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Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart vierde in 2019 haar 30ste  
verjaardag. Een  feestelijke mijlpaal en er is veel waar we trots op kunnen zijn. 
In 2014, tijdens ons 25-jarig jubileum, hebben we al uitvoerig aandacht besteed 
aan wat we bereikt hebben tijdens het congres ‘Verzilveren van logistiek kans-
en’. Dit lustrum hebben we vooral gevierd met onze sponsoren zonder wie we 
allemaal niet hadden kunnen doen wat we gedaan hebben! Op 8 juli bezochten 
we gezamenlijk het attractiepark Duinrell: een heel succesvolle en plezierige 
dag met in de ochtend goede, inhoudelijke presentaties en na een gezamenlijke 
lunch in de middag het park in, waar vele sponsoren en hun families van hebben 
genoten. 

Uiteraard heeft het BVB ook de afgelopen 5 jaar niet stil gezeten. Als  
bijzonderheid daarin wil ik graag het arbeidsmarktprogramma ‘Alle hens aan 
dek’ noemen. Het begon als een arbeidsmarktcampagne en is uitgegroeid tot 
een programma met convenantpartners en een strategische arbeidsmarktagen-
da. Frans van Weert trekt als programmamanager namens de branche deze kar. 
Het programma draait nu zo’n kleine 3 jaar en we zien nu de eerste resultaten: 
betere samenwerking, beter op elkaar afgestemde activiteiten, een eerste Dag 
van de Binnenvaart, concrete projecten op het gebied van onderwijs en werk-
geverschap, etc. Het vergt echter veel gezamenlijke inzet en een lange adem 
om in de toekomst een gezond personeelsbestand voor de sector te hebben. 
Echter, alle stappen in die richting zijn successen.

Dit jaarverslag geeft vooral een overzicht van de activiteiten in 2019.  
Belangrijkste onderdelen van ons werk blijven promotie, voorlichting en  
communicatie, naast het logistieke project Maatwerk. We hebben wederom lad-
ing van de weg naar het water gehaald en gemeenten en bedrijven laten inzien 
dat binnenvaart voor hen een goede transportmodaliteit is. In 2018 dreigde er 
als gevolg van het lage water veel lading misschien zelfs permanent van het wa-
ter naar de weg te gaan, maar dat heeft zich gelukkig maar beperkt voorgedaan. 

Veel aandacht gaven we aan voorlichting: aan (nieuwe) politici, hoge  
ambtenaren, op scholen, aan leerlingen, verladers, zowel bij bijeenkomsten,  
werkbezoeken en havendagen als met mooie brochures. Steeds weer leidt dat 
tot positieve reacties, maar de echte resultaten laten ook hier wat langer op 
zich wachten. Maar ook hier geldt het devies: de aanhouder wint.

In 2019 zijn we verder gegaan met het verkennen van de mogelijkheid om 
samen met het Expertise-en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) en Bureau  
Telematica Binnenvaart (BTB) één nieuwe stichting vorm te geven die in zijn  
totale samenstelling robuuster kan zijn dan deze drie stichtingen ieder af-
zonderlijk. Bovendien werken we alle drie al vaak samen in projecten, waarbij 

ieder zijn eigen deskundigheden inzet. De verwachting is dat de samensmelting 
in de komende 1,5 jaar stapsgewijs zal worden vormgegeven. Belangrijk daarbij 
voor het BVB is goed in beeld te houden dat ook deze nieuwe organisatie meer-
waarde oplevert voor onze sponsoren: want zonder hen kan het BVB het werk op 
het gebied van promotie, communicatie en voorlichting niet doen. 

De samenwerking heeft in de praktijk al mooie vruchten afgeworpen. In 
2019 organiseerden de drie organisaties samen op 3 oktober het Nationaal  
Binnenvaart Congres op het terrein van Diergaarde Blijdorp. Deze succesvolle 
dag, opgeluisterd door de minister van Infrastructuur & Waterstaat, mevrouw 
Cora van Nieuwenhuizen, werd zeer druk bezocht en we kregen veel positieve  
reacties. We zijn dan ook van plan dit in 2021 opnieuw op de agenda te zetten.

Het BVB is met name extern gericht en treedt namens de binnenvaart naar 
buiten. We richten ons in de activiteiten op jongeren, verladers, logistiek  
managers, overheden/politiek, media, binnenvaartondernemers en andere 
geïnteresseerden. In dit jaaroverzicht inclusief resultatenrekening informeren 
we u over de activiteiten die we hebben uitgevoerd, mede mogelijk gemaakt 
door  de financiële steun van onze sponsoren. 

Annette Augustijn 
Voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart

Woord van de voorzitter

Promotie voor de binnenvaart, dát is waar het Bureau Voorlichting Binnenvaart 
(BVB) zich voor inzet. Dit houdt in werken aan een beter imago en daarnaast 
(meer) bekendheid genereren voor de mogelijkheden en de voordelen die ver-
voer over water biedt. Met meer vervoer over het water als uiteindelijk doel. 
Vóór u, maar ook mèt u. 

Bureau Voorlichting Binnenvaart
Het BVB kent drie vaste medewerkers:  Petra Figee (manager PR en  
communicatie), Monique Keller (office manager) en Kees Modderman (logistiek  
adviseur).  

Maatwerk Voorlichting Binnenvaart
Het Maatwerk-team bestaat uit twee logistiek adviseurs: Miranda Volker en 
Kees Modderman. Het BVB ondersteunt het team op administratief, logistiek 
en organisatorisch vlak.

