
C O N S T R U C T I V  C O L L O Q U I U M

M A G A Z I N E  S E P  2 0 2 1

HET GROOTSTE  
OBSTAKEL IS DE MACHT 

VAN DE GEWOONTE

P10

P23
ER WORDT NOG TE WEINIG 

GEËXPERIMENTEERD

P13
DURF OUT OF  

THE BOX DENKEN

TE LAND, TE WATER  
EN IN DE LUCHT

100 MINUTEN DOOR MOBILITEIT:  
WAT BETEKENT DIT VOOR  
ONZE (BOUW)TOEKOMST?



Het Constructiv-colloquium wordt tweejaarlijks georganiseerd 
en dit telkens in samenwerking met en ondersteuning vanuit de 
Raad van Bestuur van Matexpo, waarvoor onze dank! 

België is een klein landje, maar verplaatsingen zijn moeilijk en 
worden steeds tijdsrovender: denk maar aan reistijden die verlengd 
worden door eindeloze files, talloze (wegen)werken / omleidingen, 
moeilijk bereikbare locaties, enz. Ondanks de grote stappen die 
momenteel rond digitalisering en telewerk gezet worden, blijven 
werven locatiegebonden en dus onderworpen aan alle eerder 
vermelde obstakels!

Tijdens het Constructiv-colloquium van dit jaar onderzochten we 
samen de mogelijkheden van vervoer via water, weg, fiets en 
lucht. Moderator Bart Coopman heeft u, samen met de verschil-
lende sprekers, visionair, creatief én praktisch getriggerd en 
insteken meegegeven die rekening houden met de bouwprak-
tijk. Steven Devloo, departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
kaderde dit alles binnen de Visie goederenvervoer Vlaanderen.
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Over Constructiv
Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht 
door de sociale partners van het Bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich 
een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige 
werkomstandigheden op de bouwplaats.

De dienstverlening van Constructiv richt zich in eerste plaats tot:
• bouwbedrijven en hun arbeiders
• sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties

De adviezen, diensten en financiële steun die Constructiv aanbiedt aan bouwbedrijven en hun werknemers, behelzen vier 
domeinen :

• toekenning van aanvullende sociale voordelen
• ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie
• stimulering van het competentiebeheer en de instroom in de sector
• bevordering van de veiligheid op de bouwplaatsen en het welzijn op het werk
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Inleiding

Voorzitter Bouwplatform  
West-Vlaanderen
Erwin VERHEYE

Geachte heer, 
Geachte mevrouw,

Met trots presenteer ik u het magazine van het Constructiv-colloquium van  
9 september 2021 met als thema: Te land, te water en in de lucht!

Klassiek worden op het tweejaarlijkse Constructiv-colloquium heel interessante 
en nuttige, maar eerder zachte bouwtopics naar voren gebracht, zoals de blij-
vende nood aan instroom van gekwalificeerd personeel, het nut van levenslang 
leren, de meerwaarde van mentorship in de bouw, enzovoort. Deze keer gooien 
we het inhoudelijk over een totaal andere boeg.

Het laatste anderhalf jaar heeft ons laten ervaren wat het betekent om fysiek 
gedeconnecteerd te zijn en digitaal te werken. Maar is dit wel een verhaal dat 
ook van toepassing is op de bouwsector? 

Ondanks de grote stappen die momenteel gezet worden op het vlak van digi-
talisering en telewerk, blijven werven nu eenmaal locatiegebonden. Herhalen 
dat verplaatsingen moeilijk zijn en steeds tijdrovender worden, is een open deur 
intrappen: reistijden worden verlengd door eindeloze files, talloze wegenwerken 
en omleidingen, moeilijk bereikbare locaties, ... 

Hoe verzoen je dan post-corona het vernieuwde werken met de realiteit van 
bouwen? Kunnen de eerder vermelde knelpunten met betrekking tot vervoer 
gemoderniseerd of zelfs helemaal herzien worden en vertaald worden naar de 
bouwrealiteit? 

Tijdens het colloquium onderzochten we bouwmobiliteit in de meest praktische 
zin van het woord. Verschillende sprekers en getuigen gaven visionaire, creatieve 
én praktische triggers en insteken mee over hun ervaringen met en de moge-
lijkheden van vervoer via water, weg, fiets en lucht. Dit past perfect binnen de 
Vlaamse visie rond goederenvervoer. In dit magazine komen de sprekers van het 
colloquium nogmaals aan het woord, maar ditmaal zonder tijdsbeperkingen, 
want de talloze interessante getuigenissen tijdens het colloquium lieten veel 
boeiende vragen opborrelen en gaven aanleiding tot een nog boeiender debat. 

Dat debat is uitgebreider dan wat aangeboden kan worden tijdens een collo-
quium van 100 minuten of zelfs in een magazine. Maar zoals een druppel in een 
plas water kan uitgroeien tot een grote golf en vele golven tot een tsunami, zo 
kunnen de enkele inzichten die u meekreeg en meekrijgt, uitgroeien tot radicaal 
vernieuwende concepten!

Veel leesplezier!

Erwin Verheye
Voorzitter Bouwplatform Constructiv West-Vlaanderen



Nu ingrijpen om onze Vlaamse 
logistieke topregio te behouden
Waar wil Vlaanderen naartoe inzake goederen-
vervoer? Het document ‘Visie goederenver-
voer Vlaanderen’, dat in september 2020 werd 
opgesteld, geeft alvast richting. We spreken 
Steven Devloo (beleidsmedewerker depar-
tement Mobiliteit & Openbare Werken) aan 
de River Terminal in Wielsbeke, een regionaal 
overslagcentrum langs de Leie. Hij verduide-
lijkt de reeds afgesproken doelstellingen, de 
drie pijlers en de beleidsmiddelen die in het 
visiedocument opgesomd zijn.

Steven Devloo - MOW

 Visiedocument 
geeft richting  

aan goederen- 
vervoer in  

Vlaanderen
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Goederenvervoer hoger op de agenda
De klemtonen in de beleidsnota Mobiliteit & Openbare 
Werken (MOW) geven de streefdoelen van Vlaanderen aan 
omtrent goederenvervoerbeleid: een bereikbare regio en 
een veilig vervoersysteem met een zo klein mogelijke impact 
op milieu en klimaat. Steven Devloo is beleidsmedewerker 
bij het departement Mobiliteit & Openbare Werken. Hij komt 
binnen zijn job in aanraking met alle modi voor goederenver-
voer (lucht, spoor, weg, binnenvaart): “Niettegenstaande er 
binnen de Vlaamse overheid veel documenten bestaan over 
goederenvervoer, werd het inderdaad lang wat stiefmoeder-
lijk behandeld, in tegenstelling tot personenmobiliteit. Daar 
willen we iets aan doen door het thema via een visiedocu-
ment hoger op de agenda te zetten. Het geeft schematisch, 
aan de hand van drie pijlers, de richting weer die Vlaanderen 
uit wil. Er staan op zich geen nieuwe doelstellingen in. Het 
is een samenvatting van eerder beslist beleid of wat er zit 
aan te komen en is onder meer gebaseerd op de beleidsnota 
Openbare werken 2019-2024. De visie goederenvervoer is 
ook gealigneerd met de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040.”

Drie pijlers
Het plan steunt op drie pijlers:
• een vlotte bereikbaarheid. Vlaanderen heeft als 

poort tot Europa en als logistieke draaischijf nood aan 
een performant transportsysteem. Digitale evolutie en 
connectiviteit zijn sleutelwoorden. Voorbeelden zijn 
smart shipping, autonome voer- en vaartuigen, zero 
emission container terminals enzoverder. Ook worden 
onder andere in de beleidsnota voor Mobiliteit & 
Openbare Werken en het Klimaatbeleidsplan enkele 
doelstellingen geformuleerd om de verkeerscongestie 
op de weg, die de bereikbaarheid van de logistieke 
poorten hindert, te verminderen. Eén daarvan is dat 
het aandeel spoor en binnenvaart in de modale verde-
ling tegen 2030 toeneemt tot 30%.

• een veilig transportsysteem, waarbij geen of 
weinig ongelukken gebeuren. In 2019 waren er 
22.890 letselongevallen in Vlaanderen. Hiervan 
waren er 1.341 het gevolg van een ongeval waar 
een vrachtwagen bij betrokken was. De Vlaamse 
Regering zet dan ook verder in op de daling van 
het aantal ongevallen. Een veilig transportsysteem 
verwijst bovendien niet alleen naar personen, maar 
beperkt ook de economische en milieuschade. 

