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Binnenvaart cijfers
Nederland
Vloot 3000 bedrijven

8000 schepen

9 miljoen ton laadvermogen

Vervoer Internationaal: 530 miljoen ton vervoer over vaarwegen

Binnenlands: 370 miljoen ton vervoer over vaarwegen

Waarde Werkgelegenheid Nederland 17 600 arbeidsplaatsen

Toegevoegde waarde Nederland bijna € 3 miljard



Binnenvaart vaarwegen

2018



SCHEEPSTYPEN



SCHEEPSSOORTEN



Binnenvaart kan bijdragen aan mobiliteitsvraagstukken



Dit is de 
infrastructuur

• Van 3 naar 4 lagen 25% CO2 reductie
• Van 2 naar 3 lagen 33% CO2 reductie

• 1 laag = 40 tot 60TEU per schip per reis
• 1 laag = 40 tot 60 vrachtwagens

• De extra containers worden veelal zonder extra 
kosten vervoerd.



Files lopen (weer) op



Lagere snelheid maar betrouwbaar

Slim logistiek plannen 

Rotterdam Duisburg 18 uur 

Binnen Nederland max 28 uur 

Rotterdam Basel 3,5 tot 4 dagen

Afstanden



STELLING:

DE 
BINNENVAART 

KAN NIET 
CONCURREREN  

TEGEN HET
WEGVERVOER!



Basisvoorwaarden

Infrastructuur Voldoende vaardiepte

Voldoende doorvaarthoogte

Goed en preventief onderhoud!!

Overige Gezonde markt & goed ondernemersklimaat

Corridor management & ketenvervoer

Niet alles is op te lossen met IT (mensenwerk)

Eerlijk prijs



Trends & transities

Uitdagingen Teruggang fossiele brandstoffen

Teruggang diervoeders

Onvoldoende biomassa en recyclingmateriaal beschikbaar 

Personeelstekort

Kansen Containervervoer (m.n. koelcontainers), Bouwstoffen

SMART shipping, stadsdistributie via water

Circulair, dedicated en groen transport 

Ketentransparantie en ketensamenwerking

Personen vervoer (toerist, maar ook OV)



Ambitie 
Duurzame Binnenvaart

2024 20% co2 reductie

10% nox en fijnstof reductie

2030 40 tot 50% CO2reductie

150 schepen emissieloos

2050 Emissieloze binnenvaart

EU Europese Green Deal: 75% goederenvervoer
verplaatsen van weg naar water en spoor.



(Semi) autonoom varen



Source: Covadem

http://www.youtube.com/watch?v=KVtC6Mc58g8&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=KVtC6Mc58g8&feature=youtu.be




De binnenvaart:

• is milieuvriendelijk en veilig

• beschikt over een enorme vrije capaciteit op de vaarwegen

• heeft een omvangrijke en moderne vloot

• heeft een grote diversiteit aan scheepstypen

• biedt moderne, logistieke en innovatieve oplossingen

• kent lage (maatschappelijke) kosten

• biedt een hoge betrouwbaarheid



En kent een aantal uitdagingen:

• Tijdig vergroenen

• Eerlijk prijs

• Klimaat bestendigheid (vloot en vaarwegen)

• Groei ladingvolume

• Personeelstekort

• (Semi) autonoom varen



DE KRACHT 
VAN DE 

BINNENVAART
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