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1 Samenvatting
De Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het Programma
Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
(EWI) willen met dit project innovatieve oplossingen vinden voor het verwijderen van drijvend afval
rond de vlottende infrastructuur in de Vlaamse kustjachthavens. Vandaag gebeurt deze verwijdering
manueel en is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden zoals weer en stroming.
Het doel van dit project is om een autonome en continue oplossing te vinden voor een efficiëntere
verwijdering van het afval. De scope is beperkt tot het opzuigen van het drijvend vuil op het
wateroppervlak en het brengen van het afval aan land.
Er zijn vier kustjachthavens in de Vlaamse gemeenschap die onder de verantwoordelijkheid van de
Afdeling Kust van het Agentschap (MDK) vallen: Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort.
Zij bieden onder andere aanmeerplaatsen voor vaartuigen van sportzeilers, zeilscholen, plezier- en
toervaarten. De voorgestelde oplossing moet rekening houden met de belangrijkste randvoorwaarden
van een kustjachthaven:
- Risico op corrosie t.g.v. zout water
- Getijdenwerking en vervolgens variatie van diepgang tussen 1m en 10m
- Schommelingen van het waterpeil (normaal tussen 0 en +5 TAW, bij stormen tussen -1 en +6
TAW)
- Windsnelheden tot 100km/u
- Golven van meer dan 1m
- Ongeveer 50% van het wateroppervlak is ingenomen door vlottende infrastructuur en
vaartuigen
- Geïntegreerde ligging in de maatschappij (geluids- en geurhinder moet worden vermeden)
- Veel fauna en flora
Dit voortraject focust op onderstaande elementen:
1. Het identificeren van bestaande oplossingen voor het verwijderen van drijvend afval in
kustjachthavens. Zie Sectie 9, Appendix A: State of the Art analyse.
2. Het oplijsten van use cases om de gebruikersnoden van MDK, de jachthavenexploitanten en
bezoekers te verduidelijken. Zie Sectie 5, Analyse van de gebruikersnoden.
3. Het inschatten van de waarde van bovengenoemde use cases voor de verschillende
gebruikersgroepen, en daarmee dus het inschatten van het innovatiepotentieel voor de
gebruiker.
4. Het inschatten van het technologisch & implementatierisico van bovengenoemde use cases.
Zie Sectie 6, Analyse van het technologisch risico.
De resultaten van dit voortraject leiden tot onderstaande inzichten:
- Het automatisch verwijderen van 80% van het afval in kustjachthavens is zonder hoog
technologisch risico (m.b.v. off-the-shelf oplossingen) mogelijk. Vooraf bepaalde routes of
intelligentie kunnen locaties waar afval zich vaak ophoopt prioritair behandelen. Afval tot 10kg
en 1m kan zonder uitbreidingen door huidige systemen worden opgevangen.
- Het automatisch lokaliseren en prioriteren van ophopingen is vandaag niet mogelijk en vraagt
uitgebreide ontwikkeling, ook gebruik van andere on board data om autonomie te verhogen
dient nog ontwikkelt te worden.
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-

Het verwijderen van afval tussen boten en steigers wordt als risicovol beschouwd omdat de
beschikbare ruimte te klein is om tussen te navigeren. Een combinatie van preciezere
navigatie, onderdruk in vaartuigen en slimme systemen zal nodig zijn om afval uit deze zones
te verwijderen. Deze oplossingen zijn vandaag nog in uitwerking.

Gegeven bovenstaande wordt geadviseerd om een implementatie in verschillende fases te voorzien,
waarbij het systeem stap voor stap wordt gebouwd en op het einde van elke fase uitvoerig getest
wordt aan de vereisten. Een mogelijke fasering kan hierbij bijvoorbeeld zijn:
- Fase I: Installatie van off-the-shelf oplossingen in één jachthaven (bv. Blankenberge),
bestaande uit:
o Een centraal punt voor het verzamelen van het opgehaalde afval (mogelijks in
combinatie met een passieve afvalverzameling)
o Een autonoom vaartuig dat een zo goed mogelijke dekking van de jachthaven voorziet
- Fase II: Op maat ontwikkelen ter aanpassing aan de specificiteit van jachthavens (iteratief
implementeren van kleine verbeteringen om het effect te evalueren op de oplossing die
geïmplementeerd is in de pilootjachthaven)
- Fase III: Uitrol van de oplossing naar andere jachthavens
De uiteindelijke fasering zal afhangen van o.a. technische beperkingen van de verschillende systemen
en dient bijgevolg in samenspraak met de leveranciers vooropgesteld worden.