• duurzaam goederenvervoer. Vlaanderen heeft de 
ambitie om uit te groeien tot een groene, koolstof- 
arme samenleving met een kleine ecologische voet-
afdruk, met een grotere biodiversiteit en een betere 
gezondheid van de mens. De Vlaamse Regering legde 
hiervoor reeds doelstellingen vast in het kader van 
lucht- en klimaatbeleidsplannen. Een cijfer dat in het 
oog springt is de daling van het aantal gereden voer-
tuigkilometers tot maximaal 51,6 miljard in 2030. Dat 
komt overeen met een daling van 15% ten opzichte 
van 2015 voor personenwagens en bestelwagens en 
een beperking van de toename tot maximaal 14% 
voor vrachtwagens. 

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan onderschrijft eveneens 
het belang van goed verknoopte netwerken en een efficiënte 
organisatie om te komen tot combimobiliteit en synchro-
modaliteit. Een goede data-uitwisseling en het verwijderen 
van de schotten tussen de modi worden als belangrijke 
elementen gezien. Daarnaast moet sterker worden ingezet op 
duurzaam vervoer van en naar de havens met een adequaat 
regelgevend en stimulerend kader. Naast een modal shift is de 
vergroening van de modi een belangrijk element. 

Het visiedocument vat tevens de doelstellingen samen 
die op Europees niveau werden bepaald en de doorverta-
ling ervan in het Vlaams Actieplan Clean Power for trans-
port, het Vlaams Luchtbeleidsplan en het Geluidsactieplan.  

Beleidsmiddelen
Voor de drie pijlers worden vanuit verschillende invalshoeken 
beschikbare oplossingen en actieplannen opgelijst. De nota 
belicht de volgende mogelijke beleidsmiddelen: een multi-
modaal geïntegreerd transportsysteem; duurzame, efficiënte 
en economisch rendabele stedelijke logistiek; de bundeling 
van goederenstromen en het gebruik van knooppunten, IT en 
data, infrastructuurwerken, kilometerheffing, gedragsveran-
dering, de verbetering van het voertuigenpark en de binnen-
vaartvloot en tot slot innovatieve logistieke concepten. 

“We streven naar goed 
gelegen locaties waar 
containers, paletten 
en bulktransport 
verplaatst worden van 
het wegtransport naar het 
spoor en de binnenvaart.”
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Modal shift absolute 
beleidsprioriteit
Wanneer we nader ingaan op een aantal beleidsmiddelen 
benadrukt Steven Devloo dat de modal shift al meer dan 20 
jaar een absolute beleidsprioriteit is van de Vlaamse Over-
heid: “We stellen vast dat de bereikbaarheid van onze logis-
tieke poorten slechter wordt. We moeten nu ingrijpen als we 
de aantrekkelijkheid van Vlaanderen willen behouden. De 
modal shift is dan ook een van de belangrijkste middelen. We 
willen zoveel mogelijk wegtransport naar andere modi leiden, 
het spoor en de binnenvaart. Vlaanderen heeft zeker qua 
waterweg de beste infrastructuur van Europa. We beschikken 
over een netwerk van 1.000 km. De River Terminal in Wielsbeke 
is een mooi voorbeeld van verknoping van netwerken. We 
streven naar goed gelegen locaties waar containers, paletten 
en bulktransport verplaatst worden van het wegtransport 
naar het spoor en de binnenvaart. 

Het probleem is dat bedrijven vaak meer aandacht hebben 
voor de weg, die vlak voor hun neus ligt, dan voor de 
waterweg achter hun bedrijf: de blauwe snelweg. Het is 
moeilijk om gewoontes te veranderen. Wij proberen dit onder 
andere door het ondersteunen van initiatieven zoals Multimo-
daal.Vlaanderen. Deze organisatie brengt bedrijven samen uit 
een specifieke regio om bepaalde gedeelde transportnoden 
te bekijken. Of mogelijkheden om wegtransport om te leiden 
naar spoor en binnenvaart. De Vlaamse Waterweg nv heeft 
dan weer consultants die bedrijven zelf contacteren om de 
mogelijkheden te bekijken.”

Stedelijke logistiek
De verstedelijking stijgt in Vlaanderen, met een toename van 
bepaalde problemen en overlast zoals lawaaihinder en emis-
sies. Steven Devloo: “Zo brengt de trend van e-commerce 
meer en meer bestelwagens met zich mee. Om de leefbaar-
heid te garanderen zetten we extra in op initiatieven rond 
bundeling en fietskoeriers. Vlaanderen geeft ook subsidies aan 
cargofietsen omdat we zeer duidelijke maatschappelijke voor-
delen zien.”

Is er binnen dat kader een beleid rond bouwhubs of verza-
melpunten van goederenstromen voor diverse bouwwerven? 
Steven Devloo: “Momenteel niet. Er staan wel veel raakpunten 
in de visienota, meer bepaald omtrent het beleidsmiddel 
stedelijke logistiek, knooppunten en bundeling. Dit lijkt 
mij, zeker voor grotere werven, iets waar we in de toekomst 
kunnen op inzetten. We ondersteunen het Vlaams Instituut 
voor de Logistiek (VIL) reeds, dat werkt rond een proefproject 
inzake bouwhubs.”

Denk niet in te grote stappen
Bedrijven denken volgens Steven Devloo vaak in te grote 
stappen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is: “Het volstaat om in 
overleg met de medewerkers te kijken welke kleine aanpas-
singen kunnen doorgevoerd worden om de mobiliteitsge-
woonten te veranderen, tegelijk kosten te besparen en de 
CO2-voetafdruk te verminderen. Als dat succesvol is, kan het 
leiden tot grote wijzigingen. Ik merk dat vaak in gesprekken 
met bedrijven. In de toekomst staan we voor een aantal zeer 
grote veranderingen. Te weinig sectoren zijn zich daarvan 
bewust. Ze beseffen onvoldoende welke evoluties er op het 
vlak van technologie of wetgeving zitten aan te komen. Ik 
denk aan het Brussels Gewest, dat recent heeft aangekondigd 
dat het in 2030 een dieselban zal invoeren en in 2035 een 
verbod op benzine- en hybride wagens. Dat zal ook gevolgen 
hebben voor de Vlaamse ondernemers en hun investeringen. 
Een sterke samenwerking tussen overheid, bedrijven en 
kennisinstellingen dringt zich op.” 

Lees het volledig visiedocument via:

https://www.vlaanderen.be/publicaties/visie-goederenver-

voer-vlaanderen-werkdocument

Steven Devloo (beleidsmedewerker departement Mobiliteit & 

Openbare Werken): “Vlaanderen heeft zeker qua waterweg de 

beste infrastructuur van Europa. We beschikken over een netwerk 

van 1.000 km.”
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Op zoek naar een opleiding?  
Bekijk het beschikbare aanbod in onze 
regionale opleidingscatalogi of neem contact 
op met uw regionaal Constructiv-kantoor! 

Contacteer uw regionaal 
Constructiv-kantoor, onze adviseurs 
helpen u graag verder en adviseren 
u bij het concretiseren van uw 
opleidingsintenties!

constructiv.be/regios

Opleidingen geven uw arbeiders de kans om zichzelf te verrijken en uw bedrijf te versterken. Daarom 
zorgt Constructiv voor financiële tussenkomsten bij opleidingen en voorzien we verschillende 
mogelijkheden om de opleidingsuren in te plannen. Op deze manier komen de werkuren van uw 

arbeiders niet in het gedrang en kan u de opleidingen plannen op het voor u gewenste tijdstip.

Afhankelijk van het tijdstip van de opleiding kunnen de tussenkomsten verschillend zijn. 

Meer informatie over opleidingsstelsels en tussenkomsten? 

Surf naar constructiv.be > Opleiding

Tussenkomsten en  
inplannen van opleidingen
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Duurzame stads-
distributie via de 

binnenwateren
 Het grootste obstakel is de 
macht van de gewoonte
Het nieuwe bedrijfsgebouw in de Gentse Kanaal-
zone vormde voor Gedimat-De Groote een 
opportuniteit om te experimenteren omtrent 
duurzame stadsdistributie via de binnenwa-
teren. Dit met de bedoeling futureproof te zijn, 
snel te schakelen én mee te sturen. Niettemin 
stellen zich diverse uitdagingen. André De Groote 
(bedrijfsleider Gedimat-De Groote): “Het transport 
op zich is geen probleem, wel de last mile. En het 
grootste obstakel is de macht van de gewoonte”.

