

De eerste bedreiging voor het kleine-bakkensysteem zal komen van de concurrentie van het wegvervoer 

en de klassieke kleine binnenschepen. Deze bedreigingen zijn gebaseerd op twee afzonderlijke 

bewegingen: een offensieve en een defensieve beweging. Per bedreiging wordt er ook aangegeven hoe 

dit kan worden omgebogen in een opertuniteit. 

  

Offensieve strategie van de concurrentie 

 

Schippers van de kleine binnenschepen zullen, zeer waarschijnlijk, geen offensieve acties ondernemen 

tegen het kleine-bakkensysteem. De reden hiervoor is dat de verschillen in prijzen per TEU en ton te 
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groot zijn, zodat de kleine binnenschepen een prijsoorlog niet zullen  overleven. De reactie van de 

schippers van de kleine binnenschepen zal daarom defensief zijn.  

 

De wegtransportbedrijven zullen hun tarieven verminderen voor het vervoer van geladen containers. Als 

gevolg van de kortere transporttijd (hogere snelheid), zullen de belangrijkste voordelen van het 

wegvervoer worden benut. Een kleine tariefverlaging is genoeg om hun concurrentievoordeel te 

behouden. Voor lege containers is het concurrentievoordeel van een kortere transporttijd minder en 

daarom zal het erg moeilijk zijn om te concurreren met het kleine-bakkensysteem. Het is daarom het 

beste ,voor het kleine bakkensyssteem, om tijdens de opstart fase te richten op de markt van de lege 

containers en de traditionele bulkmarkt voor binnenvaartschepen. 

 

Defensieve strategie van de concurrentie  

 

De schippers van de kleine binnenschepen zijn zeer kwetsbaar voor de implementatie van het kleine-

bakkensysteem. De kleine waterwegen zijn de natuurlijke omgeving van de kleine binnenschepen. Extra 

concurrentie zal het dus erg moeilijk maken voor hen. De schippers kunnen deze implementatie ook zien 

als een provocatie. De problematiek van de kleine binnenvaart is alom erkend in zowel Vlaanderen, 

Nederland als Frankrijk. Als gevolg daarvan heeft de overheid geld geïnvesteerd in onderzoek naar het 

operationeel houden van het kleine binnenvaartnetwerk, waar dat onderzoek en geld wordt gebruikt om 

een extra concurrent te ontwikkelen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de schippers zullen reageren 

op een defensieve manier, ze de toetredingsdrempels van het varen met twee bemanningsleden op 

kleine binnenwateren zullen willen houden, alsook de vereiste drie jaar binnenvaartervaring om kapitein 

te worden. Bovendien, als het kleine-bakkensysteem is geïmplementeerd, kunnen de kapiteins van de 

kleine binnenschepen dreigen met acties en zelfs stakingen. Het is daarom van belang om de bestaande 

binnenvaartschippers te betrekken bij de implementatie van het kleine bakkensysteem. 

 

De wegtransportbedrijven zullen minder kwetsbaar zijn dan de schippers van de kleine binnenschepen 

als gevolg van de implementatie van het kleine-bakkensysteem. Hun potentiële markt is veel groter dan 

de potentiële markt van de kleine waterwegen, want vrachtwagens zijn niet beperkt tot de geografische 

beperkingen van de kleine binnenwateren. Als de wegtransportbedrijven de ladingstromen van en naar 

de kleine binnenwateren verliezen, zal dat verlies marginaal zijn. Zij zullen de implementatie van het 
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kleine-bakkensysteem niet zien als een provocatie, maar net als een extra concurrent. Hiervoor zijn geen 

extra maatregelen nodig om deze bedreiging te mitigeren. 

