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Deelnemende projecten



Deelnemende projecten



Lessons learned



Cluster Bouwstromen via het water Motivatie voor vervoer over 
water Voornaamste impact

Kleinschalige 
nieuwbouw, 
renovatie en 
transformatie 

Aanvoer van een groot deel 
van het bouwmateriaal

Afvoer van bouwafval

Vergroten efficiëntie 
bouwproces door 
tijdsbesparing personeel

Creëren extra 
opslagcapaciteit aan de kade 

Vermindering aantal ritten in 
de stad

Grootschalige 
stedelijke 
bouwprojecten 

Aanvoer van een aantal 
specifieke grote en zware 
bouwstromen, deels ook 
direct vanuit de leverancier 
naar de hub

Vergroten efficiëntie 
bouwproces door 
bijvoorbeeld optimalisatie 
van het verticale transport

Vermindering aantal ritten 
binnen en buiten de stad

Kade renovatie 

Aanvoer van een groot deel 
van het bouwmateriaal en -
materieel

Afvoer van bouwafval

Gestimuleerd via een korting 
vanuit de opdrachtgever

Creëren extra 
opslagcapaciteit

Vermindering aantal ritten in 
de stad

Haven-
gerelateerde 
infrastructuur-
werken 

Afvoer van zand, grind en 
grond

Gestimuleerd via een korting 
vanuit de opdrachtgever

Alleen vermindering ritten 
buiten de stad. Relatief grote 
CO2 besparing.

Amsterdam Vaart!



Resultaten

• 35 % minder emissies

• Totale reductie van 525 ton.

• 40 % minder binnenstedelijke ritten

• Totale reductie van 22.000 ritten, waarvan 2.300 binnenstedelijk

• 30 % verschuiving van weg naar water

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjY4u-6luTjAhVJbFAKHTd1AG8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.zoevcity.nl/ondanks-een-drukke-verkeersroute-toch-een-probleemloze-bouwlogistiek/&psig=AOvVaw3emv3-bQ3CrThGXZzQXlTU&ust=1564834896194088


Ambities 2020

• Opschaling en bestendiging van huidige gedachtegoed in kansrijke 
bouwlogistieke projecten
• Laten landen in de sector
• Implementatie en use case op traject producent – hub over water tussen 

regio’s
• Verkenning bijdrage vervoer over water aan ontlasting kademuren en 

bruggen
• Ondersteuning beleid

• Verbreden aanpak naar nieuwe stromen, waaronder afval. Ook 
breder kijken naar andere stromen (verkenning).

• Zero-emissie varen door o.a. DKTI



Bedankt voor uw 
aandacht

Contactgegevens:

Kim Borgmann  
Kim.borgmann@portofamsterdam.com

Jessica van Rijn 
Jessica.vanrijn@tno.nl
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Congres Bouwlogistiek 
'Zicht op de stad’

Bouwlogistiek via de
waterweg

Ir. Carl Verhamme   Extern Transportdeskundige

Tilburg. 11/02/2020



Het beheren en ontwikkelen van 
waterwegen als een krachtig netwerk dat 
bijdraagt aan de economie, de welvaart en de 
leefbaarheid van Vlaanderen

Missie



Werkingsgebied



Ondersteunende maatregelen van De Vlaamse 
Waterweg

▪ Pallettransporten via de binnenvaart.
▪ Investerings- en exploitatiesubsidie
▪ Tonnageverplichting

▪ PPS (privaat-publieke samenwerking) 
kaaimuren
▪ 20/80 ratio privé/publiek
▪ Tonnageverplichting
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1. Interregio
2. Locaal
3. Stedelijk

3
consignatievoorraden



Locale palletstromen
Noord-Zuid Verbinding

Wat? Vaarlus via het water met kleine pick&drops van palletten en stukgoed.

Verladers
◼ Coeck Niel 
◼ Wienerberger Rumst
◼ Eternit Kapelle op den Bos 
◼ M-Pro Brussel
◼ Distrimaco Brussel
◼ De Nayer Halle
◼ Cantillana Sint-Pieters-Leeuw
◼ Gobert Mons
◼ Holcim Nivelles 
◼ …

CONSIGNATIEVOORRAAD

◼ Knauf (Isolava) Brussel



Bouwlogistieke watergebonden proefprojecten

• Wienerberger:

– Outboundvolumes gevelstenen en snelbouwstenen max. via de binnenvaart

– Structurele lus Beerse-Bornem-Brussel

– Strategie-focus op vaarlussen om leegvaart te vermijden.