André De Groote - Gedimat-De Groote 

André De Groote (bedrijfsleider Gedimat-De Groote): “Zolang er 

geen verplichtingen zijn, verandert er weinig. Maar weet dat duur-

zame stadsdistributie er aankomt. En dan is men best voorbereid.”
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Energiepositief bedrijf
Bouwmaterialenhandelaar Gedimat-De Groote verhuisde 
in 2016 naar zijn nieuwe thuishaven in de Gentse 
Kanaalzone, samen met Houtboerke. André De Groote 
(bedrijfsleider Gedimat-De Groote) over de fusie: “We zijn 
met vier vennoten bij Gedimat-De Groote/Houtboerke. 
De families De Groote en Houtboerke vonden elkaar 
zeven jaar geleden rond een nieuw project. Door het 
samenbrengen van hout en bouwmaterialen vormen 
we de missing link in het totaalplaatje naar de bouw toe. 
We zochten echter een nieuwe stek. Het vorige terrein 
in Wondelgem (De Groote) en Gent (Houtboerke) was 
immers sterk verouderd. De huidige locatie telt 26.000 
m², waarvan 11.000 m² bebouwd is. We beschikken over 
een toonzaal, een bouwshop, een kantoor- en verga-
derruimte, een eigen houtzagerij, een natuursteenza-
gerij en 6.000m2 overdekte stock met drive-in. We zijn 
een energiepositief bedrijf. Zo worden onze gebouwen 
verwarmd en gekoeld via een warmtepomp met water 
uit het kanaal. We lozen geen afvalwater, enzoverder.”

Op de eerste rij zitten
De aankoop van de grond gaf het bedrijf toegang tot 
het water. André De Groote: “Ik ben overtuigd van het 
groeiende belang van watertransport. We schreven in 
op het Europees IWTS-project (Inland Waterway Trans-

port Solutions). Gaandeweg maakten we heel wat mee 
en leerden we veel bij. De hoofdoelstelling was om op 
de eerste rij te zitten zodat we weten wat er op ons 
afkomt, snel kunnen schakelen en de stad mee sturen. 
Zeker gezien Stad Gent bezig is met een transformatie 
omtrent het binnenbrengen van goederen in de stad. 
We wonnen ook een stadsproject rond distributie van 
bouwmaterialen over de binnenwateren. De projecten 
vormden de drijfveer om dieper in te gaan op dit alles. 
Zo namen we recent twee vrachtwagens in gebruik die 
op HVO-Biodiesel rijden. Dit laat toe om op een verant-
woorde manier in de stad te rijden.”

Obstakels
Het IWTS-project focuste op kleine schepen die gericht 
zijn op duurzame stadsdistributie. Het einddoel was het 
bouwen van de Green Wave. Dit schip is ongeveer 15 
meter lang en 4 à 5 meter breed, heeft 20 ton laadver-
mogen en vaart volledig elektrisch. André De Groote: 
“De bedoeling is om projecten aan elkaar te koppelen. 
Na het schip volgde een project rond autonoom varen. 
Gaandeweg zagen we dat de infrastructuur van de Stad 
nog niet conform is. Bovendien zijn er de talrijke beleids-
niveaus (stad/provincie/gewest …) die een obstakel 
kunnen vormen. Ik denk aan het laden en lossen in de 

stad, het aanpassen van kaaien, baggeren en dergelijke 
meer. Het is een heuse uitdaging om met alle partijen 
tot een akkoord te komen. Het transport op zich is 
geen probleem, wel de last mile. We zoeken geleide-
lijk aan oplossingen en willen de sociale economie 
inschakelen. De Stad geeft subsidies om personen in 
beweging te brengen omtrent het vinden van nieuwe 
transportmodaliteiten, om de meerkost ergens te over-
bruggen en de pijnpunten in kaart te brengen.” 

Kan de beroepsfederatie van bouwmaterialenhande-
laren FEMA, waarvan André De Groote voorzitter is, een 
rol spelen? “FEMA kan partijen in contact brengen. Via 
het project Build over water is 12.500 ton palletvervoer 
over het water vervoerd. Dat lukt uiteindelijk, maar de 
uitdaging is om er een duurzaam en blijvend project 
van te maken. Het grootste obstakel is de macht van 
de gewoonte. We moeten afstappen van het klassieke 
denken. Ik haal steeds het voorbeeld aan van een klein 
Zwitsers stadje, Saas Fee, waar alles wordt afgezet aan 
de rand van de stad, ook beton. Het gaat vervolgens 
met elektrische wagentjes de bergen in. En het werkt, 
maar de duurzame filosofie is er daar altijd geweest.” 

Deel van een groter geheel
André De Groote: “Uit de ervaring die ik opdeed door-
heen de projecten, leerde ik dat wij als handel in bouw-
materialen te klein zijn om iets dergelijks te organiseren. 
Het is van cruciaal belang om de economie van de stad 
mee te hebben in dat geheel. Een stad die incentives 
geeft, maar ook verplichtingen oplegt. Ik hamer er ook 
al lang op dat het noodzakelijk is om een distributeur 
aan tafel te hebben. Een partij die gespecialiseerd is 
in het samenbrengen van verkeersstromen. Mijn klein 
aandeel van stromen moet aansluiten bij de grotere 
stromen. Samenwerking en het slopen van muren 
tussen collega’s is zeer belangrijk in dit verhaal. We 
kunnen wat op ons afkomt niet tegenhouden. Vandaar: 
geloof in samenwerking, zoek de grootste gemene deler 
en zoek massa. Durf je nek uitsteken, schuif je eigen ego 
opzij en werk actief mee aan een duurzame toekomst.”  

https://www.gedimatdegroote.be/

“Het is noodzakelijk 
dat er een distributeur 
aan tafel zit. Een partij 
die gespecialiseerd is 
in het samenbrengen van 
verkeerstromen.”
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Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen.  
Dagelijks zijn wij actief op het terrein en ons team van adviseurs: 

• bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid
• gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt aangepaste adviezen en tips op het vlak van 

welzijn en veiligheid
• organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema’s. 

Wenst u meer informatie? Contacteer ons!  
www.constructiv.be/regios

Verder proberen we alle mogelijke nuttige kennis voor u te verzamelen en te bundelen in onze 
publicaties. Bent u op zoek naar preventiefiches, toolboxfiches, welzijnsdossiers, handboeken, enz.? 

Surf dan naar onze digitale bibiliotheek www.buildingyourlearning.be  
en download gratis onze publicaties!

Welzijn op het werk en  
veiligheid op bouwplaatsen

12 matexpo21
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Stadsbader 
blijft nieuwe 
wegen zoeken

Durf out of the box denken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Stadsbader. Het bedrijf is op veel 
fronten een voorloper, zo ook inzake duurzame mobiliteit. Er wordt continu nagedacht over en ge- 
ïnvesteerd in transport over de weg, maar er wordt in eigen beheer ook ingezet op de binnenvaart. 
De omslag naar decentralisatie is hierin een cruciale factor, met de uitbreiding van het netwerk van 
depots en productiesites die langs het water liggen. Walter Schoonvaere (Directeur HR en Logistiek 
Stadsbader) over de mogelijkheden en uitdagingen. 

Walter Schoonvaere - Stadsbader
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MVO een taak van de ondernemer
Het familiebedrijf Stadsbader, met hoofdzetel in het West-
Vlaamse Harelbeke, bestaat 75 jaar. De multidisciplinaire 
aannemer is dagelijks actief op ongeveer 125 werven in 
België en buurlanden. De onderneming staat bekend voor 
haar duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid, 
waarbij het hele team betrokken wordt. Walter Schoon-
vaere (Directeur HR en Logistiek): “Medewerkers mogen 
bijvoorbeeld zelf suggesties doen om de CO2-uitstoot 
naar beneden te halen. Door onze mensen actief mee te 
laten denken, bereiken we mooie resultaten. We vinden dat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen een taak is van 
de ondernemer en een ondernemer presteert het best als 
hij ondersteund wordt door een gemotiveerd team. 

Dat economie en duurzaamheid moeten samengaan is bij 
ons een evidentie geworden. Zo heeft ons depot in Harel-
beke het statuut van nullozing. Al het afvalwater wordt in 
eigen beheer gereinigd en onze hoofdzetel is een BEN-
gebouw (bijna-energieneutraal), aldus een voorbeeld 
inzake duurzaamheid. Ook op andere vlakken trachten wij 
constant ecologisch te ontwikkelen en te investeren. Onze 
vrachtwagens zijn volledig uitgerust met Euro 6-motoren 
enzoverder. Op onze site te Grobbendonk werd de asfalt-
centrale dit jaar volledig vernieuwd. Stadsbader zorgde voor 
een primeur in België door een state-of-the-art machine te 
bouwen, waarvan er wereldwijd amper twaalf dergelijke 
centrales werden gebouwd. Milieuvriendelijkheid en ener-
giezuinigheid staan ook in Grobbendonk centraal. Duur-
zaamheid is voor een onderneming als Stadsbader uiter-
aard cruciaal, maar bij ons gaat MVO verder dan dat.”