 

Onvoldoende personeel voor het kleine-bakkensysteem 

 

Een volgende bedreiging betreft een tekort aan bemanningsleden. Voor dit concept is er immers nood 

aan bemanningsleden, die varen met zowel de duwboot, als met de kleine bakjes. Grote moeite kon 

worden verwacht als al die schippers alle benodigde vergunningen en vaarervaring moeten hebben 

voordat ze kunnen beginnen met varen. Daarom is het raadzaam om vroegere kapiteins van kleine 

binnenschepen aan te trekken naar het kleine-bakkenbedrijf (zie ook de eerste bedreiging). Als er niet 

genoeg voormalige kapiteins beschikbaar zijn, zou een andere oplossing erin kunnen bestaan de 

kapiteins van de bakjes vaarvergunningen te geven op een beperkt vaargebied . Deze vaarvergunningen 

zijn alleen geldig op de kleine binnenwateren, zodat er ook instroom van nieuwe mensen kan worden 

gebruikt om de bakken te bemannen. 

 

Regulering van het kleine-bakkensysteem op het netwerk van kleine vaarwegen 

 

Vanwege het feit dat het kleine bakkensysteem zal neigen naar een natuurlijk monopolie kan worden 

verwacht dat het kleine bakkenbedrijf zal worden gemonitord door de overheid. Deze monitoring zal er 

voor zorgen dat er geen misbruik gemaakt kan worden door de operator van het kleine bakkensysteem. 

 

6.5 Totale SWOT tabel van het kleine bakkensysteem  

 

In onderstaande tabel wordt het total overzicht van de SWOT analyse gegeven. Ook zal er kort een 

overzicht worden gegeven van de belangrijkste punten die geconcludeerd zijn uit de SWOT analyse. 
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Tabel 4: SWOT-analyse van het kleine bakkensysteem 

Sterkte Zwakte 

 - Pakt alle bestaande problemen van de kleine 

binnenschepen  aan 

- Verhoogde complexiteit binnen de logistiek van het 

kleine-bakkenbedrijf 

- Maak gebruik van kleine waterwegen 

(verhoging van de toegankelijkheid van de 

binnenvaart) 

- Lage flexibiliteit in gebruik 

-  Flexibel met betrekking tot netwerk-ontwerp 
- Hoge vaste kosten (kwetsbaar voor permanente 

reductie van de vraag) 

-  Betrouwbaar systeem waar 

goederenbehandeling en varen gesplitst zijn 
- Grote implementatie-horde 

-  Nieuwste technologie op nieuwe schepen 
- Afhankelijk van de beperkte hoeveelheid potentiele 

klanten 

- Klein effect van de brandstofprijzen op de 

totale kosten  

-  Lage externe kosten ten opzichte van het 

wegvervoer  

- Geen concurrentie van andere kleine-

bakkensystemen  

- Nieuwe markten (palletten) 
- De wegtransportbedrijven zullen tarieven 

verminderen 

- Zero-emissie scheepvaart op kleine 

binnenwateren (marketing) 
- De schippers zullen toetredingsdrempels behouden 

-  Herpositionering van lege containers - Onvoldoende hoeveelheid beschikbaar personeel 

 

- Regulering van het kleine-bakkensysteem op het 

kleine binnenvaartnetwerk 

Kansen Bedreigingen 
Bron: van Hassel, 2011 

 

Als het kleine bakkensysteem geimplementeerd zal worden is het belangrijk om rekening te houden met 

onderstaande opmerkingen: 

 

- Het is het beste ,voor het kleine bakkensyssteem, om tijdens de opstart fase te richten op de 

markt van de lege containers en de traditionele bulkmarkt voor binnenvaartschepen 

- Het is van belang om de bestaande binnenvaartschippers te betrekken bij de implementatie van 

het kleine bakkensysteem 

- Het is raadzaam om vroegere kapiteins van kleine binnenschepen aan te trekken naar het kleine-

bakkenbedrijf. Als er niet genoeg voormalige kapiteins beschikbaar zijn, zou een andere 

oplossing erin kunnen bestaan de kapiteins van de bakjes vaarvergunningen te geven op een 

beperkt vaargebied 
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7 Beleidsaanbevelingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden zes beleidsaanbevelingen geformuleerd. 