Dagelijks bestuur
Het bestuur van het BVB bestaat uit vertegenwoordigers van de  
binnenvaartorganisaties. In 2019 bestond het DB uit:
• Voorzitter: A. Augustijn 
• Secretaris: H. Wolthuis - Koninklijke BLN-Schuttevaer
• Penningmeester: J. Vogelaar - Centraal Bureau voor de Rijn- en  

Binnenvaart

Overige Bestuursleden
W. de Jong (Nederlandsch Binnenvaartbureau), E. Schultz (Koninklijke BLN-
Schuttevaer), waarnemend bestuurslid: A. Korteweg (Havenbedrijf Rotterdam) 

Commissie van Toezicht
A. de Weerd, R. Vermeeren (m.s. Estero)

Over het Bureau Voorlichting Binnenvaart 



Verladers
Project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart 
Naast de promotie-/voorlichtingswerkzaamheden voor de gehele sector, is een 
van de kerntaken van het BVB om verladers ervan te overtuigen de binnenvaart 
als transportmodaliteit te overwegen. Om dit structureel en professioneel aan 
te pakken is het project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart actief. Het doel 
van dit project is meer ladingstromen naar de binnenvaart te genereren mid-
dels persoonlijk advies op maat. Eerdere initiatieven hebben uitgewezen dat 
deze werkwijze het meest effectief is. De logistieke adviseurs van Maatwerk  
Voorlichting Binnenvaart zijn druk met diverse projecten om meer verladers 
te overtuigen van de voordelen van het vervoer over water. Binnen Maatwerk  
voeren we diverse projecten uit, met name in de regio: 
 
• Overijssel

In 2014 startte de provincie Overijssel het programma ‘Kennisonder-
steuning goederenvervoer over water’. Een project dat zich richt 
op het stimuleren van de inzet van de binnenvaart door het lokale  
bedrijfsleven, groot en klein. De uitvoering van het project lag bij 
evofenedex en het BVB. In 2019 is het programma afgerond en heeft het 
BVB een afsluitende rapportage opgesteld met daarin alle resultaten.  

• Kooyhaven
Maatwerk heeft in 2018 de opdracht gekregen om een onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid de havenactiviteiten in de Kooyhaven van Den 
Helder te bevorderen. Het BVB heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar 
bedrijven en ladingstromen die interessant kunnen zijn voor de haven. In 
2019 heeft het BVB hier nog afrondende werkzaamheden voor uitgevoerd. 

• Gelderland
Sinds 2014 is het BVB in samenwerking met evofenedex actief in Gelder-
land. Vergelijkbaar als de aanpak in Overijssel richt dit project zich op het 
stimuleren van de inzet van de binnenvaart in de regio. En niet zonder suc-
ces. Sinds de start van het project zijn er diverse bedrijven overgestapt, 
met name in het MKB. Sommige van deze business cases zijn nog in pilot-
fase, maar ook een paar echte modal shifts. Het gaat niet om hele grote 
volumes, maar alles wat over water gaat is positief voor de binnenvaart. 

• Lean and Green Off-Road
Het BVB is betrokken bij het programma Lean and Green Off-Road dat 
wordt uitgevoerd door Connekt. Lean & Green Off-Road wil via een  
regionale aanpak meer synchromodaal vervoer van en naar Nederland  
bereiken om zo ruimte te creëren op de wegen en een betere doorstro-

ming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Het 
BVB is in dit project betrokken om invulling te geven aan het stukje  
binnenvaartvoorlichting. Met name de concrete en praktische binnenvaart- 
ervaring wordt als grote toegevoegde waarde gezien bij partijen.

• Kennisondersteuning Watertruck+
In opdracht van Watertruck+ is het BVB gevraagd expertise en advies te 
leveren in het kader van het ontwerpen van een masterplan voor de uit-
rol van het Watertruck-concept. Hierin is onder andere gekeken naar de  
mogelijkheden en de haalbaarheid voor NL. Het BVB is gevraagd vanwege de 
praktische binnenvaartkennis en ervaring van de adviseurs. 

• Modal shift afvalstromen
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanuit de Topsector 
Logistiek via uitvoeringsinstantie Connekt een opdracht verstrekt voor een 
inventarisatie naar de modal shift overwegingen van afvalstromen bij stake-
holders. Deze opdracht is een vervolg op het vooronderzoek afvalstromen 
waarbij een inventarisatie is gedaan naar de mogelijkheden voor (meer) 
vervoer over water van huishoudelijke reststromen. De inventarisatie was 
gericht op  gemeenten gelegen in het stroomgebied van de Maas en de 
Waal, met name die vallen onder de goederencorridors Oost en Zuidoost. 
Uit de inventarisatie is een aantal stromen gekomen die kansrijk zijn voor  
vervoer over water. Het Ministerie was enthousiast over het resultaat en heeft 
het team Maatwerk gevraagd nader onderzoek te doen door stakeholders te  
bevragen. Wellicht dat hieruit een concreet modal shift project komt in 
2020. 

• Flevoland
De Provincie Flevoland heeft separaat aan het onderzoek vanuit Topsector 
Logistiek een opdracht toegekend ten behoeve van onderzoek rondom het  
vervoer van afval over water. Dit omdat Flevoland niet behoort tot de  
corridor, maar wel de mogelijkheden voor hun reststromen wilden weten. 
De werkzaamheden zijn in 2019 gestart en lopen door tot 2020. 

Verladers
Modal Shift Workshop
In juli 2019 presenteerde Minister Cora van Nieuwenhuizen de Goederenver-
voeragenda. Met de Goederenvervoeragenda komen gelden beschikbaar voor 
de versterking van een integraal mobiliteitsbeleid voor goederenvervoer en  
logistiek. Uiteraard zien we hier graag een groot deel gaan naar modal shift 
activiteiten voor de binnenvaart. Om deze agenda verder inhoudelijk vorm te 
geven was Miranda Volker als logistiek adviseur van het BVB in september te 
gast bij een Modal Shift Workshop voor afgevaardigden uit diverse provincies en 
het rijk. Onder andere met deze input en vanuit andere marktpartijen wordt de 
goederenvervoeragenda verder vormgegeven en wordt gekeken hoe dit ingepast 
kan worden in het modal shift beleid. 

Binnenvaartcafé
Sinds 2011 organiseert het BVB in samenwerking met het Havenbedrijf Rot-
terdam het Binnenvaartcafé. Het BVB voert de praktische organisatie uit, 
het Havenbedrijf stelt de locatie en catering kosteloos ter beschikking. Het  
Binnenvaartcafé is een netwerkbijeenkomst waar betrokkenen in de binnen-
vaart een uitnodiging voor krijgen. Dit is een breed gezelschap van opera-
tors, bevrachters, verladers, ondernemers en beleidsmakers. In 2019 heeft 
het BVB in totaal 3 Binnenvaartcafe’s geoganiseerd, twee in Rotterdam in het 
World Port Center en een in de regio in Overijssel. Combi Terminal Twente in  
Hengelo was hier gastheer. Naast een inhoudelijk programma kregen bezoekers een  
mogelijkheid een terminalbezoek te doen. 