• Knauf:

– Lus driehoek Wielsbeke-Utrecht-Engis

– Blokken/Platen/MP75

• Kortrijk

– Werf HoWest: grondverzet via Leie

Wielsbeke

Engis



Logistieke uitdagingen 
stedelijke distributie Gent

▪ Circulatieplan met 
venstertijden voor 
goederentransport in Gent; 
verboden tussen 11:00-18:00.

▪ Duurzaamheid van de 
transportmodus.

▪ Reductie van de emissies.

▪ Veiligheidsaspect van zwakke 
weggebruikers.

Maximaal inzetten op het 
fijnmazig waterwegennet van Leie 
en Schelde in de binnenstad.



▪ Stedelijke distributie
▪ FMCG

▪Dranken/Bulkies
▪Leeggoed

▪ Afvalstromen

▪ Werflogistiek
▪ Afvoer van gronden en breekpuin.
▪ Aan-en afvoer van zwaar materieel.
▪ Aanvoer van bouwmaterialen.
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Stadsdistributie via de binnenvaart
Specifieke stromen



▪ Lange Munt

▪ Waalse Krook

▪ Henleykade

Pilootprojecten



Leerpunten pilootprojecten

▪ Structurele maatregelen:
▪ Hub infrastructuur + construction consolidation centers
▪ Aangepast varend materieel
▪ Waterwegennetwerk

▪ Baggeren
▪ Kunstwerken (bruggen/sluizen)

▪ Mobiliteit
▪ Flankerende maatregelen
▪ Beperkingen zwaar transport



Dank voor uw
aandacht!

Vragen?



ZICHT OP DE STAD



Shipit in 1 slide

De pioniers de “gelovers” van het eerste uur

Heel wat te doen in Brussel

Wereldprimeur



Since 2003

600 meter own quay

12 own barges

20 chartered barges

Bulk & Pallets: ca. 3 MIL TONS/YR



Shipit in 1 slide

De pioniers & de “gelovers” van het eerste uur

Heel wat te doen in Brussel

Wereldprimeur



754 MEDEWERKERS

5 FILIALEN IN BELGIE

1974: Knauf Gips & Hoofdzetel
Engis – 242 medewerkers

1990: Knauf Isolava Gipsblokken
Wielsbeke – 70 medewerkers

1990 Knauf Belgips Gipsplaten
Wielsbeke – 75 medewerkers 2002: Knauf Insulation glaswol

Visé – 311 medewerkers

2002 : Gabriël Technologie styreen
Baudour – 56 medewerkers



• 2000 : Arizona
• 2002 : Sonia
• 2003 : Tarsis

4000 ton/week 
=

160 trucks/week

200,000 ton/jaar
=

8000 trucks/jaar

Bulk via waterweg

TRANSPORTPOLITIEK, -VISIE





Paletten  via waterweg

2008: 

eerste test

2 heftrucks

Gipsblokken :

• 625 ton

• 25 trucks

TRANSPORTPOLITIEK, -VISIE



2010-2011:

Verder testen traject

Wielsbeke-Utrecht

POSITIEF

• DC Utrecht

• NL 30T       BE 25T 

• Snelheid 

TRANSPORTPOLITIEK, -VISIE

Paletten  via waterweg

MAAR: 

Gebruik Heftrucks:

• Totale kost hoger

• Tijd laden/lossen

• Verdeling gewicht

• Veiligheid



Paletten  via waterweg

Subsidie Vlaamse Gemeenschap:

(Waterwegen & Zeekanaal)

• Exploitatie

• Investering

• Dedicated ship

• 1400 ton laadvermogen

• Voorzien van kraan

2012 Beslissing :

Sinds oktober 2013

OORDERDAM 

TRANSPORTPOLITIEK, -VISIE

Voordelen:

SNELLER + VEILIGER



Paletten  via waterweg

TRANSPORTPOLITIEK, -VISIE



Shipit in 1 slide

De pioniers & de “gelovers” van het eerste uur

Heel wat te doen in Brussel

Wereldprimeur



over het water
tot in het centrum van 
de stad

15 09 2019, werd 1000 ton straattegels geladen in 
Gent, deze werden op 17 09 2019 op onze 
Brusselse terminal gelost



De straattegels 
worden op 
bestelling & JIT 
op de 
verschillende 
Brusselse  
werven gelost

