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Vijf manieren om binnenvaart 

te bevorderen 

 

• 1. Het havenalliantiemodel 

• 2. Het marketingmodel 

• 3. Het beloningsmodel 

• 4. Het overheidsmodel 

• 5. Combinatiemodel 

 



Niets doen is geen optie! 

• Goederenstromen van en naar zeehaven 
verdrievoudigen in 20 jaar, 

• Weg- en spoorcapaciteit zijn niet toereikend 
om groei te verwerken, 

• Voor Noord-west Europa is een grotere inzet 
van binnenvaart oplossing, EU witboek, 

• De Rijn heeft nog een verborgen capaciteit 
van zeven maal de huidige inzet! Kanalen in 
NW-Europa kunnen nog 100% meer aan.  



Niets doen is geen optie! 

• Kijk naar steden als Bangkok en Djakarta wat 
er dan gebeurt, 

• Duitsland en Frankrijk hebben geen 
mogelijkheid om groei over de weg of spoor 
goed op te vangen, 

• Nederland kan z’n kracht laten zien door zich 
dienstbaar te maken aan de buurlanden en te 
doen waar we groot mee zijn geworden; 
transport en distributie.  

• Behoud van de Acte Mannheim is daarvoor 
voorwaarde; maximale groei binnenvaart! 



1.Havenalliantiemodel 

• Zeehavens en binnenhavens vormen een 
netwerkalliantie, 

• Goederenstroomanalyses bepalen capaciteit 
achterlandverbindingen en (zeehavens), 

• Zeehavens verbinden zich tot b.v. 10% shift 
binnen 20 jr naar spoor of binnenvaart, 

• Havenbedrijven gaan contracten aan met 
terminals bij grondverwerving, 

• Nederland/EU gaat een green deal aan met 
transportsector; onderdeel van MVO + bonus. 

 



Havenalliantiemodel 

de uitvoering 
• Convenanten zeehavens-

binnenhavens-branche; afspraken over 
modal split en capaciteit infrastructuur, 

• Convenant Rijk-havens en branche over 
streefwaarden modal shift, 

• Monitoring ontwikkelingen, bijsturing 
waar nodig, 

 



Europese vaarwegen 

Bron VIA Donau / bewerking BvB 



Bron VIA Donau / bewerking BvB 

Economisch belangrijke gebieden rond de vaarwegen 



Dominante goederenvervoercorridors Noordwest-Europa 



>100 miljard tonkm 

 

 

 

50-100 miljard tonkm 

 

 

< 100 miljard tonkm 

Bron Eurostat Binnenvaart Spoorvervoer Wegvervoer Pijpleiding 

15 

EU 

Landen  
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Vervoerprestaties in de Europese Unie 



2.Marketingmodel 

• Goede klantrelatie opbouwen in een vrije 
dynamische markt, 

• Goede inter & synchromodale samenwerking 
weg/watervervoer, 

• Trekken aan elke ton wegvervoerlading, 

• Over de weg als het moet, over water als het 
kan. Per spoor is niet relevant binnen NL, 

• Voor 65/75% van wegvervoer is geen 
alternatief vanwege “door to door” concept. 



Randvoorwaarden 
• Kennis binnenvaartvergroten bij verladers, 

weghalen vooroordelen 
– Het gaat niet om de snelheid maar om vaste 

aankomsttijden (betrouwbaarheid!) 

– Het gaat niet om de vervoersafstand, maar 
hoeveelheid lading bepaalt of een schip (of spoor) 
rendabel is (ook over korte afstand!) 

– Het gaat nog steeds om de prijs, maar 
duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol, 

– Voeg incentives uit andere modellen toe (1,3, 4), 

– “The solution is the network”: denken in netwerken 
vergroot de kans op continentaal binvrt. transport. 