Bijeenkomst De Kracht van Verbinden
Dinsdag 12 februari vond in Alkmaar de bijeenkomst ‘De kracht van Verbinden’ 
plaats in de oude telefooncentrale Miss Bell. Een passende locatie bij het thema 
‘verbinden’, daar waar letterlijk verbindingen werden gelegd. Deze bijeen-
komst werd georganiseerd door het BVB in samenwerking met diverse andere 
partijen: Noord West Connect, Koninklijke BLN-Schuttevaer-afdeling Noord- 
Holland, Ontwikkelbedrijf NHN, Provincie Noord-Holland, Lean & Green  
Offroad en evofenedex. Voor het BVB zijn deze bijeenkomsten van belang om zo  
logistieke spelers met elkaar  in verbinding te brengen en zodoende bij te  
dragen aan de modal shift ambitie. 

Dag van de Logistiek
Op 31 oktober heeft het BVB met hulp van 
een sponsor deel genomen aan de Dag van 
de Logistiek in Varsseveld. Hier kwamen 
zo’n 800 studenten van logistieke opleidin-
gen op af om een praktijkervaring op te 
doen. Hier kon de binnenvaart natuurlijk 
niet ontbreken als belangrijke speler in de 
logistieke  keten. Het BVB had voor een 
stukje ‘vaarbeleving’ de VR-bril met bin-
nenvaartsimulatie meegenomen. Dit trok 
extra bekijks.  

Multimodaal event
Donderdag 27 juni vond in het World Trade Center in Rotterdam het Multi-
modaal Event & Expo plaats. Binnen het programma Binnenvaart waren diverse 
deelsessies. Tijdens de eerste deelsessie ‘Modal Shift van weg naar water’ heeft  
Miranda Volker, logistiek adviseur bij het BVB, praktijkvoorbeelden gegeven van 
onze modal shift activiteiten binnen Maatwerk Voorlichting Binnenvaart. 

ROC Vereniging Nederland
Het BVB voert al jaren het secretariaat voor de ROC Vereniging. Deze vereniging 
vertegenwoordigt een groot deel van de regionale overslag centrales in Neder-
land. Het BVB ondersteunt tegen betaling het dagelijks bestuur met administra-
tieve en organisatorische zaken. 

Maritieme aanvoer 
in een zeehaven

Overslag naar binnenvaart Binnenvaartoperator Inland terminal Verlader / Ontvanger

Importverbinding

Exportverbinding

Hoofdtransport: binnenvaart Voor/ Natransport via de weg



Overheid
Werkbezoeken
Het voorjaar is voor het BVB altijd een drukke periode met de organisatie van de 
werkbezoeken. Het BVB organiseert samen met het Centraal Overleg Vaarwegen,  
Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart het  
‘kijkje in de keuken’ middels werkbezoeken voor nieuwe politici (leden Tweede Kamer, 
provincies, gemeenten) en beleidsmedewerkers die in hun functie te maken hebben 
of krijgen met de binnenvaart. De werkbezoeken vinden vaak plaats bij de Verkeers-
post in Dordrecht, maar ook vanuit Nijmegen, waar de gasten een rondleiding krijgen. 
Daar stappen ze aan boord van een patrouillevaartuig en bezoeken in de buurt diverse  
varende schepen. Op verzoek organiseren we ook maatwerk-bezoeken, zoals vanuit 
Alphen a/d Rijn. Tijdens het werkbezoek krijgt de gast veel informatie over de bedrijf-
stak en actualiteiten die spelen. Deze bezoeken worden altijd als zeer positief ervaren. 

In 2019 heeft het BVB negen werkbezoeken georganiseerd:

12 en 26 april     Programmateam goederenvervoercorridors en beleidsmakers - Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

3 mei               Jannie Visscher - SP Europese fractie

17 juni               Peter Glas, Deltacommissaris

3 juli    Arjan van Gils, wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote projecten - Gemeente Rotterdam

16 juli    Suzanne Bras, beleidsmaker - Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

8 augustus   Nel Aland, directeur Omgeving, Communicatie en Strategie - Rijkswaterstaat bestuursstaf 

20 september   Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water en Monique Nelissen, afdelingshoofd Synchromodaal Vervoer en Scheepvaart - Rijkswaterstaat

30 september   Rutger Schonis - D66

Factsheets
Met de komst van de online ontsluiting van statistieken over de binnenvaart op www.binnenvaartcijfers.
nl is de uitgave Waardevol Transport komen te vervallen. De behoefte om tijdens werkbezoeken of 
bezoeken aan verladers iets tastbaars achter te kunnen laten bleef bestaan, vandaar dat het BVB vier 
factsheets heeft uitgebracht met elk een eigen thema: vervoer, vergroening, vloot en vaarwegen. Elke 
factsheet is mogelijk gemaakt door een productsponsor.

Tezamen geven de vier factsheets inzicht in het belang en de relevantie van vervoer over water. De 
factsheets bieden voor verladers, overheidspartijen en andere geïnteresseerden een handig naslagwerk 
van de belangrijkste statistieken, grafieken en aanvullende informatie omtrent de vier thema’s in relatie 
tot goederentransport over water. 

Wereldhavendagen in Rotterdam
Ruim 345.000 bezoekers hebben 6, 7 en 8 september de 
kades van Rotterdam bezocht tijdens de Wereldhaven-
dagen. Het BVB organiseerde, samen met het EICB de  
binnenvaart vanaf de Westerkade.  De vrijdag is al jaren 
ingericht als ‘jongerendag’ waarbij leerlingen van scholen 
uit Rotterdam en omstreken met een opdracht het haven-
gebied in gestuurd worden. Voor deze dag lag het  
opleidingsschip MATE aan de kade. 8 Groepen scholieren 
van het Voortgezet Onderwijs uit Rotterdam en Hoogvliet, 
veelal niveau vmbo, brachten op afspraak een bezoek aan 
de MATE. Aan boord kregen zij een korte introductie met 
een filmpje over de verschillende functies en werkzaam-
heden aan boord van een binnenvaartschip. Daarna volgde 
een rondleiding op het schip.

Op zaterdag en zondag was de Sendo Liner van de  
familie Van der Meer te bezichtigen voor het grote  
publiek. Dit schip kan een paar uur op batterijen varen 
en daarin uniek in de sector. Daarom waren er op zater-
dag ook gasten speciaal uitgenodigd om eens aan boord te  
kijken, zoals relaties vanuit het Havenbedrijf Rotterdam, 
provincies, Ministerie, partners van het EICB-Innova-
tion Lab, onderzoeksinstanties zoals TNO en vele andere  
geïnteresseerden. Er was vanuit de gasten als ook van 
het publiek veel aandacht en interesse voor de nieuwe  
innovaties aan boord van dit schip van de toekomst.