Decentralisatie watertransport
Om het aantal kilometers op de weg te verminderen en files 
te vermijden, zet Stadsbader sterk in op watertransport via 
decentralisatie van het logistiek proces. Walter Schoonvaere: 
“Belangrijk in dit verhaal is de bereikbaarheid van de loca-
ties. De binnenvaart creëert vandaag nog steeds een meer-
kost, maar die wordt verminderd doordat we ons netwerk 
van depots en productiesites hebben uitgebreid. Ze liggen 
allemaal bewust strategisch langs het water en verspreid 
over heel Vlaanderen. Het Oosterweelproject vormde de 
ideale aanleiding om het transport over water verder uit 
te breiden. In de aanbesteding engageerden we ons om 
de milieufactor in de uitvoering te laten meespelen, onder 
andere door het aan- en afvoeren van goederen op de werf 

via de binnenvaart te laten verlopen. Hiervoor werd vlakbij 
onze werf een aanlegsteiger aangelegd. De planning van 
de binnenvaart wordt verzorgd door een ex-student ‘logis-
tiek management’ die bij ons zijn eindwerk maakte over dit 
specifieke onderwerp. Nadat hij afstudeerde kwam hij vast 
in dienst en hij neemt deze nieuwe tak binnen de planning 
voor zijn rekening. De aanvoer van onze depots doen we in 
eigen planning en beheer.” 

Uitdagingen watertransport
Transport via de binnenvaart kampt echter nog met een 
aantal uitdagingen. Walter Schoonvaere: “Werkpunten zijn 
onder meer de verdere afhandeling via lokale transpor-
teurs, het tijdverlies aan de sluizen, de snelheid en de prijs-
zetting. Maar ook de uitstroom van mensen in de binnen-
vaart vormt een blijvend probleem.”

Stadsbader blijft zoeken naar optimalisatie en samenwer-
kingen: ”Ik denk bijvoorbeeld aan de innovatieve pallet-
schepen, uitgerust met eigen kraan, het compartimenteren 
van schepen voor stukgoed, samenwerking met verladers 
om een soort van distributienetwerk op te zetten, ... Er is 
volgens mij met betrekking tot de infrastructuur ook een 
rol weggelegd voor de overheid. Dat gaat dan over stabiele 
laad- en loskades, het uitdiepen van de waterwegen en 
het vermijden van overbodige sluizen. Dat zal de drempel 
verlagen. Er worden reeds stappen gezet, maar het kan nog 
beter.”

Delokalisatie wegtransport
Wegtransport maakt het grootste aandeel uit van de 
CO2-uitstoot bij Stadsbader. Het bedrijf heeft 100 eigen 
vrachtwagens en huurt er voor het ogenblik dubbel zoveel. 

“Via onze centrale 
planningsdienst focussen 
we op delokalisatie. We 
zoeken chauffeurs die in de 
regio van de depots wonen 
en elkaar ’s morgens met 
een pendelwagen oppikken. 
De vrachtwagen wordt niet 
meer meegenomen naar huis.”
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Walter Schoonvaere over transport via de binnenvaart: “Er is nood 

aan infrastructuurinvesteringen vanuit de overheid.”

optimalisatie. We sparen niet alleen veel kilometers uit. Het 
is bovendien een stuk veiliger, bijvoorbeeld naar diefstal 
van brandstof toe.” 

Stadsbader werkt zoveel mogelijk met medewerkers die in 
de regio wonen: “Elke vaste ploeg beschikt per kwalificatie, 
functie of specialisatie over een persoonlijke container met 
een eigen specifieke materieeluitrusting. De container blijft 
op de werf staan tot het einde van de werken. Zo vermijden 
we bijvoorbeeld dagelijks aanvoer van klein materieel. 
Op de grote werven voorzien we ook containers voor de 
werfleiders, waarbij we wisselmateriaal en dringende zaken 
’s morgens of ’s nachts aanleveren en stockeren. We willen 
dat verder uitbouwen, naargelang het rendement. Op een 
bepaald moment hebben we ook beslist om de ploegen 
te verkleinen, met de bedoeling de werknemers van thuis 
uit te kunnen laten vertrekken. Medewerkers die dicht bij 
elkaar wonen pikken elkaar op en gaan rechtstreeks naar 
de werf in de buurt.”

Durf out of the box denken
Walter Schoonvaere geeft nog de volgende tip mee: 
“Durf out of the box denken en uw systeem in vraag te 
stellen. Laat het vast stramien eens los. Duurzaam onder-
nemen is een proces dat blijvende opvolging vereist. 
Geef jonge mensen kansen. Ze bieden inspiratie en zijn 
mee met de nieuwe technologie. Laat ze het voortouw 
nemen en ondersteun hen.”  

https://www.stadsbader.com/

In cijfers:
Aantal vrachtwagens (opleggers) van Stadsbader die 
van 2019 tot 2021 via de binnenvaart van de weg 
werden gehaald:

• 2019: +/- 18.000
• 2020: +/- 23.000
• 2021: momenteel +/- 17.000   

prognose gans het jaar: >25.000

Walter Schoonvaere: “We hebben een centrale plannings-
dienst in Harelbeke en focussen sterk op delokalisatie. 
Ons netwerk bestaat al uit 14 depots. We zoeken lokale 
chauffeurs of transporteurs om extra verplaatsingen te 
vermijden. De vrachtwagens worden bovendien in de 
depots gestationeerd, terwijl de chauffeurs ze vroeger mee 
naar huis namen. Nu beschikken ze over pendelwagentjes. 
Een strategische zet op milieuvlak en een economische 
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De bouwhub als 
slimme draaischijf
Simulatiemodel wijst uit: 
Bouwhubs doen kosten met 42% 
dalen
Weet u dat de logistieke kosten van een bouw-
project tot gemiddeld 8 à 12% van de totale 
bouwkosten oplopen? Bouwhubs kunnen een 
belangrijke rol spelen in het reduceren ervan. 
Ruben Guisson (MooV Manager, VITO - Research 
Institute) analyseerde met het MOOV-simula-
tiemodel de rendabiliteit van dergelijke hubs 
binnen het VIL-project Bouwhubs. Eén van de 
vaststellingen is dat ze de kosten van stedelijke 
werven met maar liefst 42% doen dalen.

Ruben Guisson - VITO

De bouwhub
Een bouwhub is een belangrijk ontkoppel- en verzamel-
punt van bouwmaterialen naar de werven. Eén hub bedient 
meerdere werven en kan op die manier een slimme draai-
schijf vormen tussen de leveranciers van bouwmaterialen 
en de werven. Dit zorgt voor een efficiëntere logistiek, door 
bijvoorbeeld een vermindering van het aantal deelvrachten 
en minder logistieke handelingen op de bouwwerf. Gezien 
de hoge logistieke kosten in de bouw, de toenemende 
mobiliteitsproblemen, de strengere wetgeving, de beperkte 
stockageruimte en de toename van renovatieprojecten die 
kleinere deelladingen met zich meebrengen, kunnen bouw-
hubs bijgevolg een grote troef betekenen. De bouwhub 
kan ook stimuleren dat grote vrachten naar de hub in dal- 
momenten gebeuren en dat multimodale mogelijkheden 
zoals de binnenvaart ingezet worden.  

Ruben Guisson (MooV Manager, VITO - Research Institute): 

“We simuleerden niet enkel de totale kost, maar ook de 

overeenkomstige totale CO2-uistoot, de totale transportaf-

stand, het totale aantal transportbewegingen in de stad en 

de gemiddelde beladingsgraad van de transporten.”
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VIL-project
Het VIL-project Bouwhubs, met steun van VLAIO en in 
samenwerking met het WTCB en VITO, liep van juni 2018 
tot september 2020. De doelstelling was om het poten-
tieel van logistieke bouwhubs na te gaan. De focus lag 
hierbij op bouwwerven in stedelijke omgevingen. In totaal 
verleenden zestien bedrijven en organisaties hun mede-
werking: Adimat-Bouwpunt, André Celis, BESIX, Cordeel, 
De Rycke, Gyproc, H.Essers, Haex, Haven Genk, Kerkstoel 
2000+, ODTH, POM Vlaams Brabant, Shipit, De Vlaamse 
Waterweg, Verhelst bouwmaterialen en Willemen Groep.