-- intussen werd een tweede schip geladen --



Drie mogelijke manieren om 
(bouw)materialen de stad in te brengen

Inefficiënte 
vrachtwagen

• Rechtstreeks

• Lage beladingsgraad

• Hoog aantal “weg 
km”

Efficiënte 
vrachtwagen 

• Via consolidatie punt

• Hoge last mile
beladingsgraad

• Hoog aantal “weg 
km”

• Invloed op 
afwerkingsfase

Multimodaal / water 
& weg

• Via consolidatie punt

• Hoge last mile
beladingsgraad

• Hoog aantal “water 
km”

• Laag aantal “weg 
km”

• Invloed op 
ruwbouw- en 
afwerkingsfase



de bouwsector als partner



de bouwsector 
staat immers voor:

5% van ons BBP

300.000 FTE’s

10 % van de toegevoegde waarde-creatie

25-30 % van vrachtwagenbewegingen 
naar en in Belgische steden…

+10% bouw budget wordt besteed aan 
logistiek

tot 10% van het bouwbudget gaat op aan 
faalkosten

Source VIL



1, een “burning platform”

2, een “klimaat” dat er rijp voor is

3, een strategisch gelegen depot

om verder te gaan: drie belangrijke 
voorwaarden…



burning platform: evolutie op ecologisch - en
mobiliteitsvlak

• Meer en meer problematisch;
• Aanlevering werf; 

• Diefstal en schade op de werf;

• Interne werflogistiek;

• Zou beter kunnen;
• Planning verticaal transport;

• Analyse van goederenstromen;

• Burenhinder;



burning platform: steden eisen, minder, 
intelligenter en veiliger transport



Zero Emission Cities worden de standaard

steden sluiten hun deuren voor 

inefficiënt zwaar transport 

London & 
Amsterdam 
nemen het voortouw, 

andere volgen





the Brussels smart mobility challenge
2017 Edition / Innoviris

• Ontwikkeling, test & implementatie van:
• Smart mobility oplossingen
• Die beantwoorden aan de Brusselse uitdagingen, 

• Test-it & living labs =
• Real live
• Research & documentatie
• Test & verbetertraject

• Eerst op kleine schaal, later breder uit te rollen

… klimaat…



→ Support of Brussels institutons

→ Project partners

Research center

Coordination

Research on flows 
& digital platform

Federation

Mobilises the 
construction sector

Logistics operator

Operations & 
management of the 
BCCC

University

Impacts 
environement, 
mobility, societal.

Cloud solution

Digital platform (first 
& last mile)

→ Support of many large contractors

een consortium van experten ondersteund door de 
bouwsector…

… klimaat…



startten op 1 december 2018,

het brussels construction consolidation center



Brussel
12,000 m2 

… strategisch gelegen depot …



principe van het BCCC



service offer

Gebruik van 
logistiek 

consolidatie 
centrum

Transport 
& on site traffic 
management

On site services Facility 
management



ANALYSE door project partner WTCB



van meetstaat tot logistiek begrijpelijk materiaal



gebouw vertaald naar pallets

=



tot op het niveau van vrachtwagenbeweging

=



Digitalized – graphics, optimal vehicle



Shipit in 1 slide

De pioniers & de “gelovers” van het eerste uur

Heel wat te doen in Brussel

Wereldprimeur



een logistieke primeur, IN DE 
PRAKTIJK



einde 2019, werden de binnenmuren voor een 
Brussels appartementsgebouw geladen in 
Wielsbeke & aansluitend geleverd op het BCCC…



op 21 januari, wendde MS Oorderdam de steven 
richting Burcht om daar  - op 24 januari - in één keer alle 
buitenmuren van ditzelfde gebouw te laden, met 
bestemming BCCC, 



vanop het Brussels consolidatiecentrum wordt vanaf 

30/01, geconsolideerd en JIT een volledig gebouw 
geleverd in Brussel centrum

+



van zodra de ruwbouw staat, wordt alle 
afwerkingsmateriaal eveneens geconsolideerd
(met volle wagens op korte afstand) aangeleverd



vroeger werd met elke pallet gemiddeld tussen 65 en 
130 km rondgereden, vandaag tussen de 5 en 10 km 



baten van deze set-
up

de klassiekers zoals; logistiek,
mobiliteit, burenhinder, 
verlies/diefstal, klimaat en 
milieu

maar vooral: invloed vanaf de 

ruwbouwfase



always welcome to have a look !