2 Summary
By starting this project, the Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
(MOW), the Flemish Agency for Maritime and Coastal Services, and the Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO), the Program for Innovation Procurement, of the Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI) are set to find innovative solutions for automated removal of floating
waste around the infrastructure of Flemish coastal marinas. Today, this removal is performed manually
and is majorly impacted by local weather and current conditions.
The goal of this project is to find autonomous and continuous solutions for an efficient removal of
waste and debris. The scope of this project is limited to the removal of the floating waste (through
suction) and its transport to shore.
There are four coastal marinas in Flanders that fall under the responsibility of the Agency for Maritime
and Coastal Services: Zeebrugge, Blankenberge, Oostende and Nieuwpoort. These marinas all provide
docks for different types of vessels of sailings schools, sail sports, pleasure cruses, etc. The suggested
solutions must take into consideration the following conditions of coastal marinas:
- Risk of corrosion due to salt water
- Tidal movements resulting in change of water depth between 1m and 10m
- Water level fluctuation (normally between 0 and +5 TAW, during storms between -1 and +6
TAW)
- Wind speeds up to 100km/h
- Waves over 1m
- Around 50% of the water surface is taken up by infrastructure and vessels
- Location within populated areas (noise and odor pollution needs to be avoided)
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-

A lot of fauna and flora

During this preparatory stage, the focus was predominantly on:
1. Identifying existing solutions for the removal of floating waste in marinas. See Section 9,
Appendix A: State of the Art analyse.
2. Listing the use cases to outline the needs of MDK, marina managers and visitors. See Section
5, Analyse van de gebruikersnoden.
3. Estimating the value of the use cases for the user groups, and subsequently estimating the
innovation potential for these users.
4. Estimating the technological and implementation risks of the use cases. See Section 6, Analyse
van het technologisch risico.
The results of this preparatory stage led to the following in-sights:
- The automatic removal of 80% of waste in coastal marinas is possible without high
technological risks (thus using off-the-shelf solutions). By encoding routes or using intelligence,
systems can prioritize the locations where waste accumulates often. Waste up to 10kg and 1m
can be removed by existing solutions without additional development.
- It is not possible to localize and prioritize accumulations of waste automatically as of now. This
functionality and the usage of data on board to expand the autonomous working of the
solution, requires additional research and development.
- The removal of waste in between boats and infrastructure is considered high-risk due to the
narrow spaces available for the navigation. A combination of precise navigation, underpressure in vessels and smart systems is needed to remove waste in these zones. These
solutions are still in development as of now.
Based on these in-sights, it is advised to implement the solution in multiple phases, in which the system
is built step-by-step and tested at the end of each phase, considering the requirements. A possible
phased approach can look as such:
- Phase I: Installation of an off-the-shelf solution in one marina (e.g., Blankenberge), consisting
of:
o One central dock for the collection of the gathered waste (possibly in combination
with a passive waste removal system)
o An autonomous solution covering most of the marina’s water surface
- Phase II: Custom development to consider the specific requirements of a coastal marina (by
iteratively introducing small changes and evaluating their effects on the solution implemented
in the pilot marina)
- Phase III: Implementation of the solution in other marinas
The phased approach will depend on e.g., the technical limitations of the different systems and is to
be decided in agreement with the suppliers.
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3 Context en objectieven
3.1 De projectinitiators
Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
De Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft de taak om de
kust en het hinterland te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Afdeling Kust hecht daarbij
veel belang aan de verschillende kustfuncties en tracht op een duurzame wijze de natuurwaarden, de
economische, de recreatieve, de toeristische en de cultuurgebonden kustbeleving te integreren. Het
bevorderen van de watergebonden recreatie langs de kust en in en rond de kustjachthavens speelt
daarbij een belangrijke rol.
De aanwezigheid van drijvend vuil in en op het water is een storende factor in de kustbeleving. Om
deze reden en om te vermijden dat de zeeën een plastic soep worden, wil de afdeling Kust zich verder
inzetten in de strijd tegen het drijvend vuil.