Antwerpen als testomgeving
Testomgeving was de regio Antwerpen, die heel wat mobi-
liteitsuitdagingen kent. De input voor het MOOV-simu-
latiemodel van VITO werd bekomen door manuele regis-
traties (steekproefbasis) en interviews met experten. Het 
simulatiemodel werd gevoed met gegevens van 6 werven 
(vier werftypes), 13 types materialenstromen, 7 mogelijke 
bouwhub-locaties, 49 leveranciers en 8 transporttypes. 

Op basis van het model werden diverse scenario’s voor 
de zes werven in de stad berekend. Ruben Guisson: “We 
wilden enerzijds een antwoord formuleren op de vraag of 
een bouwhub relevant is en anderzijds te weten komen 
welke factoren de relevantie van de bouwhub bepalen. 
Daarom ontwikkelden we een variant op ons MOOV-simu-
latiemodel om de werfgerelateerde materialenstromen 
binnen een bepaalde regio te simuleren. Zo kunnen we 
een werfsituatie met en zonder bouwhub vergelijken.”

Het simuleren van materiaalstromen tussen de knoop-
punten leverancier, bouwhub en werf vertaalt zich in een 
transshipmentprobleem. Tussentijdse opslag op locatie 
van de bouwhub is toegestaan. Het transport moet dan 
plaatsvinden tussen de knooppunten, waarbij van trans-
portmodus kan veranderd worden. Ruben Guisson: “We 
simuleren niet enkel de totale kost, maar ook de overeen-
komstige totale CO2-uitstoot, de totale transportafstand, 
het totale aantal transportbewegingen in de stad en de 
gemiddelde beladingsgraad van de transporten. Met het 
model kunnen allerlei scenario’s doorgerekend worden, 
rekening houdend met de specifieke eigenschappen van 
de materiaalstromen, de bouwhub, de werven en het 
transportnetwerk. Voor dit project is ook een milk run gesi-
muleerd, waarbij meerdere werven vanuit de bouwhub 
beleverd worden tijdens dezelfde ronde.” 

Resultaten
Uit de conclusies blijkt dat een bouwhub relevant is voor 
de reductie van de totale kost (met circa 42%). Daarnaast 
wijzen de resultaten uit dat een bouwhub binnen een 
stedelijke omgeving leidt tot een efficiëntere logistiek, 
een reductie van de bouwkosten op de werf, een verho-
ging van de productiviteit op de werf (door onder andere 
werfpakketten), een gunstig effect op het milieu en op het 
aantal transportbewegingen in de stad. 

Enkele cijfers:
• De introductie van een bouwhub leidt tot een toename 

van de gemiddelde beladingsgraad (heen en terug) tot 
circa 80%.

• De resultaten tonen aan dat de faalkosten met circa 65% 
afnemen door een betere planning via de bouwhub.

• De reductie van de totale CO2-uitstoot is eerder beperkt 
(10%). Wel introduceert de bouwhub een grote daling 
van het aantal vrachtwagens in de stad (40%) om 
dezelfde hoeveelheid materialen op de werven te 
leveren en op te halen.  

Samenwerking & overleg noodzakelijk
Het rapport wijst er in de aanbevelingen onder meer op dat 
er in een bouwproject veel partijen betrokken zijn, met elk 
hun belangen en visie inzake bouwhubs. Om het concept 
mogelijk te maken, moet er naar manieren worden gezocht 
om de kosten en baten billijk te verdelen tussen de verschil-
lende partijen. Modelmatig kan het simulatiemodel hiertoe 
uitgebreid worden. Voorts is er het belang van samenwerking. 
Ruben Guisson: “Om tot een efficiënte organisatie te komen is 
overleg en samenwerking essentieel. In het rapport worden 
hiertoe een quickguide, een aantal vuistregels en modellen 
aangereikt.”  

https://vil.be/project/bouwhubs/ 
VIL-leden kunnen het rapport, dat 44 pagina’s telt, downloaden via de 

Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL-webshop.

Het simulatiemodel werd 
gevoed door de gegevens van 
6 werven (vier werftypes), 13 
types materialenstromen, 
7 mogelijke bouwhubs, 
49 leveranciers en 8 
transporttypes.
Bron: VIL-rapport bouwhubs
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Constructiv werkt aan het verbeteren van de instroom van werknemers in de bouwsector 
en het op peil houden van hun competenties. De sector streeft immers naar duurzame 

tewerkstelling. Zo staan onze adviseurs op het terrein in voor:

• de promotie van de bouwsector en bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden

• de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw

• de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers m.b.t. hun competentie-  
en loopbaanbeheer

Meer weten? 
 

Neem contact op met je regionaal Constructiv-kantoor.

Ondersteuning, instroom  
en toeleiding
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In het wiel van 
schildersbedrijf 
Tintelijn

Cargofietsen: bekijk het 
grotere plaatje
In hoeverre dacht u al na over het inzetten van 
cargofietsen binnen uw bouwonderneming? 
Of ziet u de spaken door de wielen niet meer 
in dit tijdperk van (elektrische) fietsen? Ecolo-
gisch schildersbedrijf Tintelijn won advies in bij 
mobiliteitsorganisatie Bycykel vzw en experi-
menteert momenteel vanuit haar duurzame 
visie met cargofietsen. Die hebben uiteraard 
grenzen, maar het komt er als bedrijfsleider 
vooral op neer om de juiste mindset te ontwik-
kelen, te weten wat binnen uw context al of 
niet werkt én het grotere plaatje te zien.

Jürgen Craeye - Bycykel 
Jan Van de Gracht - Tintelijn
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Ecologische pionier
Het coöperatief schildersbedrijf Tintelijn uit Gent is een 
pionier wat betreft ecologische afwerking: voorname-
lijk schilder- en pleisterwerken. Dat uit zich zowel in de 
promotie van duurzame materialen als in een diep maat-
schappelijk engagement. De onderneming bestaat anno 
2021 uit een aannemingsbedrijf, een verfwinkel en uitge-
breide webshop. Tintelijn telt momenteel 14 werknemers 
en 5 bestuurders. Oprichter Jan Van de Gracht: “We enga-
geren ons reeds 32 jaar voor lokaal werken met beperkte 
verplaatsingen, maatschappelijk verantwoord onder-
nemen, respect voor mens en milieu, professioneel advies, 
vakmanschap en zin voor schoonheid. Door onze open 
communicatie met zowel onze klanten als leveranciers 
ontstaan duurzame lange termijnrelaties. Het is een win-
winsituatie. Op die manier leren mensen ons ook kennen.”

Beperkte actieradius  
Nadenken over mobiliteit zit er bij Tintelijn ingebakken. 
Jan Van de Gracht: “In welke mate weegt dit door in onze 
voetafdruk? En hoe gaan we om met mobiliteit? Eigenlijk 
leven we boven onze stand. We verplaatsen ons teveel of 
te goedkoop. Daarom streven wij ernaar om ons zo weinig 
mogelijk gemotoriseerd te verplaatsen. Dit uit zich ook in 
een beperking van de actieradius tot ongeveer 30 km 
buiten Gent. We rijden dus bewust niet naar Antwerpen 
of Brussel en dergelijke. Dit komt niet alleen het milieu ten 
goede, maar ook de medewerkers. Het is niet prettig om 
in de file te staan. En wat gaat er boven de fiets als meest 
verantwoord vervoermiddel?”

Door de spaken de wielen zien
Fietsen zijn er in alle vormen en maten. Jan Van de Gracht: 
“Het is niet evident om een keuze te maken. Voor de snelle 
webshopleveringen in Gent werken we reeds samen met 
een fietskoerier. Ongeveer een jaar en half geleden kwamen 
we in contact met de mobiliteitsorganisatie Bycykel vzw, die 
momenteel bezig is met een testproject. We hebben nu drie 
bedrijfs-cargofietsen: twee elektrische en één niet-elektrische. 
Deze worden vooral ingezet voor klantenbezoeken, kleurad-
viezen, kleinere klussen of het transport naar de werven eens 
die zijn opgestart.” 

