
Kansen voor logistiek over water

Kees Modderman
Logistiek adviseur



Dokkum

Veendam
Winschoten

Drachten

Heerenveen

Sneek

FranekerHarlingen

Schagen

Alkmaar

Zaandam
IJmuiden

Purmerend

Nijkerk

Meppel Hoogeveen

Emmen

Coevorden

Almelo

Hengelo
Deventer

Zutphen

Doetinchem

GeldermalsenGorinchem

Oosterhout

Zevenbergen

Roosendaal

Terneuzen

Goes

Best

Helmond

Nederweert

Lemmer

Ka
na

al
 G

en
t -

    
  T

er
ne

uz
en

Westerschelde

Oosterschelde

Ka
n.

 d
oo

r Z
ui

db
ev

el
an

d

Schelde - Rijnverbinding

Wilhelmina kanaal

Wilhelmina kanaal

Dintel Mark

Amer

Merwede

Nieuwe

Nieuwe Maas

Oude
Maas

Bergsche Maas

M
er

wed
e 

Ka
na

al

Neder - Rijn

Waal

Waal

W
aa

l Maas

Waal

Panerdesch Kannaal

G
eldersche IJssel

Zwar
te

 W
at

er

Zij kanaal naar Alm
elo

O
verijsselsch kanaal

St
iel

tje
s k

an
aa

l

Hogeveensche Vaart

M
eppeler d

iep
Urker vaart

Pr
in

se
s M

ar
gr

ie
t k

an
aa

l

Verlengde Hogeveensche Vaart

O
ude IJssel

Kanaal Zutphen - Enschede

Linge

Lek

Beneden   Merwede Boven   Merwede

Nieuwe Waterweg

Delftsche Schie
Rijn - S

chiekanaal Oude Rijn

Ringvaart

Ri
ng

va
ar

t

Am
st

el

Ve
ch

t

Am
st

er
da

m
 - 

Ri
jn

ka
na

al

Hollandsche IJssel

Hartel Kanaal

Zuid - W
illemsvaart

Zuid - W
illem

svaart

Zuid - Willemsvaart

Noordervaart

Kan W
essem

 - Nederweert

Geldersche IJssel

Ge
ld

er
sc

he IJs
sel

Lek

Amsterdam - Rijnkanaal

Dokkumer Ee

Dokkumer Ee

Van Harinxma Kanaal

Prinses Margriet kanaal

Windschoter Diep

Van Starkenborgh kanaal

Eems kanaal

Reitdiep

N
oo

rd
 W

ill
em

sk
an

aa
l

Nw. Heerenveense kanaal

Lem
ster vaart

Ka
n.

 B
eu

ke
ls

 S
te

en
w

ijk

Hoge Vaart

Hoge Vaart

Lage Vaart

Noordh.  Kan

Markermeer

LarservaartLage Vaart

N
oordh.  Kan

Noordzee  Kanaal

M
aa

s

M
aa

s

Ju
lia

na
 K

an
aa

l

Maas

Maas

Maas

M
aas - W

aal kanaal

Stein

Sittard-Geleen, Born

Maashouw

Leudal

Meerlo-Wanssum

Veghel

Gennep

Cuijk

Geertruidenberg

Oss

Tiel

Wageningen

Loenen

Harderwijk

Lochem

Texel

Eemsmond

Delfzijl

Kampen

Vlissingen

Zwijndrecht

Roermond

Bulkoverslag groter dan 3 mln

Zeehavens Bulk groter dan 10 mln

Bulkoverslag tot 3 mln

Bulkoverslag tot 2 mln

De Nederlandse binnenhavens 

vervullen een belangrijke  

logistieke functie. De directe 

werkgelegenheid is 66.700 

met een directe toegevoegde 

waarde van 8,2 miljard Euro. 

De binnenhavens met de omA

vangrijkste bulkoverslag zijn 

Utrecht, Cuijk en Hengelo. Bron: NVB, Ecorys, bewerking BVB

Vaarwegen en belangrijke binnenhavens in Nederland
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Vaarwegen

50.000 km vaarweg in Europa 5.000 km vaarweg in Nederland



Waarom goederenvervoer over water?

Een natuurlijke manier van transport over bestaande infrastructuur als rivieren, kanalen en meren.

Geen filevorming op het water, voldoende vaarweg- en transportcapaciteit.

Groot overslagnetwerk in het achterland.

Duurzame modaliteit per ton/kilometer.

59%

37%

4%

Modal split Rotterdam

Wegvervoer
Binnenvaart

Spoor



Scheepsklasse



Duurzame modaliteit, wat is nu al haalbaar?

1. Traject met voor- en natransport over de weg 
en het hoofdtransport over water. C02-reductie ca. 30-40% 

2.     Traject van kade tot kade. C02-reductie ca. 40-60%

3.     Traject in en rond de stad over water. Zero emissie transport

Rekening houden met Zero Emissie Stadslogistiek. Maximaal 7.5 ton over de weg.

Greenwave 
20 ton



Locaties in de provincie Utrecht



Containeroverslag in en rond de provincie Utrecht



Factoren voor het inzetten van logistiek vervoer over water

Beschikbaarheid Vaarweg infrastructuur, scheepscapaciteit, overslagfaciliteit.

Schaalbaarheid Afvaart frequentie, balans in retourvolume, grootte afzetgebied.  

Betrouwbaarheid Afhandeling in de zeehaven, waterstand, brug-en sluisbediening.

