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Oproep Watertruck+ technische informatiesessies 
 

Wat is Watertruck? 
 

Watertruck is een innovatief concept voor goederenvervoer over kleine binnenwateren (klasse I tot 

IV) dat door middel van kleine duwbakken (zelf-aangedreven of niet-aangedreven) en duwboten op 

kleine vaarwegen een regio ontsluit en via de grotere vaarwegen de lading in konvooi aan- of afvoert. 

Dit concept, in combinatie met kleine of grote duurzame duwboten, laat een maximale operationele 

flexibiliteit toe en linkt de kleine vaarwegen aan het TEN-T netwerk.  

 

Het TEN-T/CEF project Watertruck+ heeft als doel om de markt uit te rusten met de nodige tools om 

een vloot van 500 bakken te bouwen waarmee het Watertruck concept verder uitgerold kan worden 

binnen de Europese regio’s. 

 

Als eerste stap worden er een aantal standaarden vastgelegd die een zekere uniformiteit en 

uitwisselbaarheid van deze vaartuigen garanderen en een kostendaling met zich meebrengen. Ook 

het standaardontwerp van de bakken wordt gemaakt. 

 

Vervolgens zal er een kleine vloot van 28 duwbakken (waarvan 16 zelfaangedreven) en 3 duwboten 

gebouwd worden om binnen een proefomgeving 1,6 miljoen ton / jaar mee te verschepen. 

 

Op basis van de bevindingen uit dit proefproject zal er een masterplan opgesteld worden voor de 

constructie en financiering van een grote Europese Watertruck vloot. 

 

Het bouwen van de vloot van 31 vaartuigen 
 

Vanaf 2017 worden 31 vaartuigen gebouwd. Deze moeten: 

 

- Voldoen aan de Watertruck+ standaarden 

- Voldoen aan het standaardontwerp van Watertruck+ (voor de bakken) 

- Voor duwboten en zelfaangedreven bakken: voldoen aan emissievereisten (EURO VI en een 

significante daling van de uitstoot van CO2) 

- Zo kostenefficiënt mogelijk zijn vanuit een TCO/LCA oogpunt 
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Technische Informatiesessies: 24-26 mei 2016, Gorinchem 
 

Om deze doelen te bereiken, wensen de partners en investeerders binnen Watertruck+ zich te 

informeren over de laatste innovaties in de binnenvaart: 

 

- Ontwerp & materialen 

- Constructie 

- Aandrijving 

- Uitrusting en specifieke aanpassingen 

- Financiering 

 

Marktspelers die innovatieve diensten of producten aanbieden in deze categorieën, worden 

uitgenodigd om hun organisatie, diensten en/of producten te presenteren aan de partners van 

Watertruck+ tijdens de technische informatiesessies die doorgaan op 24 tot 26 mei tijdens de 

Maritime Industry beurs in Gorinchem (NL). 

 

In een aparte vergaderzaal krijgt u 30-35 minuten om uw presentatie te geven, gevolgd door 10-15 

minuten voor vragen van de betrokkenen binnen het project. 

 

Interesse? Stuur een e-mail naar johan.boonen@watertruck.eu met: 

 

- Uw contactgegevens en deze van uw organisatie 

- Een bondige omschrijving van de door u aangeboden diensten of producten 

 

U zal dan kortelings gecontacteerd worden met een voorstel van concreet tijdstip. 

 

We kijken uit naar uw feedback, 

Het Watertruck+ projectteam 
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