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Vertrekken van huidige context
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➢ Megatrends

➢ Grootschalige disrupties

➢ De snel veranderende (en 
kritische) samenleving vraagt 
om (haven/transport) 
bedrijven, maar vooral om 
leiders, met visie, die flexibel
en daadkrachtig met 
veranderingen kunnen omgaan

➢ Meer (groene/ 
geconnecteerde) schepen

… other shocks on the horizon!



Het thema van vandaag!
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▪ Een uiterst boeiend thema
▪ Complexe strategische uitdagingen

• Haven, een belangrijke schakel in het maritieme ecosysteem

• Maritiem transport

▪ Steeds gekoppeld aan de ‘supply chain’, want enkel de succesvolle ketens 
zullen in deze sterk concurrentiële markt overleven

▪ Succes haven = f(concurrentiekracht van de maritieme toeleveringsketens 
die via de havens lopen)

▪ En net de maritieme toeleveringsketen is momenteel voorwerp van een 
intens debat, en dit om vele redenen!

▪ Cruciaal: concurrentiekracht behouden/versterken
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#Uitdagingen haven
(investeren/TW/tewerkstelling)

▪ Nautisch (veiligheid: extreme 
weersomstandigheden, waterniveaus, stabiliteit 
dijken,… / toegankelijkheid: waterstanden, 
dwarsstromingen,… / natuurlijkheid)

▪ Commercieel: verschuiving trade flows > 
intraregionale handel,…

▪ Operationeel: 
▪ Congestie
▪ Duurzaamheid
▪ Energie-transitie
▪ Digitale technologie/cyber security
▪ Hinterland ontsluiting
▪ Push voor (groenere) modal shift
▪ Optima
▪ Safety & security

▪ Maatschappelijk draagvlak (NIMBY)
▪ Ruimtelijke intensivering
▪ Geopolitieke uitdagingen
▪ …



Drive om kosten te besparen > operaties optimaliseren is 
topprioriteit
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▪ Niet exhaustive lijst van pilootprojecten

…
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Milieu (digitale) TechnologieEconomie

▪ Wereldwijde economische crisis

▪ Geopolitieke spanningen

▪ Veranderende handelspatronen

▪ Stijgende brandstofprijzen

▪ Terrorisme/toegenomen piraterij

▪ Onvoldoende toegang tot financiering

▪ Andere kosten gerelateerd aan 
storingen/tekort infrastructuur,…

▪ Decarbonisatie wereldvloot

▪ Nieuwe milieuregelgeving

▪ Toenemende maatschappelijke eisen 
aan duurzaamheid

▪ Mislukking van mitigatie en aanpassing 
van (extreme) klimaatverandering

▪ Cyberaanvallen en gegevensdiefstal

▪ Big data en artificiële intelligentie

▪ Autonomie technologie

▪ On board electrical & control systems

▪ Smart ship/container

People

▪ Tekort aan crew/staff + juiste talenten

▪ Diversiteit, inclusie,…

▪ Nood aan leiderschap, training/opleiding

#Uitdagingen maritiem transport
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Setting sails
Omgaan met onzekerheid
▪ Onaangepaste haveninfrastructuur
▪ Impact fossiele brandstoffen (mix brandstoffen)
▪ Investeren in “green” vloot (?beschikbaarheid; 

output scheepswerven 3à4% van wereldvloot per 
jaar > decennia om wereldvloot met nieuwe
technologie te ontwikkelen)

▪ Scheepsinvesteringen waarschijnlijk in golven
zullen ontwikkelen gelinkt aan uptake 
levensvatbare technologische opties/trade off 
‘veilige optie’ t.o.v radicale innovatie/ nieuwe
scheepsdesign)

▪ Strategie voor de organisatie, cooperatie, 
personeel & training

➔ Vernieuwing in schepen is het gevolg van 
wisselwerking tussen technologische innovaties en 
economische krachten in de scheepmarkten
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Wat is een haven?



Een schakel in het maritieme ecosysteem

11Update from Sys and Vanelslander, 2020
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Een schakel in het maritieme ecosysteem

12Updated Sys and Vanelslander, 2020
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Een schakel in het maritieme ecosysteem
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“to match supply and demand globally, 
efficient and effective cargo, information and
financial flows are interconnected in a variety

of multi-layered networks linking all actors 
(B2B, B2G) (living components) and infrastructure 
(e.g. port, hardware,…) (non-living components)
whilst reducing costs, improving (operational)
efficiency, ensuring sustainability, complying
with regulation and simultaneously improving
customer satisfaction (e.g. reliability) to retain
or increase market share”

Sys & Vanelslander, 2020



Vertrekkend van een goede definitie van ‘Smart port’ 

• A novel concept describing the future state of the port entering digital transformation

• “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes to its properties 
through combinations of information, computing, communication, and connectivity technologies” 
(Vity, 2019)

• A port that optimizes in-, intra- and outbound flow of goods and information, leads sustainable 
development and guarantees safe, resilient and secure activities through the capabilities of its (extended) 
port community and enabling innovative technologies. (Boullauazan, Sys & Vanelslander, 202x) including 
Artificial Intelligence (AI), Big Data, Internet of Things (IoT) and Blockchain to improve its performance

➔Maar volgt de praktijk? Fragmentatie? Community-vorming? Beschikbaar
stellen van data? 