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van
innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen
optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan.
Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen
en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie,
veiligheid, ...).

De projectpartners
De volgende marktspelers hebben actief deelgenomen aan de marktconsultatie:
• Noria - Sustainable Innovators
• Allseas
• Seagro
• Portbin
• Multi Engineering
• Envisan, Jan De Nul Group
• Spilltech
• Vito
• ONA Safe & Clean
• Antea Group
• Poralu Nederland BV
• Engie
• DEME Group
• RanMarine Technology BV
• Port of Antwerp en Ghent Dredging ter consultatie
Deze marktconsultatie werd geleid door Addestino, met ondersteuning door MDK en PIO.
De volgende bedrijven hebben eveneens tijdens één-op-één sessies met Addestino en MDK
bijkomende informatie aangeboden:
• Allseas
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•
•
•
•

ONA Safe & Clean
Spilltech
RanMarine Technology BV
Autonomous Knight

3.2 Scope van het project
Vandaag is de afdeling Kust bezig met de manuele opruiming van drijvend vuil aan de kustjachthavens.
Dit is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden zoals weer en stroming en zorgt voor een minder
optimaal resultaat. Bovendien brengt de manuele verwijdering en de coördinatie die hiervoor nodig is
hoge kosten met zich mee. Vandaag wordt in het totaal door twee personen minimum 1,5 dagen
wekelijks (tijdens het hoogseizoen 15/04-15/10) of om de twee weken (15/10-15/04) manueel afval in
de vier jachthavens verwijderd.
Het doel van dit project is om een innovatieve oplossing te vinden voor het opzuigen van drijvend vuil
op het wateroppervlak rond de vlottende infrastructuur in de jachthavens. Deze oplossing moet
rekening houden met de beperkte ruimte in jachthavens en mag vaartuigen niet verhinderen.
Stromingen in jachthavens wijzigen sterk van richting waardoor een voorkeur gegeven wordt aan
oplossingen die het vuil aanzuigen in tegenstelling tot het gebruik maken van de waterloop.
Afdeling Kust is op zoek naar een volledig geautomatiseerde continue oplossing met minimale manuele
interventie. Het is wenselijk dat de gekozen oplossing ook geschikt is voor afvalverwijdering op het
binnenwater.
De scope van dit project zal beperkt worden tot het opzuigen van het drijvend vuil op het
wateroppervlak en het brengen van het afval aan land. De mogelijkheden voor het verwijderen van
zwevend afval, dat zich onder het wateroppervlak bevindt, zullen indien mogelijk ook verkend worden,
al behoort dit niet tot de focus van dit project.
Het volgende wordt in het kader van dit project niet verder onderzocht:
• Het monitoren van micro-plastics
• Afvalverwijdering bij baggerwerken