Jürgen Craeye (Directeur Bycykel vzw): “We focussen sinds 
2015 op duurzame, innovatieve en laagdrempelige mobiliteits-
oplossingen. Het gebruik van de fiets, in al haar varianten, staat 
centraal. Het komt er als bedrijfsleider vooral op neer om na te 
denken over de bedoeling, en vervolgens uit te testen wat wel 
en niet werkt. Drie jaar geleden dienden we een project in bij 

de Vlaamse Overheid omtrent een testvloot van cargobikes en 
trailers voor bedrijven. Zo experimenteren we met compacte 
en L en XL cargofietsen, cargotrailers en opzetboxen. De test-
karavaan is toegankelijk voor alle Vlaamse bedrijven. Ecomat-
Circomat zet de fiets-trailer combinatie bijvoorbeeld met 
succes in voor het vervoeren van lichte bouwmaterialen.”   
(Zie www.bycykel.be/testkaravaan)

De troeven
Cargofietsen zijn niet alleen milieuvriendelijk, er kan 
volgens Jürgen Craeye ook heel wat mee vervoerd 
worden: “Zeker als je een trailer aan de fiets hangt. Tuinen 
Jan uit Gent neemt zelfs leibomen van twee meter hoog 
mee. Er is veel mogelijk, maar men staat er niet altijd bij 
stil.” Jan Van de Gracht bevestigt: “Het is in feite een auto 
op twee wielen. Het technisch aspect is belangrijk, maar 
de juiste mindset evenzeer. Stap af van de klassieke orga-
nisatie. Breng alles op dag één met de bestelwagen naar 
de werf en vervoer de bijkomende zaken nadien met de 

“Fietsen zijn een troef 
in de zoektocht naar 
medewerkers. Ze trekken 
werknemers aan die geen 
rijbewijs hebben of 
jobstudenten.”

Jan Van de Gracht (Tintelijn): “Veel aannemers mijden het 

centrum van Gent. Dat vormt een opportuniteit voor ons als 

lokale ondernemer.” 
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fiets. Met mijn fiets doe ik er 18 minuten over naar de 
andere kant van Gent, met de auto drie kwartier. Het is 
voor een stuk bewustwording. 

Wij stimuleren door er proefondervindelijk op in te zetten. 
Het is even aanpassen, maar we krijgen enthousiaste reac-
ties van onze medewerkers. Ze gebruiken alle zintuigen 
tijdens de fietstocht en er is geen filestress. Het hangt 
uiteraard ook af van de bedrijfsactiviteit en de locatie. In 
stedelijke gebieden kunnen we vaak meer realiseren. Tal 
van mobiliteitsproblemen kunnen opgelost worden door 
lokaal te creëren. Veel aannemers mijden het centrum 
van Gent. Dat vormt een opportuniteit voor ons als lokale 
ondernemer. Fietsen zijn trouwens een troef in de zoek-
tocht naar medewerkers. Ze trekken werknemers aan die 
geen rijbewijs hebben of jobstudenten. We evolueren 
meer en meer naar een maatschappij waarin delen het 
nieuwe hebben is.” 

De werkpunten
De wetgeving blijkt een heikel punt. Volgens Jürgen 
Craeye is voor het ogenblik technisch gezien alles moge-
lijk, maar het probleem is dat dit vaak niet voldoet aan 
de wetgeving: “We experimenteerden met trailers waar 
we een transpallet op vastklikken, maar de trailer was 

niet conform de wetgeving. De trailers mogen immers 
maximum 1 meter breed zijn. Ondertussen bekijkt men 
om de wetgeving aan te passen. Binnen het kader van 
de veiligheid zijn er volgens mij wel grenzen. Construc-
teurs en aanbieders moeten op een gegeven moment de 
limiet kunnen aangeven, ook naar gewicht. Bij sommige 
trailers mag men bijvoorbeeld 200 à 300 kg meenemen. 
De trailer zal dit aankunnen, maar de vraag is eerder of dit 
nog veilig is voor de medewerkers? 

We hebben hieromtrent bij VLAIO een O&O-project inge-
diend. We botsen terug op de bestaande wetgeving, die 
in dit geval wel zeer bizar is. Een gewone fiets met twee 
wielen mag momenteel eender welk gewicht meenemen 
in de trailer. Een driewielerfiets is veel stabieler, maar het 
gewicht mag maar de helft zijn van het gewicht van de 
driewieler. Een dergelijke fiets weegt 40 à 50 kg. Er mag 
dus slechts 25 aanhangen. De fietsen staan op punt, nu 
nog de trailers. Er zal de komende jaren wel heel wat veran-
deren. Ook inzake de TCO en de manier van aanbieden. Ik 
denk voorbeeld aan verhuren op dag- of weekbasis.”

Jürgen Craeye haalt ook de vooroordelen aan: “Men staat er 
soms wat wantrouwig tegenover. Zeker als men nog nooit 
met een elektrische fiets, laat staan een cargofiets, heeft 
gereden. Het is een kwestie van de eerste stap te zetten. 
We werken volop op gewenning en bouwen geleidelijk 
aan op, eerst vlak en zonder materiaal. We zoeken tot we de 
meest geschikte oplossing vinden. We zijn er ons bewust 
van dat het de eerste keer wennen is. Nadien krijgen we 
algauw de opmerking dat het best wel vlot gaat.” 

Jan Van de Gracht: “In Denemarken gaat de directeur met 
de fiets naar het werk, of rijden medewerkers met een 
speedbike naar een vergadering. In België focussen we nog 
steeds op bedrijfsgebouwen met veel parkeerplaatsen. Wie 
neemt het heft in handen om dit te veranderen?” 

Conclusie: reken de effectieve kost
Het verhaal van cargofietsen is er een van veel aspecten, 
zoveel is duidelijk. Jan Van de Gracht: “We moeten het 
een kans geven. Wat het opbrengt? Het afvalwater vanop 
werven, dat we hier zuiveren, kost ons ook geld. Maar we 
kunnen het toch niet maken om het in het riool te lozen? 
Bekijk ook in het mobiliteitsverhaal het grotere plaatje. Dit 
alles maakt deel uit van de transitie, die momenteel volop 
aan de gang is. Denk na over uw mobiliteit, werk meer in 
uw regio en reken de effectieve kost.”   

https://www.tintelijn.com/

Jürgen Craeye (Bycykel): “Er is heel wat mogelijk met cargofietsen, 

maar men staat er niet altijd bij stil. Het komt er vooral op neer om 

te kijken wat al of niet werkt binnen de specifieke bedrijfscontext.”
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Ready for take-off: 
cargodrones 

In de toekomst komt er wellicht 
een extra luchtbrug voor 
drones
Stel, u merkt op de werf dat u bakstenen tekort 
hebt. U belt het depot, die een drone uitstuurt 
met de nodige hoeveelheid. Het bespaart u heel 
wat tijd en fileleed, én het is milieuvriendelijk. 
“Niettegenstaande het gebruik van cargodrones 
binnen de bouwsector momenteel nog in een 
embryonale fase zit, loont het de moeite om na 
te denken over de vele mogelijkheden”, vertelt 
Elwin Van Herck (Noordzee Drones).

Rollercoaster
Elwin Van Herck (CEO Noordzee Drones) is voorzitter van de 
Belgian Drone Federation en vicevoorzitter van de Belgian 
Civil Drone Council. Via zijn vroeger productiehuis begon hij 
in 2012 te experimenteren met drones. In samenwerking met 
het DGLV (Directoraat-Generaal Luchtvaart) lag hij mee aan 
de basis van het wetgevend kader in België: het KB RPAS 2016 
met betrekking tot vanop afstand bestuurde luchtvaartuigen 
in het Belgisch luchtruim: “Noordzee Drones ontstond in 2014 
als een testcase om mijn ervaringen te delen. Vanaf april 2016 
konden we onder legale parameters het luchtruim bevliegen. 
De toenmalige infosessie was meteen volzet. Tot op vandaag 
zijn al onze opleidingen volgeboekt. We zitten nog steeds in een 
rollercoaster. Onze sterke groei kreeg ook een boost door het 
bezoek van de Koning in 2016. Dat heeft veel deuren geopend.”

De bouwsector inspireren
Noordzee Drones geeft opleidingen tot dronepiloot. Elwin 
Van Herck: “Daarnaast bieden we specialisaties aan zoals ther-
mografie, inspecties, fotogrammetrie, bouw met drones en 
VCA. We willen ook mensen uit de bouwsector inspireren. 
Waar de eerste generatie dronepiloten zich vooral in de audio-
visuele situeert en de tweede generatie hoofdzakelijk bestaat 
uit mensen die reeds een modelvliegtuig konden besturen of 
pioniers, zijn we nu toe aan de derde generatie. Dat zijn vaak 
landmeters en professionelen zoals dakwerkers of landbou-
wers die echt het nut inzien van drones. Niettemin moeten we 
nog steeds vechten tegen vooroordelen en wantrouwigheid. 
Drones kunnen inderdaad ingezet worden voor slechte doel-
einden, zoals bijvoorbeeld oorlogsvoering. Maar ze bieden ook 

Elwin van Herck - Noordzee drones 
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Elwin Van Herck: “We moeten heel goed nadenken over de 

meerwaarde van cargodrones. Ideeën of toepassingen zijn steeds 

welkom. Ik word nog dagelijks geïnspireerd door cursisten.”