Marketing model + aanpak 
• Team logistieke adviseurs om 

ladingbelanghebbenden persoonlijk te 
benaderen (economen + binnenvaart), 

• Kennisbehoefte: infrastructuur,overslag, 
schepen, bussinessplan en tarieven, 

• Gebruik intermediaire diensten voor promotie 
(expediteurs, cargadoors), lever offertes, 

• Zoek naar een totaaloplossing in de keten 
met een duidelijke regie, bussinessplan,  

• Groupage van vervoerdiensten, 

• Inzet haven & overheid als katalysator! 



Marketingmodel + methode 

• Direct mail verladersmagazine (-/-), 

• Nabellen na verzenden magazine (-/o), 

• Guerilla opvallende ludieke actie (+/o), 

• Advertenties in vakbladen (+/o), 

• Reclame op tv of andere media (+/o), 

• Biedt incentives (+/++) 

• Congres met rail en short sea (+/++), 

• Congres met riverdating (+/+++), 

• Oplossing met best. Log. Dienstverlen(+/+++) 

• Inzet VIP of Minister (+/+++++). 



3 Beloningsmodel 

Diverse incentives om binnenvaart te 
stimuleren: 

• Wegnemen belemmeringen in sfeer van 
opslag, overslag, kades, haven, voor- & 
natransport, vergunningen,adm. Lasten, 

• Geldelijke of fysieke beloning, 

• Plaatsing in eregalerij, PR in de media, 

• Green label/CO2 bonus/The Blue Road/ 

• Ontmoeting met een VIP. 





Bron BVB / ECN 

Vervoerafstand per modaliteit 

Met een brandstofverbruik van 5 liter per ton 



4A.Pro actief Overheidsmodel 

• Boven transportafstand X of capaciteit Y per 
definitie vervoer over water,  

• Overheden stimuleren binnenvaart of spoor 
bij uitvoering eigen werk of deelname in 
beheerslichamen, 

• Ontmoedigen vervoer over de weg als het 
niet nodig is, convenant afspraken Rijk, Prov. 
+ maatschappelijk middenveld, 

• Geen dwang, dat werkt slecht in Nederland. 

• Behoud voorsprong & vrijheden binnenvaart 
op juridisch gebied: Acte van Mannheim. 

 



4B.OverheidsROmodel  

• Goederenvervoer concentreren via RO op 
hoofdcorridors tussen knooppunten, 

• Knooppunten nationaal intelligent 
coördineren en synchromodaal maken, 

• Ontmoedigen goederenvervoer op 
secundaire wegen, in woonwijken en de 
natuur en recreatiegebieden, 

• Ontmoedigen aanleg bedrijfsterrein zonder 
synchromodale ontsluiting, 

• Regiefunctie bij modaliteitskeuze toevoegen 
aan synchromodale bedrijfsterreinen. 

 





Impact on the landscape 



Effectiviteit modellen 

»                                                             effectiviteit 

• Havenalliantie model       ++ 

• Marketingmodel       ++ 

• Beloningsmodel             +++ 

• Overheidsmodel A     +++ 

• Overheidsmodel B     ++++ 

• Combinatiemodel       ++++ 



Extreme modellen 

• Bestraffen, 

• Dwang, 

• Verplichting boven 100 km,  

• Sluiting wegen voor goederenvervoer, 



Conclusies 

• Er zijn verschillende effectieve methoden om 
binnenvaart te stimuleren, 

• Vervoer via Nederland maakt maakt kans op 
modal shift, dan via Frankrijk of Duitsland, 
vanwege beperkte capaciteit, 

• Een Green deal Rijk-branche maakt ons 
allemaal medeverantwoordelijk te streven 
naar meer binnenvaart, 

• Er zijn nog veel vooroordelen tegen spoor en 
binnenvaart; die moeten worden 
weggenomen door goede voorlichting, 

 



Conclusies 2 

• Snelheid van transport is ondergeschikt aan 
prijs en betrouwbaargheid, 

• De meest effectieve methoden zijn in handen 
van het Rijk, 

• Een combinatie van methoden is het meest 
effectief. 

• Natuurlijke aandeel containers binnenvaart 
ligt nog 20% hoger dan huidige aandeel, 

• De toekomst van het goederenvervoer ligt op 
het water. 

 