4 Randvoorwaarden Vlaamse kustjachthavens
Er zijn vier kustjachthavens in de Vlaamse gemeenschap die onder de verantwoordelijkheid van de
afdeling Kust van het Agentschap MDK vallen: Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort. Zij
bieden onder andere aanmeerplaatsen voor vaartuigen van sportzeilers, zeilscholen, plezier- en
toervaarten. Tijdens een workshop met de relevante stakeholders werden onderstaande
randvoorwaarden van een kustjachthaven in Vlaanderen gedefinieerd.
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Kustjachthavens liggen aan mondingen van rivieren en staan in rechtstreekse verbinding met de zee.
Bijgevolg moet alle infrastructuur rekening houden met corrosie t.g.v. zout. Kustjachthavens zijn onder
andere ook sterk onderhevig aan getijdewerking. Dagelijkse getijverschil van vijf meter is standaard.
Dit heeft een invloed op de diepgang van de jachthaven, die op een periode van 6u kan variëren tussen
0m en 10m. De getijwerking op kustjachthavens heeft echter geen invloed op de vaarbewegingen
(booteigenaars kunnen 24/7 varen).
Het waterpeil op kustjachthavens schommelt bij normale weeromstandigheden tussen 0 en 5 TAW
met golven tot een halve meter. Bij storm schommelt het waterpeil tussen -1 en +6 TAW met
windsnelheden tot 100 km/h en golven van meer dan één meter.
Vandaag is ongeveer de helft van het wateroppervlak in jachthavens ingenomen door vlottende
infrastructuur en vaartuigen. In Blankenberge zijn geschatte 7,5 hectaren van 15 vandaag niet
beschikbaar. De vrije ruimte op het wateroppervlak varieert gedurende het jaar met een hoogseizoen
tussen april en oktober. Door de hoeveelheid steigers en vaartuigen ontstaan hier ook veel kleine,
moeilijk toegankelijke zones waar afval zich potentieel kan ophopen.
De ligging van een kustjachthaven is sterk geïntegreerd in de maatschappij. Booteigenaars slapen vaak
in hun vaartuigen en er zijn dichte omwonende die sterk geïmpacteerd zijn door potentiële geluids- en
geurhinder. Hierdoor is ook het gebruik van dieselmotoren verboden tussen 22:00 en 06:00. Toeristen
en bezoekers van de jachthavens hebben een sterke invloed op het soort en de hoeveelheid afval op
het wateroppervlak. De infrastructuur en apparatuur op steigers is niet sterk afgeschermd van deze
passanten.
De bruikbare ruimte op wal is vandaag heel beperkt. Vaak zijn maar enkele m2 beschikbaar aan wal en
grote vrije oppervlaktes van bv. 10m x 10m zijn moeilijk te vinden. De wal en steigers bieden een
stroomvoorziening van 220V met beperkte locaties met hoogspanning.
Kustjachthavens in België hebben grote aanwezigheid van mariene fauna en flora die door het afval
op het wateroppervlak sterk geïmpacteerd zijn. Het is belangrijk om het bestaande ecosysteem in
kustjachthavens te beschermen.
25/11/2021

EWI – PIO – 2021

8

Het innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Het afval in kustjachthavens kan worden samengevat in de volgende categorieën:
•
•
•
•
•
•

Organisch materiaal (o.a. maaiafval, boomstronken/grote takken)
Papier & karton
Isolatiematerialen
PMD & non-PMD-plastics
Restafval
Grotere stukken zoals balken & tonnen

Op onderstaande foto’s worden enkele voorbeelden van het afval na manuele verwijdering
aangetoond.

Figuur 1 – Afval na manuele verwijdering

Maandelijks wordt vandaag een totaal van 0,7 – 1,5 ton afval uit alle bovengenoemde kustjachthavens
in Vlaanderen manueel verwijderd.

5 Analyse van de gebruikersnoden
5.1 Gevolgde proces
Vanuit de projectcoördinatoren werden eerst de relevante stakeholders geïdentificeerd. Deze
stakeholders zijn onder andere de MDK verantwoordelijke, jachthaven exploitanten en bezoekers van
de jachthavens.
Om een beeld te krijgen van de functionele vereisten van een afvalverwijderingssysteem in
kustjachthavens, werd samen met de alvast benoemde stakeholders een lijst van ‘use cases’ opgesteld.
De toegevoegde waarde voor de gebruiker van elke use case wordt toegekend door middel van
planning poker, waarbij elke use case een score krijgt die de toegevoegde waarde van de use case
25/11/2021
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aangeeft. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “houdt geen meerwaarde in”.
Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “houdt zeer veel meerwaarde
in binnen dit traject”. Een waarde van 100 geeft aan dat de use case absoluut vervuld moet zijn binnen
dit project, er is een negatieve impact indien aan deze use case niet voldaan is.

Figuur 2 - Planning poker scoring toegevoegde waarde voor gebruiker

Deze waardes werden tijdens een workshops met medewerkers van de MDK en het VLIZ gescoord.

5.2 Resultaten
De verschillende use cases kunnen in 7 categorieën gegroepeerd worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Automatische afvalverwijdering
Afvalophopingen vermijden
Continue werking
Veilige werking
Fauna en flora beschermen
Afvalscheiding
Vermijden negatieve impact op gebruikers van de kustjachthaven
Andere

De individuele use cases en de gebruikersscoring worden hieronder beschreven en toegelicht.