Daarnaast had het BVB samen met het EICB ook een  
tentpresentatie waar we met folders en posters de  
binnenvaart in de kijker hebben gespeeld. We hadden voor 
de tentaankleding naast onze vaarwegkaart ook een doek 
laten maken met de specificaties van de Sendo Liner, omdat 
er altijd veel interesse is voor nieuwe technische innova-
ties.

Binnenvaartdagen Zwijndrecht
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september vonden voor het 
eerst de Binnenvaartdagen Zwijndrecht plaats. Met een 
bezoekersaantal van 16.500 voor een eerste editie kan  
gesproken worden van een groot succes. Het BVB was aan-
wezig in een gedeelde pagodetent met de afdeling Rijnmond 
van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Met diverse folders en  

posters en de VR bril met binnenvaartsimulatie konden de  
bezoekers virtueel een kijkje aan boord nemen en  
hebben we de binnenvaart in de kijker kunnen spelen. Naast  
informatie en voorlichting hadden de binnenvaartdagen ook 
veel entertainment met een groot podium met artiesten. 
Al met al twee dagen in het teken van de binnenvaart in 
Zwijndrecht, ‘de thuishaven van de binnenvaart’, zoals hun 
slogan luidt.

Maasbrachter Havendagen
Het BVB stond zaterdag 29 juni met een stand op de Maas-
brachter Havendagen. Tijdens deze warme, zomerse dag 
hebben we de bezoekers kennis laten maken met de binnen-
vaart via ons beeld- en foldermateriaal. Gezien de warmte 
was er met name in de ochtend veel aanloop.

Datzelfde weekend stond de Koninklijke BLN-Schuttevaer 
met Quo Vadis in een stand tijdens het Baggerfestival in 
Sliedrecht. Ze hadden hiervoor de VR-bril met binnenvaart-
simulatie en divers foldermateriaal van het BVB gekregen 
om daar in te zetten. 

Publiek



Nieuwe programmamanager ‘Alle hens aan dek’
In juni 2019 is Frans van Weert voorgesteld als de nieuwe 
programmamanager van de strategische arbeidsmarkta-
genda ‘Alle hens aan dek’ en volgde hierin Mariska van 
der Starre op. Met zijn aanstelling kon de voortgang van 
het programma ingezet worden om de binnenvaart met 
een gezond personeelsbestand op de toekomst voor te 
bereiden. De programmamanager staat niet langer bij 
het BVB op de loonlijst, maar wordt uit algemene gelden 
betaald. Het BVB ondersteunt hem wel waar nodig, 
met name facilitair, en heeft zitting in het expertteam  
Branding/imago.

De arbeidsmarktagenda met aandachtsgebieden Branding/imago, Opleiden en  
Goed werkgeverschap is tot stand gekomen in samenspraak met partijen uit de 
sector. De agenda is een kapstok waar concrete acties onder gehangen moeten 
worden. Taak voor de programmamanager is om alle partijen aan te haken die 
een bijdrage kunnen en willen leveren en de agenda verder op en uit te bouwen. 

Het BVB is blijvend actief om de binnenvaart bij aanstormend talent op de kaart 
te zetten. Dit doen we door aanwezig te zijn op diverse evenementen, ber-
oependagen en beurzen. Daar waar wij de binnenvaart kunnen vertegenwoordi-
gen. Dit vergt veel tijd en arbeidskracht. Ook ons voorlichtingsmateriaal wordt 
hier veelvuldig voor ingezet. 

Hierna volgt een overzicht van de activiteiten die het BVB dit jaar op het gebied 
van arbeidsmarktcommunicatie heeft uitgevoerd:  

Dag van de Binnenvaart
Vanuit het programma ‘Alle hens aan dek’ is met 
gebundelde kracht een landelijke Dag van de  
Binnenvaart georganiseerd. Op zaterdag 
16 maart vond deze eerste Dag van Binnen-
vaart plaats. Het BVB heeft, samen met EINP, 
het grootste gedeelte van de organisatie op 
zich genomen. Mede vanuit de strategische 
arbeidsmarktagenda om iets aan de (zij-) 
instroom te doen, maar ook voor een stukje 
algemene promotie, verbetering van het 
imago en bekendheid voor de sector. On-
bekend maakt onbemind, dat geldt ook voor 
onze sector. We hopen hier met een jaarlijks  
terugkerende Dag van de Binnenvaart  
verandering in te brengen.

Op diverse locaties in Nederland werden deze dag leuke en interessante 
activiteiten georganiseerd op/rondom/met een binnenvaart(schip). Het doel 
was met name om mensen buiten de sector een stukje beleving en ervaring mee 
te geven hoe het is in de binnenvaart. Het moest dus echt een belevingsdag 
worden, vandaar ook de ondertitel ‘Dat moet je (er)varen!’ in de campagne. 

Speciaal voor de dag werd een aparte website gelanceerd, www.dagvandebin-
nenvaart.nl, waar al de activiteiten gebundeld werden en waar bezoekers 
konden zien wat er bij hen in de regio te doen was. Iedereen, jong en oud, 
leerlingen en ouders, zij-instromers en andere geïnteresseerden waren welkom 
die dag op de diverse locaties. De opkomst op diverse locaties was goed, mensen 
waren enthousiast en op locaties waar je in moest schrijven zaten de rondlei-
dingen vol. 

Binnenvaart Paviljoen op Navingo Career Event
Op donderdag 23 mei stond de Onderzeebootloods in Rotterdam volledig in het 
teken van carrièremogelijkheden binnen de maritieme en offshore industrie 
tijdens het Navingo Career Event. Ook de binnenvaartsector was goed vertegen-
woordigd. Mede door bemiddeling van het BVB presenteerden een 8-tal organ-
siaties zich in een gezamelijk Binnenvaart Paviljoen.  Voordeel van een geza-
menlijke presentatie is dat door de krachten te bundelen we ons als binnenvaart 
beter en duidelijker kunnen profileren, gebruik kunnen maken van elkaars ken-
nis en door ieders netwerk in te zetten meer aandacht kunnen trekken naar en 
meer reuring kunnen brengen in het paviljoen. 