C O N S T R U C T I V  C O L L O Q U I U M

veel voordelen. Ze zijn veilig, (kosten)efficiënt en vliegen op 
groene energie (zonder uitstoot). Ze kunnen fileleed vermin-
deren via het overbruggen van plaatsen. Zo kan men van de 
ene drone hub naar de andere zaken overbrengen. Drones 
bieden tevens een oplossing binnen de problematiek van 
het tekort aan arbeidskrachten. De drone op zich is makkelijk 
inzetbaar en is niet zo duur. De genialiteit zit in wat je onder de 
drone hangt, de AI en de software.”

Toepassingen 
De eerste drones die in de bouwsector werden ingescha-
keld betreffen eenvoudige toepassingen. Elwin Van Herck: 
“Achtereenvolgens zagen we applicaties voor vastgoedma-
kelaars, werfopvolging, opmeting en volumeberekening. In 
een volgende fase kunnen we bekijken wat er mogelijk is op 
het vlak van automatisering. In het buitenland experimenteert 
men meer dan hier. In Amerika en Canada worden drones 
reeds ingezet om klein materieel naar boven te brengen in 
hoge constructies. Het heeft ook te maken met de wetgeving, 
die dit tot voor kort verbood in België. De Europese wetgeving 
omtrent het vervoeren van materieel bracht hier verandering in. 

Aan de ULB loopt momenteel een project waarbij drones 
muren bouwen. In Boston experimenteert men met spuit-
drones om een stadion te ontsmetten. Dat zijn het soort appli-
caties dat we vandaag zien. Ze hangen ook af van de specifieke 
markt en de cultuur van het land. In de bouwsector wordt er 
hier, zoals in Amerika, meer en meer aan hoogbouw gedaan. 
Drones kunnen zeker toegevoegde waarde bieden. Cargo-
drones zitten nog in een embryonale fase. Ik ben overtuigd 
van het nut en het kan allemaal binnen de wetgeving, maar 
er zijn nog zeer veel applicaties die moeten getest worden. De 
kenniscentra, waaronder het WTCB, zetten er nu volop in. We 
moeten heel goed nadenken over de meerwaarde van cargo-
drones. Ideeën of toepassingen zijn steeds welkom.”

Gewicht en hoogte
Het gewicht dat kan worden meegenomen hangt van de 
drone af. Elwin Van Herck: “Kleinere drones kunnen 250 gram 
tot 5 kg dragen, grotere gemakkelijk 15 à 20 kg. Er bestaan 
drones die zo groot zijn als een vliegtuig. De zogenaamde 
vertical take-off kan zeker binnen het kader van bouwpro-
jecten heel interessant worden. Op termijn zal de drone 
automatisch geprogrammeerd zijn. Het is perfect mogelijk 
dat er een luchtbrug gecreëerd wordt vanuit een centrale 
plaats. Wij vermoeden dat er in de toekomst tussen de 150 
en 400 meter een luchtlaag zal komen voor autonome 
drones, een soort highway.” De toegestane hoogte is afhan-
kelijk van het gebied en het type piloot. Sommige mogen 
tot 40 meter hoog vliegen, ander tot 120 meter. Daarboven 
is een risicoanalyse vereist.”

Drones are good, fly safe
Elwin Van Herck benadrukt tot slot: “Drones are good, fly safe. 
Drones zijn goed, kunnen helpen en meerwaarde bieden. Er 
bestaan heel veel mogelijkheden. De vraag is vandaag niet 
meer of het mogelijk is, maar wel hoe we ze slim kunnen 
inzetten. Men moet er in geloven en technologie durven 
omarmen. Ik vind dat ons land op dat vlak te braaf is, in tegen-
stelling tot onder andere Nederland. In België zijn we zeer 
kritisch en houden we graag vast aan het bekend stramien. 
Daarnaast is er het belang van een degelijke opleiding. Bij 
Noordzee Drones starten we met een opleiding tot dronepi-
loot, die vier dagen theorie en drie dagen praktijk inhoudt. Na 
een geslaagd examen krijgt men een licentie. Daarna kan men 
specialiseren in een nichemarkt.”  

https://noordzeedrones.be/

“De vraag is vandaag niet 
meer of het mogelijk is, 
maar wel hoe we cargodrones 
slim kunnen inzetten.”

Er wordt nog te weinig 
geëxperimenteerd
Elwin Van Herck: “Momenteel zien we het gebruik 
van cargodrones meer voor medische doeleinden. In 
samenwerking met de UGent werden drones ontwik-
keld die afgeschoten worden vanop een platform 
en honderden kilometers ver vliegen naar moeilijk 
bereikbare gebieden. Op de bestemming treedt het 
ontstekingsmechanisme in werking dat het pakket, in 
dit geval de medicatie, dropt. In Antwerpen worden 
drones ingezet om organen en bloedzakjes over te 
vliegen tussen de ziekenhuizen. Er wordt echter nog 
te weinig geëxperimenteerd. Ik word nog dagelijks 
geïnspireerd door cursisten, vanuit hun praktische 
overwegingen. Kenniscentra kunnen hierin een grote, 
ondersteunende rol spelen.”

Interessante toepassingen
• Autonome drones in het magazijn bij IAG 

CARGO in Engeland die barcodes scannen en 
producten tellen

• Bij DRONE ROBOTICS vervoert men goederen 
met UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle) ter onder-
steuning van het supply chain proces. 

• Drones kunnen in de toekomst worden toege-
past in belangrijke deelmarkten van de pakket-
distributie, de luchtvracht en het personenver-
voer. Snelheid zal de belangrijkste reden zijn. 
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Vernieuwend 
bouwen aan de 

toekomst!  
De bouw staat voor grote uitdagingen. Het welbevinden van 
onze bouwvakarbeiders, de toekomst van werkgevers en werk-
nemers in de bouw: het ligt ons, sociale partners van de bouw-
sector, nauw aan het hart. 

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af: Wat hebben een boot, bouw-
hubs, fietsen en drones te maken met de uitdagingen waar de 
bouwsector voor staat en zijn toekomst? Veel meer dan waar u 
in eerste instantie aan denkt, eigenlijk alles. De uitdagingen en 
de toekomst van de bouw liggen namelijk op ontelbaar veel 
niveaus. 

Werken aan de toekomst is werken aan een veilige omgeving 
waarin aannemers en arbeiders kunnen bouwen. Nog te vaak 
worden we geconfronteerd met nieuwsberichten over onge-
vallen op bouwplaatsen. De dodelijke ongevallen, die komen 
in de kijker. De vele kleine ongelukken, met menselijk leed tot 
gevolg, blijven vaak onder de radar. Maar neem het van ons 
aan: elk spijtig ongeval is er één te veel en doet ons bouwhart 
bloeden. 

Deze ongevallen kosten ons veel, op menselijk en op finan-
cieel vlak, maar ook wat de perceptie van de bouwsector in de 
brede maatschappij betreft. Als sector blijven we daarom sterk 
inzetten op veiligheid en welzijn.
 
Dat vraagt een blijvend bewustzijn en een constante gedrags-
verandering bij zowel werkgevers als werknemers! Tijds-
druk, geen goesting of vastklampen aan oude gewoontes 
kunnen nooit een excuus zijn om potentiële risico's uit het 
oog te verliezen. Als we spreken over de toekomst van de 
bouw, begint het daarbij: ervoor zorgen dat mensen nog 
een toekomst kúnnen hebben, ervoor zorgen dat aannemers 
nog een bloeiend bedrijf kúnnen uitbouwen met hun werk-
nemers, ervoor zorgen dat arbeiders nog kúnnen werken 
overdag én 's avonds veilig en wel thuiskomen. Ervoor zorgen 
dat de werven op een veilige manier bereikt en bevoorraad 
worden, maakt hier mee deel van uit. Of dat per fiets of per 
drone gebeurt … dat doet er op zich niet toe.