5.2.1

Automatische afvalverwijdering

Use case 1: “Als MDK verantwoordelijke kan ik automatisch drijvend afval met een maximum
volume en gewicht (te definiëren) verwijderen zodat enkel het overmaatse afval manueel moet
weggenomen worden en bijgevolg de recurrente kost lager ligt.”
Score: 100
Deze algemene use case beschrijft het belangrijkste objectief van dit project: de automatische
verwijdering van afval op het wateroppervlak in Vlaamse jachthavens. Vandaag gebeurt alle
afvalverwijdering manueel op vaste frequenties. Dit is echter tijds- en kosteninefficiënt. Door manuele
acties te beperken kunnen de recurrente kosten worden verlaagd. Input van de markt is nodig om
inzicht te krijgen over het maximum volume en gewicht dat automatisch kan worden verzameld.
Vandaag wordt manueel afval tot 300kg verwijderd (m.a.w. zeer grote stukken afval, bv. kleine
gezonken boten, zijn uitgesloten).
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Use case 2: “Als MDK verantwoordelijke kan ik afval ook op moeilijk bereikbare plaatsen
automatisch verwijderen (tussen de boten, onder de vlottende steigers, in een hoek tussen twee
kaaimuren ...) zodat bijkomende manuele afvalverwijdering beperkt wordt en bijgevolg de
recurrente kost lager ligt.”
Score: 40
Manuele verwijdering van afval op moeilijk bereikbare plaatsen is een belangrijk onderdeel van deze
opdracht omdat er vaak een ophoping van afval is. Het is belangrijk te vermelden dat dit niet betekent
dat het afvalverwijderingssysteem zelf in de moeilijk bereikbare plaatsten moet komen staan.
Use case 3: “Als jachthaven exploitant kan ik afval prioritair verwijderen op locaties in jachthavens
waar afval zich vaak verzamelt (minder van toepassing in havenheulen en ingangen) zodat de
maximale hoeveelheid afval op de meest tijd-efficiënte manier uit het water wordt gehaald en afval
geen hinder veroorzaakt in de jachthavens.”
Score: 40
Het is belangrijk voor jachthaven exploitanten om grote hinder door afval (onder andere ook
geur/visuele hinder) te vermijden op hun gebied. Door afval prioritair op plaatsen te verwijderen waar
het zich vaak verzameld en voor hinder zorgt, kunnen ook klachten door bezoekers en booteigenaars
op een efficiënte manier worden verminderd.
Use case 4: “Als MDK verantwoordelijke kan ik zo veel mogelijk informatie verzamelen over het
opgehaalde afval (samenstelling, locaties, hoeveelheden, dimensies) zodat het systeem automatisch
aan de hand van de on-board sensoren en processing kracht de afvalverwijdering continu kan
optimaliseren.”
Score: 5
Continue verbetering van het systeem is wenselijk om steeds het meeste afval van het wateroppervlak
te kunnen verwijderen maar is geen uitsluitingscriterium.
Use case 5: “Als jachthaven exploitant kan ik afval maximaal bij ingangen van de jachthavens uit
het water verwijderen zodat afval minder kans krijgt om in de jachthavens verspreid te geraken en
op die manier hinder veroorzaakt.”
Score: 20
Deze use case benadrukt de prioriteit van het opvangen van afval op ingangen van jachthavens zodat
afval geen kans krijgt om verspreid te geraken en beschrijft duidelijk de uiterste fysieke scope van de
opdracht.
Use case 5b: “Als jachthaven exploitant kan ik afval maximaal in rivieren of overstorten uit het water
verwijderen zodat afval minder kans krijgt om in de jachthavens verspreid te geraken en op die
manier hinder veroorzaakt.”
Score: 0
Deze use case ligt buiten de scope van deze opdracht. Waterlopen (bv. rivieren & sloten) vallen niet
onder de verantwoordelijkheid van MDK. Het is aan de respectievelijke overheidsinstanties, vb. de
Vlaamse Waterweg, om afvalverwijdering te voorzien op de waterwegen die onder hun
verantwoordelijkheid vallen.
Deze use case wordt voor het verdere project out of scope gelaten.
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Use case 6: “Als jachthaven exploitant kan ik gebruik maken van een gebiedsdekkend systeem voor
automatische afvalverwijdering (~50% van het wateroppervlak is niet ingenomen door vaartuigen
& infrastructuur), ook op kleine, moeilijk bereikbare plaatsen (vb. tussen de vingerpieren en de wal
of vaartuigen) zodat manuele afvalverwijdering beperkt wordt en bijgevolg de recurrente kost lager
ligt.”
Score: 13
Door een gebiedsdekkend systeem kunnen we verzekeren dat alle afval op het vrije wateroppervlak
wordt verwijderd. Een valabel alternatief kunnen echter ook systemen zijn die afval op een slimme
manier opvangen waar het zich vaak ophoopt.
Use case 7a: “Als MDK verantwoordelijke kan ik één of meerdere componenten inzetten die afval
verwijderen zodat op een tijds- en kosten efficiënte manier zo veel mogelijk afval van het
wateroppervlak wordt verwijderd.”
Score: 40
Deze use case benadrukt dat een systeem uit een of meerdere componenten mag bestaan. Het
belangrijkste is dat het tijds- en kosten efficiënt werkt en afval automatisch uit het water verwijderd.
Dit betekent ook dat als een vaste hoeveelheid stationaire componenten goed kunnen worden
gepositioneerd in elke jachthaven, een varende oplossing niet nodig is om afval op een tijdige manier
te verwijderen.
Use case 7b: “Als MDK verantwoordelijke kan ik één of meerdere componenten inzetten die afval
verwijderen zodat het systeem maximaal gebiedsdekkend is en dus manuele afvalverwijdering en
bijgevolg de recurrente kost beperkt wordt.”
Score: 5
Een varende oplossing is toegestaan maar gebiedsdekkend zijn is van onderschikt belang aan de tijdsen kostenefficiëntie waarmee het systeem het afval verwijdert.