Open Dagen
Tijdens de open dagen op diverse scheepvaartopleidingen zorgt het BVB er altijd 
voor dat de binnenvaart in de kijker wordt gespeeld middels voorlichtings- en 
beeldmateriaal. Het BVB was in 2019 aanwezig op de open dagen van het STC, 
Nova College in IJmuiden en Harlingen en Maritiem College de Ruyter in Vlissin-
gen om meer over de binnenvaart te vertellen en te laten zien aan jongeren die 
voor een schoolkeuze staan.

Later als ik groot ben
Het BVB heeft financieel bijgedragen aan de totstandkoming van een uitzending 
van “Later als ik Groot ben...”. Dit is het televisieprogramma van RTL4 waarin 
Jochem van Gelder met enthousiaste en ambitieuze kinderen uit groep 7 en 8 op 
pad gaat om te onderzoeken of hun droombaan bij ze past en welke opleiding 
ze bij hun toekomstige school moeten volgen. In deze aflevering Jeppe die als 
droom heeft om later kapitein te zijn op een binnenvaartschip. Hij loopt een 
dagje mee op het Nova College in Harlingen, mag virtueel varen op een simula-
tor en heeft echt in de stuurstoel gezeten aan boord van tankschip Valburg van 
VT. Zaterdag 14 december is deze aflevering uitgezonden bij RTL 4. 

Jongeren
Beroepenfeest On Stage
In het kader van jongerenwerving, neemt het BVB sinds enkele jaren deel aan 
zogenaamde On Stage Beroepenfeesten. Deze beroepenfeesten zijn gericht op 
vmbo-leerlingen uit de derde en vierde klassen die voor een vervolgopleiding-
keus staan. Hiermee worden ca. 1.000 kinderen per deelnemende gemeente 
per jaar bereikt. Tijdens deze beroepenfeesten zijn lokale beroepsbeoefenaars 
zoals de slager, loodgieter, hovenier, ICT-specialist etc. aanwezig om speeddates 
met de leerlingen te hebben. Als de leerling geïnteresseerd is in jouw beroep, 
dan maak je een match en nodigt de leerling uit voor een Doe Dag op je bedrijf 
twee weken later. Aan de On Stage dagen nemen wij deel als beroep matroos/ 
kapitein in de binnenvaart. In 2019 was de binnenvaart tot nu toe vertegenwoor-
digd op drie locaties.
 
Op 4 februari heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer op On 
Stage Alblasserwaard in Sliedrecht gestaan. Twee weken 
later vond de Doe dag plaats. Het BVB heeft met de  
kinderen die zich hadden aangemeld, een bezoek  
gebracht aan de Sendo Liner, die op de werf in  
Werkendam lag voor de afbouw. 

Op 26 februari werd de binnenvaart bij On Stage  
Roermond vertegenwoordigd door sponsor Nico van 
Lent, Wim van Look en Nico Evens. Tijdens de Doe 
Dag werd er gevaren met het vaartuig van het bin-
nenvaartmuseum in Maasbracht, de Gouverneur van 
Limburg. De jongens mochten zelf door de sluis varen 
en kregen uitleg hoe je een touwtje vast maakt. Prak-
tisch en leerzaam!

Op 14 maart was de On Stage dag in Heerenveen. Voor het derde jaar was spon-
sor Theo Zeldenrust daar present om kinderen enthousiast te maken voor de 
binnenvaart. Voor de Doe Dag is samengewerkt met de Maritieme Academie in 
Harlingen. De kinderen mochten oefenen met varen in het nieuwe Simulator 
Centrum.

Netwerkbijeenkomst Papendrecht
Op 20 november vond in de PKC-hal in Papendrecht een vmbo netwerkbijeen-
komst plaats. Dit is een netwerkbijeenkomst met 70 bedrijven en zo’n 600 
leerlingen van het examenjaar vmbo en 54 havo, die ‘leren netwerken’. De 
Netwerkbijeenkomst is een project in het kader van Loopbaan oriëntatie en 
-begeleiding met als doel de leerlingen te laten oriënteren op de arbeidsmarkt 
en zo realistisch mogelijk te laten oefenen met het opbouwen van een eigen 
netwerk. Het BVB was samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer aanwezig om de 

binnenvaart als mogelijke 
carrièrerichting onder de aandacht te brengen. 

McPort Event EIC Rozenburg
Op woensdag 13 en donderdag 14 november  
organiseerde het EIC Mainport Rotterdam in  
Rozenburg, in nauwe samenwerking met het haven- 
en industriële bedrijfsleven, het jaarlijkse McPort 
Event. Centraal staat het brede scala aan beroep-
en en opleidingen dat haven en industrie te bieden 
hebben aan jongeren die zich oriënteren op hun  
toekomstige vervolgopleiding en beroep. Het BVB 
was woensdag aanwezig om de binnenvaart bij  
vmbo-jongeren onder de aandacht te brengen. Er 
kwamen zo’n 500 vmbo-studenten van leerjaar 
4 die kennis konden maken met onder andere de  
binnenvaart als mogelijke carrièrerichting. 

Het BVB is daarnaast ook partner voor het EIC voor de binnenvaartpresentatie 
in het expositiegedeelte en betaalt hier jaarlijks de onderhoudsbijdrage voor. 

Bekijk je Toekomst Nu Beurs
Op 9 en 10 december vond in het World Forum in Den Haag de ‘Bekijk je Toe-
komst Nu Beurs’ plaats. Tijdens deze beurs kregen ruim 4000 vmbo-leerlingen 
van beroepsbeoefenaars te horen en te zien wat het vak inhoudt en welke 
opleiding je hiervoor nodig hebt. Op die manier kunnen leerlingen hun beeld 
verbreden en meer te weten komen over een beroep. Het BVB heeft hier samen 
met Frans van Weert en Koninklijke BLN-Schuttevaer een beroep in de binnen-
vaart onder de aandacht gebracht, mede middels onze VR bril met binnenvaart-
simulatie om een virtueel kijkje aan boord te geven.