Trends



1. (de)Globalisatie: indicatoren vertellen…
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2. Demografische veranderingen
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Trend Port innovation impact

Bevolkingsgroei: een enorme groei van de wereldbevolking (+/- 9 
miljard in 2050, 10,4 miljard in 2070)

Er zijn meer, efficiëntere en anders gelegen havens nodig.

Stedelijke verdichting: in 2050 woont 70 % van de bevolking in steden 
(54% in 2016)

Nieuwe havenlocaties nodig, maar ook nieuwe manieren om 
het steeds geconcentreerder wordende achterland efficiënt te 
bereiken. Relatie en samenwerking tussen haven en stad 
verandert. Het bouwen van lokale toeleveringsketens en het 
ondersteunen van smart city-beleid zal congestie en emissies 
verminderen. Intermodale activiteiten in havens en steden 
nemen toe.

De bevolking vergrijst. In 2070 zal naar verwachting 30,3% van de 
bevolking 65 jaar of ouder zijn (vergeleken met 20,3% in 2019) en zal 
13,2% naar verwachting 80 jaar of ouder zijn (vergeleken met 5,8% in 
2019) Vergrijzing is niet alleen een fenomeen in de ontwikkelde wereld 
en ook China zal bijvoorbeeld een oudere bevolking hebben. 

Nieuwe producten moeten worden verwerkt

De wereldeconomie zou tegen 2050 in omvang meer dan kunnen 
verdubbelen en de bevolkingsgroei ver overtreffen, dankzij 
aanhoudende, door technologie aangedreven productiviteits-
verbeteringen. Cum. Globale GDP groei tss 2016-2050: 130%

Steeds efficiëntere (geautomatiseerde) goederenbehandeling nodig

Herverdeling welvaart van de westerse wereld naar de groeilanden Co.innovatie



Demografische veranderingen
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Trend Port innovation impact
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verandert. Het bouwen van lokale toeleveringsketens en het 
ondersteunen van smart city-beleid zal congestie en emissies 
verminderen. Intermodale activiteiten in havens en steden 
nemen toe.

De bevolking vergrijst. In 2070 zal naar verwachting 30,3% van de 
bevolking 65 jaar of ouder zijn (vergeleken met 20,3% in 2019) en zal 
13,2% naar verwachting 80 jaar of ouder zijn (vergeleken met 5,8% in 
2019) Vergrijzing is niet alleen een fenomeen in de ontwikkelde wereld 
en ook China zal bijvoorbeeld een oudere bevolking hebben. 

Nieuwe producten moeten worden verwerkt

De wereldeconomie zou tegen 2050 in omvang meer dan kunnen 
verdubbelen en de bevolkingsgroei ver overtreffen, dankzij 
aanhoudende, door technologie aangedreven productiviteits-
verbeteringen. Cum. Globale GDP groei tss 2016-2050: 130%

Steeds efficiëntere (geautomatiseerde) goederenbehandeling nodig

Herverdeling welvaart van de westerse wereld naar de groeilanden Innovatie

Gevolgen:

• Bestaande ketens zijn niet meer 

optimaal

• Daar bovenop komen gevolgen 

van (extreme) klimaatwijzigingen

• Gewijzigde kostenstructuur, en 

ook gewijzigde vraag- en 

aanbodpatronen



Groei bevolking en mondiale BBP, een grotere decarb-last!
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Wat betekent dit voor zeegebonden handel?
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Gem.1,54 ton 
per capita/EU: 7 
ton per capita

2,9 ton per capita

2,2 ton per capita

1,57 ton per capita

1,16 ton per capita
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15%

7%

42%

7%

21%

% in 
2022



3. Energie transitie - tijdslijn
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Rol haven?
▪ Scenario 1: nog steeds nodig om fossiele brandstof te gebruiken > resulterende CO2-emissies opvangen/hergebruiken/afzonderen
▪ Scenario 2: afstappen van fossiele brandstof > zal niets veranderen want ontwikkeling al ingezet, alleen versnellen
Uitdaging: transporteren/stockeren
Opportuniteiten: relatief lage dichtheid van koolstofvrije brandstoffen > schepen zullen meer moeten bunkeren > energie hub

DNV, 2022 BP World Energy statistics



(stabiele) Regelgeving
maar ook lokaal
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Impact on speed/More 
ships needed for same
amount of cargo/more 

CO2



Vessel speed
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▪ ‘Slow steaming’ remains a key 
tool for liner operators to help 
manage capacity and reduce 
fuel costs.