Bereidheid ketenpartijen Verandering van logistiek proces.
Creëren van draagvlak intern en extern.
Bereidheid tot samenwerking, delen van logistieke data.

De reistijd, productietijd, maximale voorraad, werkkapitaal en pieken in de vraag zijn 

allen van invloed op de frequentie waarop goederen worden verzonden en de doorloop-

tijd die hierbij past. Binnenvaart kan zeer goed worden ingezet bij producten die een 

batch-gewijs productieproces kennen (bijvoorbeeld een productiefrequentie van één 

keer per drie dagen of één keer per week) of waarbij de goederen gedurende de nacht 

kunnen worden vervoerd. In beide situaties kan de binnenvaart steeds vaker een 

interessante vervoersoptie bieden. Ook voor fast moving consumer goods (FMCG) 

en continentale goederenstromen.

Op- & overslag
Binnenvaart is in staat om tegen lage kosten te vervoeren. De kosten worden lager  

naarmate per afvaart meer tonnage kan worden meegenomen. Net als bij het weg- 

vervoer moeten ook de kosten voor het laden en lossen van het schip worden toegekend 

aan het transport. Daarnaast kunnen er extra opslagkosten ontstaan doordat het schip in 

een keer een grotere hoeveelheid vervoert. Het is dus van belang om te zoeken naar de 

optimale balans tussen opslag en vervoerscapaciteit van het schip.

Voor- & natransport
%HGULMYHQ�KRHYHQ�QLHW�GLUHFW�DDQ�KHW�ZDWHU�JHYHVWLJG�WH�]LMQ�RP�WH�NXQQHQ�SURÀWHUHQ�YDQ�

de voordelen van vervoer over water. Voor- of natransport overbrugt de afstand tot het 

water. De afstanden naar en van de kade kunnen wel een grote invloed hebben op de 

totale kosten.

Voorbeeld kostprijsberekeningen 

Om een meer praktisch inzicht te geven in de kosten van binnenvaarttransport is 

een tweetal berekeningen uitgewerkt. In de voorbeelden zijn reguliere transport- 

trajecten en ladingsoorten gekozen. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis 

van de kostprijs ten tijde van het samenstellen van deze uitgave, waarbij opgemerkt 

moet worden dat kostprijzen afwijken van commerciële actuele marktprijzen. 

Deze berekeningen moeten worden beschouwd als indicatie; er kunnen geen rechten 

aan worden ontleend.

Maritieme aanvoer in een zeehaven Overslag naar binnenvaart Binnenvaart   operator Inland terminal Verlader / Ontvanger

Importverbinding
Exportverbinding

Hoofdtransport:    binnenvaart Voor/ Natransport via de weg

Achterlandvervoer door binnenvaart bij maritieme transportketens
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Advies op maat
Vervoer over water is de meest logische keuze. Of en op welke wijze binnenvaart voor 

HHQ�VSHFLÀHNH�YHUODGHU�HHQ�DDQWUHNNHOLMNH�RSWLH�ELHGW��KDQJW�YDQ�YHOH�DVSHFWHQ�DI��

Om verladers op dit vlak vakkundig te ondersteunen en adviseren, is het project  

Maatwerk Voorlichting Binnenvaart opgezet. Ervaren logistiek adviseurs, van Bureau  

Voorlichting Binnenvaart, met gedegen kennis van de mogelijkheden van binnenvaart 

bieden verladers praktische ondersteuning. Zij zijn u graag van dienst!

The Blue Road: wie niet snel is, moet slim zijn!
Klanten bestellen vaak laat en willen op korte termijn geleverd krijgen. De bestelhoeveel- 

heid per klant kan in de tijd een grillig verloop hebben. Onder deze omstandigheden  

kiezen verladers veelal voor wegvervoer. Toch is het zeer goed mogelijk ook in dergelijke  

JHYDOOHQ�WH�SURÀWHUHQ�YDQ�GH�PRJHOLMNKHGHQ�HQ�YRRUGHOHQ�YDQ�ELQQHQYDDUWWUDQVSRUW�� 

zoals in de volgende twee alinea’s wordt toegelicht.

Ship to forcast
Als het bestelgedrag van de klant nader onder de loep genomen wordt vanuit de optiek  

40 ft containers

 

Truck Schip % verschil % verschilTruck Schip

 

8 52% 687 355 48%
* Op basis van 26,4 ton per container

Het vervoeren van droge lading vanuit de haven
van Rotterdam naar een ontvanger in de haven 
van Mannheim (DE). De transporthoeveelheid 
bedraagt wekelijks 2.500 ton. Er wordt gekozen
voor een klasse V schip (110 x 11,40 meter), 
dat 18 uur per dag vaart.

In dit voorbeeld heeft de verlader gekozen om zijn 400
containers (40 ft) per jaar per binnenvaart met een
lijndienst te laten vervoeren vanuit Groningen naar
Rotterdam. De containers worden leeg aangevoerd en
geladen terug naar Rotterdam vervoerd.

Bulklading

Vaarkosten per ton !   8,80
Overslagkosten per ton !   2,10
Totale kosten per binnenvaart per ton ! 10,90

Vaarkosten roundtrip per container ! 240,00
Overslagkosten per container* !   80,00
Natransport container ! 120,00
Totale kosten per binnenvaart per container ! 440,00

* Exclusief handlingkosten in Rotterdam

De volgende berekening geeft de jaarlijkse emissiebesparing aan van binnenvaartvervoer ten opzichte van wegvervoer:

Kg CO"/ton 17 Kg CO"/container*
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Joint Corridors Off-Road programma
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