En verder...
Diverse andere evenementen waar het BVB bij betrokken was dit jaar:

• 3 januari - Binnenvaart voorlichtingsmiddag bij v.v. Spirit  

• 9 januari - Beroepenmarkt op het Driestar College Gouda 

• 9 januari - Beroependag op het Scala in Teteringen 

• 23 januari - Beroepenmarkt bij LOKET Zwijndrecht

• 19 februari - BBL Informatiemarkt in het WTC in Rotterdam

• 1 november - Techniekspelen in Zwijndrecht 

Jongeren



Nationaal Binnenvaart Congres
Donderdag 3 oktober vond in Diergaarde Blijdorp het 
eerste Nationaal Binnenvaart Congres plaats. De samen-
werkende binnenvaartorganisaties EICB, BTB en BVB  
organiseerden dit in opdracht van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met 
diverse partners. De dag had als ondertitel “Ontmoet. 
Ontdek. Ontwikkel”. Ontmoeten en ontdekken is immers 
waar het in Diergaarde Blijdorp om draait, maar vormde 
ook de verdere leidraad voor de inrichting van het con-
gres. Het dagvullende programma stond verder in het 
teken van ‘the Big Five’: de grootste en meest actuele 
thema’s in de binnenvaart van dit moment, te weten En-
ergietransitie, Arbeidsmarkt, Logistiek, Digitalisering en 
Infrastructuur.

In de goedgevulde, monumentale Rivièrahal heette dag-
voorzitter Henk van Laar de meer dan 350 toehoorders 
van harte welkom. Minister van Infrastructuur en Water-
staat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, gaf vervolgens 
de openingsspeech van het congres. Na de speech van de 
Minister vond een paneldiscussie plaats met ondernemer 
Jacob Verdonk van het ms Anda, Danser-directeur Ben 
Maelissa, Bram Bellemans van Aurubis en de coördinator 
van het IWT (Inland Waterway Transport) Platform Nik 
Delmeire. 
 
Speedmeets
Daaropvolgend stonden de zogenaamde ‘Speedmeets’ op 
het programma. Tijdens deze intensieve ontmoetingsses-
sies werden de mensen in de zaal verdeeld over vijftig 
statafels. In kleine groepen van maximaal acht person-
en werden voorstelrondjes uitgevoerd alvorens van ge-
dachten te wisselen over een probleemstelling of vraag. 

Midas Dekkers
Na de speedmeets besteeg Midas Dekkers het podium 
om vervolgens als bioloog de zaal op een luchtige en  
humoristische manier mee te geven wat we van het  
dierenrijk kunnen leren. Hij gaf interessante parallellen 
die we kunnen trekken tussen dierenrijk en binnenvaart. 

Deelsessies per thema 
Het middagprogramma bood vervolgens volop ruimte tot 
verdieping per thema. Voor de deelsessies bewogen de 
aanwezigen zich naast de Rivièrahal ook naar andere  
locaties in het dierenpark. In twee rondes van 5 deelses-
sies presenteerden experts de laatste stand van zaken 
op het gebied van bijvoorbeeld autonoom varen, de  
logistieke ketens van de toekomst, bemannings- 
eisen, Stage V-oplossingen en maatregelen die worden  
genomen voor de langere periodes van droogte.

Blue Road Award 2019
Na de deelsessies vond in de Rivièrahal de plenaire 
samenvatting plaats. Elke sessieleider gaf aldaar een  
korte samenvatting van de eerder gehouden expert-
bijeenkomsten. Het inhoudelijk programma werd in  
feestelijke stemming afgesloten met de uitreiking van 
de Blue Road Award 2019. Deze ging naar Shipping  
Technology voor hun baanbrekende werk op het gebied van  
autonoom varen. Naast Shipping Technology waren 
Danser Group (voor de invoering en certificering van een  
reefer monitoring-systeem) en het ms Wantij (die als  
eerste EURO6-motoren liet installeren) genomineerd. 

BVB in contact met u
Het BVB is als voorlichtings-/promotiebureau met name extern gericht, dus 
naar doelgroepen buiten de sector om daar de kansen en mogelijkheden van de  
binnenvaart onder de aandacht te brengen. Echter, het BVB doet dit allemaal 
ten behoeve van de sector en speciaal ook voor de sponsoren die middels 
hun bijdrage waarde hechten aan het werk wat het BVB doet. Het is dan ook  
belangrijk met hen in contact te blijven en hen te blijven vertellen wat we doen. De  
binnenvaart zelf is dus ook een groep waar activiteiten voor worden opgezet. 

Digitale nieuwsbrief en social media
Om huidige sponsoren op de hoogte te houden van de activiteiten van het 
BVB wordt geregeld een digitale nieuwsbrief verzonden. Tevens melden we  
activiteiten op de website en via de social media Facebook, LinkedIn, Instagram 
en Twitter.

Binnenvaartagenda
In de zomermaanden wordt altijd druk gewerkt aan het samenstellen van de 
Binnenvaartagenda. De diverse binnenvaartorganisaties brengen deze uitgave 
elk jaar gezamenlijk uit en verspreiden deze onder hun leden, sponsoren en/
of relaties. Het BVB coordineert de kopij vanuit de organisaties. In 2019 is de 
samenwerking met Skrid Media gestart om de agenda uit te brengen. Zij ver-
zorgen de advertenties, verdere coördinatie en het drukwerk. De opmaak was 
in handen van Studio DOD. Sponsoren van het BVB ontvangen ieder jaar een 
exemplaar, zo ook in 2019. 

BVB-Sponsordag in Duinrell
Om het jaar organiseert het BVB als dank voor hun financiële steun en zo iets 
terug te doen een sponsordag. Sponsoren en hun gezin worden welkom geheten 
op een leuke locatie, dit jaar attractiepark Duinrell. Zo’n 130 gasten waren in 
totaal afgereisd naar Wassenaar om daar samen een gezellige dag te hebben. Dit 
jaar een extra feestelijk tintje, aangezien het BVB 30 jaar bestaat en dit graag 
met haar sponsoren wilde vieren. 

In de ochtend organiseerde het BVB voor geïnteresseerden een inhoudelijk pro-
gramma. Na het inhoudelijk programma vond een gezamenlijke lunch plaats in 
het La Place restaurant. De middag was verder vrij te besteden in het park. Het 
BVB zag veel blije gezichten in de diverse attracties. Aan de aanwezige spon-
soren hartelijk dank voor hun komst!

Vakbeurs Maritime Industry
Tijdens de beurs Maritime Industry 2019 bundelden het BVB wederom de krachten 
met Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Expertise- en InnovatieCentrum 
Binnenvaart (EICB) en het Centraal Bureau Voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) 

in een gezamenlijke binnenvaartstand. Bezoekers konden hier terecht met al 
hun binnenvaartvragen op het gebied van telematica, digitale diensten, voor-
lichting, logistiek, innovatie, verduurzaming en sociaaleconomische vraagstuk-
ken. Wel op een iets andere locatie op de beursvloer dit jaar. De organisaties 
stonden nu midden op de beursvloer op een binnenvaarteiland, samen met de 
LOVK/LOVT en Koninklijke BLN-Schuttevaer. 