 

De eerste aanbeveling is om alleenvaart op de kleine waterwegen toe te laten, voor zowel het kleine 

bakkensysteem als de klassieke kleine binnenschepen op de kleine binnenwateren. Hierdoor nemen de 

transportkosten af voor de kleine-bakkensysteem, zodat de winstgevendheid en het 

concurrentievermogen zullen toenemen. Dit maakt dat het systeem aantrekkelijker wordt voor 

beleggingsmaatschappijen en banken als ze zien dat een goede business case gemaakt kan worden. 

 

Naast de volledige stilstand in nieuwbouw van kleine binnenvaartschepen, zijn er ook grote problemen 

bij het bemensen van de beschikbare binnenschepen. Het merendeel van de jonge startende kapiteins 

zal starten met een groot schip in plaats van een klein. Het aantrekken van nieuwe bemanningsleden van 

buiten de binnenvaartsector lijkt noodzakelijk om de bakken van het kleine-bakkensysteem te 

bemensen. Om nieuwe mensen aan te trekken, moet de toegangsbelemmeringen voor een startende 

kapitein verminderd worden. Het is dan ook aanbevolen om vaarvergunningen te verlenen aan schippers 

op kleine waterwegen na een verkorte opleiding. Deze vaarvergunning is alleen geldig voor het kleine 

waterwegen en als er gevaren wordt op schepen die leeg zijn of geladen met niet gevaarlijke lading. 

 

De derde aanbeveling is om te erkennen dat de oude manier van werken met een klein binnenschip 

(wonen en werken op het schip en exploïtatie van het schip door een familie) niet meer opgaat in de 

toekomst. Het beleid voor de kleine binnenschepen moeten gericht zijn op professionalisering van dat 

segment van de binnenvaartmarkt. Dat kan gedaan worden door het stimuleren en/of het creëren van 

binnenvaartbedrijven die verschillende (grote en kleine) schepen hebben. Het ontwikkelde kleine-

bakkensysteem is een voorbeeld waarbij alle bakken beheerd worden door een centraal bedrijf. Door in 

de kleine binnenvaartsector te streven naar defragmentatie zal ook de marktmacht toenemen, zodat ook 

de invloed in de totale logistieke keten zal toenemen. 

 

De vierde aanbeveling is dat, om een nieuwe binnenvaartsysteem te implementeren, een 

investeringspremie of een lening/garantie kan worden verleend. Deze premie zal alleen betrekking 

hebben op de implementatie van het systeem en niet op de daadwerkelijke exploitatie. Het wordt 
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afgeraden om subsidies te verlenen aan binnenvaartsystemen die niet op zichzelf kunnen concurreren 

zonder de hulp van de overheidsubsidies. Dit verstoord de marktwerking en is dus niet wenselijk.  

 

De vijfde aanbeveling is, dat als gevolg van het natuurlijke monopolie waar het kleine bakkensysteem zal 

opereren, de overheid het systeem monitort via een licentie-systeem om mogelijk misbruik van deze 

positie te voorkomen ten opzichte van andere potentiële bedrijven die eenzelfde soort bedrijf willen 

starten. Het is niet mogelijk (met de huidige markt) om meer dan een klein bakkensystemen te laten 

“overleven” op het Vlaamse waterwegennetwerk. 

 

De zesde en laatste aanbeveling heeft betrekking op het onderhoud van het kleine waterwegennet. Het 

is aangeraden om een waterwegdiepte die behoort tot klasse van de vaarweg (h = 2,5 m voor klasse II-

waterwegen) te garanderen. Slecht onderhouden waterwegen zullen resulteren in een verminderde 

diepte van de vaarweg en dus ook in een vermindering van het diepgang van de schepen en tot extra 

weerstand van de schepen op die waterweg. Indien, als gevolg van budgettaire beperkingen, het 

noodzakelijk en minimaal onderhoud op de kleine waterwegen onmogelijk is, kan een alternatieve 

oplossing worden naar voren geschoven, zoals het ontwikkelde kleine-bakkensysteem waarbij de bakken 

ontworpen zijn voor de huidige waterwegdiepte (zie ook de beleidsaanbeveling 4). 
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