5.2.2

Afvalophopingen vermijden

Use case 8: “Als MDK verantwoordelijke kan ik afval op de plaatsen waar het zich vaak ophoopt
verwijderen zodat ik een maximaal kostenefficiënt systeem heb.”
Score: 40
Use case 9: “Als MDK verantwoordelijke kan ik op basis van de op dit moment reeds beschikbare
real-time metingen en voorspellingen (b.v. windrichting, waterlozingen) locaties
identificeren/voorspellen waar het vuil zich mogelijks meer zou ophopen zodat het vuil zo
snel/efficiënt mogelijk van het wateroppervlak wordt verwijderd.”
Score: 13
Vandaag zijn al real-time metingen en voorspellingen beschikbaar die kunnen worden gebruikt door
het systeem om zijn werking te verbeteren. Deze data kunnen worden geleverd in elk gewenst formaat
(.csv, Excel-sheet, .xml, …).
Use case 10: “Als booteigenaar/omwonende/toerist kan ik ophopingen van afval aanduiden en
lokaliseren zodat het zo snel mogelijk door het systeem verwijderd kan worden.”
Score: 3
De mogelijkheid om door bezoekers/bewoners input te krijgen (vb. via een app) over locaties waar
afval zich bevindt/ophoopt, behoort niet tot de prioriteiten van dit project.
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5.2.3