Tijdens en voorafgaand aan de beursdagen werden er diverse bijeenkomsten 
georganiseerd om de sector op de hoogte te brengen van nieuwe initiatieven of 
actualiteiten. NRMM Stage V, Digitalisering en Varen op batterijen waren 
bijvoorbeeld onderwerpen waar bezoekers zich in konden laten voorlichten. Op 
de beursvloer was ook een kennistheater waar laagdrempelig onderwerpen aan 
de orde kwamen en waar bezoekers vrij binnen konden lopen. Ook het BVB 
verzorgde hier een presentatie over onze logistieke activiteiten binnen 
Maatwerk.

BVB in contact om u



Online communicatie
Als voorlichtingsbureau is het belangrijk online goed zichtbaar en vindbaar te 
zijn. Het bereik is groot en de kosten laag. Mensen moeten makkelijk bij ons  
terecht komen als ze zoeken op ‘binnenvaart’ middels een zoekmachine. Van-
daar dat ook in 2018 aandacht besteed is aan de online informatieverstrekking 
middels de website. De website biedt veel informatie voor de diverse doel-
groepen en geeft nieuws weer. 

Social media
Ook social media behoort tot de online communicatie. Het BVB heeft een the 
Blue Road-pagina op Facebook, een Twitter-account, een pagina op Linkedin en 
is actief op Instagram. Via deze media kan gebouwd worden aan een relatie met 
de doelgroepen, omdat interactie daar mogelijk is. Uiteraard kan het BVB zelf 
informatie verstrekken, maar anderen kunnen hier ook op reageren, berichten 
delen of vragen stellen. Het bereik is vele malen groter dan via de reguliere 
media. Per boodschap kijken we waar we het delen voor ene zo groot mogelijk 
bereik. De zakelijke contacten zoals verladers en politico bereiken we eerder 
met Twitter en Linkedin en jongeren via Instagram. 

Feiten en cijfers binnenvaart
Het BVB heeft in samenwerking met de Binnenvaartkrant de website  
www.binnenvaartcijfers.nl in het leven geroepen. Deze vervangt de uitgave  
Waardevol Transport. Met een online applicatie kunnen cijfers makkelijker en 
sneller geupdate worden en zijn zo actueler.  

Afgelopen jaar heeft deze site zo’n 14.000 bezoekers gehad die bij elkaar bijna 
45.000 bezoeken hebben gebracht. Met meer dan 1.700 bezoekers per maand is 
het een veel geraadpleegde website. Daarom dus zeer belangrijk dat de cijfers 
up-to-date zijn.

De statistiekenwebsite is in 2019 verder uitgebreid door een werkstudent.  
Nieuwe cijfers van onder andere goederenvervoer, modal split, vervoerspresta-
tie en andere binnenvaart gerelateerde cijfers zijn toegevoegd. 

The Blue Road Map 
The Blue Road Map (www.blueroadmap.nl) is een tool die als routeplanner voor 
verladers dient. Het geeft onder andere aan in welke havens je op- en af kan  
stappen, hoe lang je over de reis doet en met welk schip je de lading kan ver-
voeren. Kortom: het geeft een verlader in de onderzoekende fase voldoende in-
formatie om te kijken of verder advies op maat gewenst is.  De applicatie wordt 
vrijwel dagelijks gebruikt door o.a. verladers, bevrachters, operators, logistiek 
dienstverleners, onderzoekers, coöperaties en studenten. 

Informatie portaal
Als voorlichtingsbureau wordt het BVB dagelijks benaderd (per e-mail, telefonisch of mid-
dels het contactformulier of de website) met allerlei binnenvaart gerelateerde vragen. Ook 
de pers weet het BVB te vinden over actuele nieuwsfeiten of achtergrondinformatie voor 
een artikel of programma. 

Daarnaast brengt het BVB veel brochure-, folder en postermateriaal uit om de doelgroepen 
bekend te maken met de mogelijkheden van de binnenvaart. Veel jongeren vragen mate-
riaal aan voor een spreekbeurt of werkstuk. Ook studenten benaderen het BVB veelvuldig 
voor een scriptie of onderzoek. 

The Blue Road App
Ons voorlichtingsmateriaal is verrijkt met ‘Augmented Reality’. Dit betekent dat er wat 
extra’s aan toegevoegd is, een soort extra laag die in the Blue Road App te bekijken is. In 
de Playstore en de Appstore kan de ‘the Blue Road App’ gedownload worden. Als je in de 
app zit kun je door je smartphone of tablet op de posters te richten (virtueel) aan boord 
stappen op een binnenvaartschip. De gebruiker kan extra informatie krijgen over de bin-
nenvaart, filmpjes en animaties bekijken of een 3D kijkje nemen in de stuurhut. Je hebt 
wel altijd een afbeelding van een poster nodig om je telefoon of tablet op te richten om 
de app te gebruiken.

Online communicatie



Resultatenrekening

Kosten  2019
Som van projectkosten € 192.142,-

Kosten projecten Maatwerk - Afronding Provincie 
Overijssel, accountantskosten Overijssel, afronding Lean & Green 
synchromodaal en uitvoer L&G Off-Road, Provincie Gelderland, 
Watertruck+, vooronderzoek afvalstromen MIRT, Vervolg onder-
zoek modal shift afvalstromen, Provincie Utrecht, Provincie 
Flevoland, Afronding Kooyhaven/Den Helder, Bevorderen haven-
activiteiten Arnhem, follow-up en acquisitie

€ 84.384,-*

Kosten overige projecten - Binnenvaartcafé, sponsordag, 
CRM, ELC lidmaatschap, online (website en socials), herdruk 
voorlichtingsmateriaal, merchandise the Blue Road, Wereld-
havendagen, werkbezoeken, hosting website Binnenvaartcijfers, 
strategische arbeidsmarktagenda, Dag van de Binnenvaart, 
Maritime Industry, jaarverslag, vlaggen, sponsorwerving, porto 
Binnenvaartagenda, scheepvaartdagen, Nationaal Binnenvaart 
Congres, factsheets

€ 107.758,-

Som van stichtingskosten € 197.518,-

Lonen en salarissen € 118.933,-

Sociale lasten € 21.795,-

Pensioenlasten € 8.410,-

Afschrijving materiële vaste activa € 1.774,-

Overige personeelsbeloningen - reis- en verblijfskosten, 
studie en opleiding, onkostenvergoedingen, overige  
personeelskosten