Gianni De Vlaminck - Voorzitter Constructiv
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Werken aan de toekomst is werken aan moderne bedrijven en 
goed opgeleide stielmannen. Klimaatbewust bouwen, circu-
lair bouwen, digitaliseren, enz. zijn geen vrijblijvende mode-
woorden, maar zaken die meer en meer verweven zitten in het 
DNA van de bouwberoepen. 

Zowel werkgevers als werknemers moeten mee groeien en 
evolueren. Enkele voorbeelden zijn in het colloquium aange-
kaart: de “klassieke” chauffeur evolueert mee met zijn nieuwe, 
autonoom rijdende, emissievrije elektrische vrachtwagen of 
boot; het volstaat niet meer dat hij simpelweg de verkeersre-
gels kent. Het atelier en “de koer”, zoals het meer vertrouwd in de 
volksmond klinkt, volgen digitaal zaken op en zorgen er pakjes-
dienstgewijs voor dat noodzakelijk materiaal en materieel just-
in-time op de werf geleverd worden. 

Een werkgever die een modern en rendabel bedrijf wil 
uitbouwen, kan niet anders dan mee op de kar van deze snelle 
evoluties springen. Werkgevers hebben óók de verantwoorde-
lijkheid om hun werknemers mee te nemen in dit verhaal en 
moeten hiervoor dus de nodige tijd en opleidingen voorzien. 
Dat bevordert de groei van hun mensen én bijgevolg de groei 
van hun bedrijf.

Deze verantwoordelijkheid ligt evenzeer bij de werknemers 
van de bouw! Blijven bijleren, blijven mee evolueren en alle 
aangeboden opleidingskansen grijpen om met goesting de 
vernieuwde bouw te omarmen. Ook dat is werken aan de 
toekomst van de bouw, werkgevers en werknemers samen.

Misschien is dit wel dé verrassing van het colloquium 2021: wie 
had bij aanvang gedacht dat een fiets het potentieel in zich 
heeft om onze sector te helpen zich te profileren als moderne 
en toekomstgerichte sector, naar zowel actieve en toekomstige 
arbeiders als naar de wijde buitenwereld?

100 minuten is veel te kort, één colloquium of één magazine 
veel te weinig. Maar toch voldoende om u met kleine prikken 
en vernieuwde inzichten uit te dagen om mee na te denken 
over en naar de toekomst!

Er zijn heel veel verwachtingen op mondiaal, Europees, Belgisch 
en zelfs heel lokaal niveau, bij overheden en bij de mensen. De 
wereld verwacht voor onze kinderen een gezonder leefmilieu, 
een slimme manier van leven, goed uitgebouwde moderne 
infrastructuur en levenslang leefbare gebouwen. De bouw is 
een belangrijke motor om mee aan deze verwachtingen te 
voldoen. Er werd al een hele weg afgelegd, maar er is nog een 
lange weg te gaan.

De bouw is echter zeker niet bang om deze uitdaging aan te 
gaan. Meer zelfs, het is zijn plicht om zichzelf constant heruit 
te vinden. Visionaire, moderne en competente werkgevers en 
werknemers blijven nodig. Meer dan ooit heeft de bouw alle 
troeven in handen om zich in de markt te zetten als dé sector 
die de toekomst mee uitbouwt, en we mogen dat ook wijd 
kenbaar maken. De bouw moet de “makers van de toekomst” 
warm maken, aanwerven, aan zich binden en blijven boeien. 

De sociale partners gaan alvast het engagement aan: er ligt een 
ambitieus plan op tafel om tegen 2030 20% meer instroom in 
de basisopleiding, 20% meer doorstroom op de arbeidsmarkt 
en 20% minder uitstroom uit de sector te realiseren. Een eerste 
stap is de uitrol van een grote imagocampagne in de loop van 
2022.

Laat u inspireren door de insteken rond alternatief vervoer. Ga 
van start, verplicht uzelf om vernieuwende stappen te nemen. 
Wees visionair en een voortrekker! Overheden bieden ons het 
kader en geven ons de mogelijkheid om te experimenteren. 
Hieruit leren we, groeien we en kunnen we verbeteren. Wij 
staan voor u klaar, samen met het ruime netwerk, om u hierin te 
begeleiden – elk met onze insteek en specialisatie.

Anderzijds richt de bouwsector zich ook tot diezelfde over-
heden: ook u bent verplicht om verder te gaan. Investeer in 
een Vlaamse visie en een kader rond de uitbouw en locatie 
van bouwhubs – laat dat niet over aan lokale initiatieven, visio-
naire enkelingen en ambitieuze voortrekkers. Vertaal resultaten 
van proefprojecten in een weldoordachte visie en aanpak over 
kabinetten-, gemeente- en regiogrenzen heen, en blijf kansen 
geven.

De toekomst wordt niet gerealiseerd door één individu, door 
één proefproject. De toekomst wordt gerealiseerd door alles 
samen te brengen, over de grenzen van organisaties, niveaus 
en mensen heen.

Gianni De Vlaminck 
Voorzitter Constructiv
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Met dank aan:
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Thema’s Constructiv-colloquiums over de jaren heen

•	 1 9 8 7 :	Va k o p le id in g 	 in 	d e 	b o u w s e c to r
•	 1 9 8 9 :	B o u w b e ro e p e n ,	o o k 	v o o r 	v ro u w e n ?
•	 1 9 9 1 :	Ve ilig h e id ,	g e z o n d h e id 	e n 	m ilie u ,	o n z e 	z o rg 	 in 	d e 	b o u w w e re ld
•	 1 9 9 3 :	S c h o lin g ,	b ijs c h o lin g 	e n 	h e rs c h o lin g :	e e n 	u itd a g in g 	v o o r 	h e t 	 ja a r 	2 0 0 0
•	 1 9 9 5 :	K w a lit e it ,	e e n 	z a a k 	v a n 	d e 	w e rk g e v e r,	w e rk n e m e r 	e n 	o p le id in g
•	 1 9 9 7 :	W is s e l	o p 	d e 	to e k o m s t
•	 1 9 9 9 :	M e e r 	s t a g e s ,	m e e r 	b a g a g e
•	 2 0 0 1 :	B o u w e n 	o p 	v ro u w e n
•	 2 0 0 3 :	M o d u la ir 	o p le id e n 	=	t ra n s p a ra n t 	o p le id e n
•	 2 0 0 5 :	A c c e n t 	o p 	b o u w ta le n t 	(p lo e g b a z e n 	e n 	w e r fl e id e rs 	g e z o c h t )
•	 2 0 0 7 :	V la am s e 	b o u w s c h o le n 	k a n 	h e t 	b e te r? 	E e n 	E u ro p e s e 	 in k ijk
•	 2 0 0 9 :	M e n s e lijk 	k a p it a a l	 in 	d e 	b o u w s e c to r
•	 2 0 1 1 :	S ire ,	w e 	h e b b e n 	g e e n 	v o lk 	m e e r
•	 2 0 1 3 :	B a c k 	to 	t h e 	 fu tu re :	e e n 	h a n d le id in g 	b ij	d e 	b o u w jo n g e re n 	v a n 	n u
•	 2 0 1 5 :	“O v e r 	s c h o e n e n ,	b e h a 's 	e n 	b o u w e n ”	-	h o e 	s e x y 	 is 	h e t 	n ie u w e 	w e rk e n ?
•	 2 0 1 7 :	D e 	o n tm o e t in g ,	w e r fp le k le re n 	b e g in t 	b ij	e e n 	g o e d 	g e s p re k
•	 2 0 1 9 :	D e 	b o u w ,	s t ie l	m e t 	s t ijl



REGIONALE CONSTRUCTIV-KANTOREN:

Antwerpen
Th. Van Rijswijckplaats 8 bus 4

2000 Antwerpen

t 03 224 78 10
f 03 224 78 19

ant@constructiv.be

Brussel
Sint-Jansstraat 2

1000 Brussel

t 02 209 67 63
f 02 210 03 37

bru@constructiv.be

Limburg
Bouwcampus - Wetenschapspark 33

3590 Diepenbeek

t 011 30 12 40
f 011 22 63 19

lim@constructiv.be

Oost-Vlaanderen
Tramstraat 59

9052 Zwijnaarde  

t 09 338 55 10
f 09 338 55 19 

ovl@constructiv.be

Vlaams-Brabant
Dreefstraat 8

3001 Leuven - Heverlee

t 016 27 04 00
f 016 27 04 09

vlb@constructiv.be

West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389 B

8500 Kortrijk

t 056 24 55 40
f 056 24 55 45 

wvl@constructiv.be

www.constructiv.be
Meer informatie?
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