▪ Drivers

- Introduction of the IMO 2020 
sulphur cap 

- Efforts limit greenhouse gas 
emissions and

- Manage capacity in the face 
of Covid-19 disruption, and 
beyond
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36 offshore turbines 10MW > 
power containership (+400m) 
about 400t/d of green methanol

Green fuel cost 1,1 billion USD and 
100k USD/d to run
(Stopford, 2022)

Don’t waste my energy Deepsea: LNG, methanol, 

ammoniak die dual-fuel motoren 

met lage snelheid aandrijven

Shortsea shipping: hybride en 

volledig elektrische schepen die 

gebruikmaken van brandstof-

cellen, batterijen en hybride 

energiesystemen
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4. Innovatieve
technologie

Tech-adoptie is niet genoeg, nieuwe 
mindset, regels en disciplines

▪ Hoe kan innovatieve technologie
bijdragen tot een betere (lees: 
goedkopere) integratie in het 
maritieme ecosystem?

▪ Wat zijn de hinderpalen, en vooral
hoe ruimen we die op?

▪ Welke kosten kunnen worden
bespaard door maritieme ecosystem 
denken, zowel in geld als in tijd?



Digital transformation roadmap (DNV)
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DNV, 2020



Toename van innovatieve en duurzame oplossingen
➔ verbeteren efficiëntie, verlagen kosten

29Deloitte Global Port Advisory, April 2020



5. Schaalvergroting

Orderbook (TEU)
- 15,2k-17,9k: +24%
- 18k-24k: 19%

Garrido, Sauri, Marrero, Gül & Rúa, 2020



6. Verdere integratie
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Market players Shipping companies Terminal operators Logistics (Hinterland) transport Port authorities Last mile

Shipping companies

- Vessel sharing agreements (VSA)

MSC buy ITA airways

CMA CGM 
buying stake in 

delivery 
company

- Joint ventures
- Cartel agreements
- Consortia

- Strategic (global) alliances (e.g. 2M, Ocean 
Alliance, THE Alliance)

- Mergers and acquisitions

Terminal operators

- Financial stake of shipping company in 
terminal
'- Joint ventures (e.g. MPET or MSC and PSA in 
Antwerp)
- Dedicated terminals
- DP World Closes Acquisition of 100% Shares 
of Unifeeder Group

- Participation in capital 
(e.g. Hutchison Port 
Holding Group (HPM) in 
ECT, PSA in Voltri, 
Genova
- Mergers and 
acquisition
- Joint ventures

Logistics
- Integration into logistics (e.g. Maersk and 
Damco, CMA CGM and CEVA, MSC and 
MedLog)

Hinterland transport

- Block trains and capacity sharing (e.g. From 
Rotterdam to Italy)
- Alliances

- Joint ventures
- Takeover strategy of 
railway companies (e.g. 
DB and NS cargo)

Port authorities
- Dedicated terminals (cf. Land-use and 
concession policy)

- Concessions
- Joint ventures

- Antwerp in Rhine 
shipping Terminals

- Cooperative 
agreements

Source: Update based on Meersman et al. 2009
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AN EXPONENTIALLY EVOLVING MARKET



Key takeaways
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▪ De Belgische haven van morgen heeft zich aangepast aan alle 
internationale ontwikkelingen of zal serieus terugvallen in tonnage, TEU 
en marktaandeel.

▪ (gediversifieerd) Havenbeleid vereist 'anticipatie'. Zorg ervoor dat je de 
eerste bent om in te spelen op nieuwe (technologische) ontwikkelingen in 
de maritieme sector. De wetenschap kan hierbij helpen!

▪ Markten en maritiem ecosysteem vereisen een dynamisch wijzigings- en 
aanpassingsvermogen. Er is nood aan structurele flexibiliteit.

▪ Visibiliteit > Data/monitoren > durven pijnpunten bloot leggen!
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Me, myself and I
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Sustainable port infrastructure

1. design adaptive enforcement 
mechanisms that set a minimal standard 
to reduce pollutants and develop 
sustainable infrastructure for seaborne 
activities

2. enabling a global framework to assess 
climate change and extreme event risks 
in maritime activities

3. to ensure that future infrastructure 
investments contribute to mitigating 
climate change and extreme events 
(such as pandemics)