€ 4.770,-

Huisvestingskosten € 16.241,-

Verkoopkosten - representatiekosten, relatiegeschenken € 1.236,-

Kantoorkosten - porti, kopieerkosten, internet en 
telefoon, kantoorbenodigdheden, drukwerk, kantinekosten, 
automatisering

€ 8.274,-

Algemene kosten - bestuursvergoeding, accountants- en 
advieskosten, assurantiepremie, abonnementen en  contributies, 
overige algemene kosten

€ 16.085,-                                                              

Overschot (toegevoegd aan stichtingsvermogen) € 18.523,-

TOTAAL € 408.183,-

Opbrengsten  2019
Som van stichtingsopbrengsten   € 408.135,-
Inkomsten bedrijfstak binnenvaart -  
A-sponsors, scheepseigenaren, bijdrage branche- 
organisaties, donateurs

€ 126.665,-

Projecten Maatwerk - Afronding Provincie 
Overijssel, Afronding Lean & Green synchromodaal en 
uitvoer L&G Off-Road, Provincie Gelderland, Water-
truck+, vooronderzoek afvalstromen MIRT, Vervolg 
onderzoek modal shift afvalstromen, Provincie Utrecht, 
Provincie Flevoland, Afronding Kooyhaven/Den Helder, 
Bevorderen havenactiviteiten Arnhem

€ 171.958,-

Overige projecten - Werkbezoeken, ROC-secretari-
aat, Wereldhavendagen, hosting website Binnenvaart-
cijfers, strategische arbeidsmarktagenda, Dag van de 
Binnenvaart, uitleen medewerkers, Nationaal Binnen-
vaart Congres, factsheets

€ 108.080,-

Overige inkomsten - Inkomsten belast, 
inkomsten onbelast

 € 1.432,-

Andere rentebaten en soortgelijke  
opbrengsten

€ 48,-

TOTAAL  € 408.183,-

* Kosten projecten Maatwerk zijn exclusief bureau- en loonkosten BVB-personeel

Bestuursverslag 2019
Het BVB heeft een goed jaar achter de rug. Het boekjaar 2019 is afgesloten 
met een positief resultaat van € 18.523,-. 

De baten vanuit de sector zijn min of meer stabiel, maar zijn echter niet 
voldoende om een kantoor, medewerkers én activiteiten te financieren. De 
uitvoering van algemene promotieactiviteiten wordt mede gedragen door 
projectinkomsten. 

In 2019 zijn diverse promotieactiviteiten op die wijze extern gefinancierd. 
Zo hebben de gezamenlijke brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer 
en CBRB uit de NN-gelden een bedrag vrijgemaakt om de eerste Dag van de 
Binnenvaart op 16 maart 2019 te organiseren. Samen met het restant budget dat 
in 2018 werd ontvangen van het Nederlandsch Binnenvaart Bureau, heeft het 
BVB veel activiteiten kunnen ontplooien op het gebied van jongerenwerving. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het BVB een opdracht 
verleend voor de organisatie van een Nationaal Binnenvaart Congres, dat 
plaatsvond op 3 oktober in Diergaarde Blijdorp. Dit congres was vooraf niet 
begroot dus dit verklaart de afwijking in de jaarrekening onder de post overige 
projecten.

De Stichting Watertransport geeft extra financiële ondersteuning om de 
website www.binnenvaartcijfers.nl te faciliteren en van het Havenbedrijf 
Rotterdam ontving het BVB een sponsorbijdrage voor de organisatie van 
het binnenvaartonderdeel van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Voor de 
organisatie van de vele werkbezoeken die in 2019 plaatsvonden, ontving het 
BVB financiële ondersteuning van het Centraal Overleg Vaarwegen. Ook is met 
behulp van externe sponsoring op de valreep van het jaar een nieuwe reeks 
factsheets uitgebracht. Wij zijn al de sponsoren zeer erkentelijk voor hun 
bijdrage aan de promotie van de branche.

Maatwerk Voorlichting Binnenvaart
De logistieke adviseurs van Maatwerk Voorlichting Binnenvaart zijn dit jaar 
ingezet voor diverse projecten. Eerder in dit jaarverslag zijn er een aantal 
toegelicht. Hieronder volgt een korte toelichting van alle projecten uit 2019:
• Het vervolgproject ‘Kennisondersteuning goederenvervoer over water in 

Overijssel’, dat al loopt vanaf 2016, eindigde in maart 2019. 
• Het Maatwerk-team is ingeschakeld door Port of Den Helder voor aanvullend 

onderzoek t.b.v. het bevorderen van de havenactiviteiten in de Kooyhaven.
• De Maatwerk-adviseurs zijn onderdeel van het team Lean & Green Off-

Road, een project dat wordt geïnitieerd vanuit Topsector Logistiek dat een 
vervolg heeft gekregen voor 2020. 

• Voor de Provincie Flevoland wordt een onderzoek uitgevoerd naar het 
vervoer van afval over water. 

• Voor de Provincie Gelderland is het BVB samen met evofenedex in 2018 een 
nieuwe modal-shift opdracht aangegaan. Deze loopt door tot eind 2020. 

• Samen met het EICB is het BVB eind 2018 gestart met het schrijven van 
een Plan van Aanpak voor Goederenvervoer over water, in opdracht voor de 
Provincie Utrecht. Dit project is afgerond in 2019. 

• Het Ministerie van I&W heeft in twee fases opdracht gegeven om onderzoek 
te doen naar de mogelijkheid van het vervoer van afval door de binnenvaart. 

• Tenslotte heeft het BVB onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het 
project Watertruck+. Hier werd enkel gekeken naar potentiele nieuwe 
ladingstromen langs klein vaarwater. De uitkomsten van het onderzoek 
volgen in het eerste kwartaal 2020.

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart is in een vergevorderd stadium om 
in de nabije toekomst onderdeel uit te maken van een onafhankelijke 
uitvoeringsorganisatie samen met het Bureau Telematica Binnenvaart en het 
Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart. Het einddoel is de expertises van 
de drie bureaus binnen één organisatie te bundelen om zo de binnenvaart nog 
beter en efficiënter van dienst te kunnen zijn.

Jan Vogelaar
Penningmeester Bureau Voorlichting Binnenvaart

Toelichting op de resultatenrekening