Continue werking

Use case 11a: “Als jachthaven exploitant kan ik afval continu verwijderen (niet op vaste frequentie
zoals momenteel het geval is) zodat er geen ophopingen van afval ontstaan die voor schade kunnen
zorgen aan de infrastructuur en vaartuigen.”
Score: 40
Het is belangrijk dat wanneer er afval op het wateroppervlak ligt, dit afval door het systeem wordt
verwijderd. Vandaag wordt op vaste frequenties afval verwijderd. Afval blijft hierdoor steeds liggen tot
de volgende ophaling.
Use case 11b: “Als MDK verantwoordelijke kan ik een afvalverwijderingssysteem voorzien dat
automatisch aanschakelt wanneer afval gedetecteerd wordt en uitschakelt wanneer dit niet het
geval is zodat ik een maximaal kostenefficiënt systeem heb.”
Score: 40
Door het aan- en uitschakelen van het systeem kan energie worden bespaard en onnodige hinder
worden vermeden.
Use case 12: “Als jachthaven exploitant kan ik afval onafhankelijk van de stroming van het water en
de windrichting verwijderen zodat in alle omstandigheden het systeem even efficiënt werkt en een
beter resultaat bekomen wordt dan met de huidige manuele werking.”
Score: 40
Het systeem mag niet louter gebruik maken van de natuurlijke stroming van het water om afval te
verwijderen omdat de deze in jachthavens zeer veranderlijk is. Dit zal bijgevolg tot suboptimale
resultaten leiden. Vandaag is de manuele afvalverwijdering sterk afhankelijk van de omstandigheden
op het water.
Use case 13: “Als MDK verantwoordelijke kan ik beschadiging van het afvalverwijderingsysteem
door derden zo veel mogelijk vermijden/voorkomen zodat de beschikbaarheid en de continue
werking van het systeem hier niet negatief door geïmpacteerd wordt.”
Score: 40
Pieren en dokken zijn niet hermetisch afgesloten voor vb. bezoekers of bewoners waardoor het risico
op schade door derden hoog is.
Use case 14: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afvalverwijderingsysteem zijn eigen
energiebehoefte laten voorzien via lokale productie zodat afval continu en onafhankelijk van de
stroomvoorziening van de jachthaven kan verwijderd worden.”
Score: 2
In gevallen waar de stroom uitvalt op jachthavens moet het systeem kunnen blijven draaien. Dit is
echter een heel uitzonderlijke situatie waardoor deze use case niet prioritair is.
Use case 15: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het systeem in geval van onveilige
werkingscondities (vb. extreme weersomstandigheden) in veiligheid (laten) brengen zodat
downtime ten gevolge van schade die hersteld moet worden maximaal beperkt kan worden.”
Score: 20
Use case 11a beschrijft dat het systeem continu afval moet verwijderen. Use case 12 maakt ook
duidelijk dat dit niet beïnvloed mag worden door waterstroming of windrichtingen. Extreme
weeromstandigheden zoals stormen die voor schade kunnen zorgen aan het systeem, moeten echter
ook in rekening gebracht worden. In geval van extreme weersomstandigheden moet de mogelijkheid
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bestaan om (schadegevoelige) componenten van het systeem in veiligheid te (laten) brengen om
schade te vermijden.

5.2.4

Veilige werking

Use case 16: “Als jachthaven exploitant/MDK verantwoordelijke kan ik afval zorgvuldig en precies
verwijderen zodat ten alle tijde schade aan de infrastructuur en vaartuigen ten gevolge van de
afvalverwijdering/het systeem vermeden wordt.”
Score: 40
Het systeem mag onder geen omstandigheden schade veroorzaken aan infrastructuur of vaartuigen.
Use case 17: “Als MDK verantwoordelijke kan ik automatisch een melding krijgen voor afval buiten
het maximale volume en/of gewicht die het systeem aan kan (bv. boomstronken/grote takken) zodat
ik een manuele verwijdering kan initiëren en er geen ophopingen van moeilijk te verwijderen afval
ontstaan die voor schade kunnen zorgen aan de infrastructuur en vaartuigen.”
Score: 5
Afval buiten de vooraf bepaalde maximale volume en gewicht moet via een manuele interventie
worden verwijderd. Als het systeem in contact komt met afval dat manueel moet worden verwijderd,
is het te wensen dat dit wordt gemeld via de op voorhand vastgelegde kanalen.
Use case 18: “Als jachthaven exploitant kan ik de gevaarlijke componenten van het
afvalverwijderingssysteem afschermen of ontoegankelijk maken voor onbevoegden zodat ten alle
tijde de veiligheid van het personeel en de jachthavenbezoekers gegarandeerd kan worden (door het
ontwerp van het systeem en niet door continue bewaking te voorzien).”
Score: 40
Pieren en steigers zijn gemakkelijk toegankelijk door derden en bieden bezoekers potentieel contact
met het afvalverwijderingssysteem. Het systeem moet 100% veilig zijn voor het jachthavenpersoneel
maar ook bezoekers die de werking niet kennen.
Use case 19: “Als jachthaven exploitant kan ik afval automatisch aan wal brengen zodat manuele
handelingen door vb. jachthavenpersoneel, gepaard gaande met risico's o.w.v. het in contact komen
met afval, vermeden worden.”
Score: 8
Het systeem kan gebruik maken van additionele componenten voor het brengen van afval op wal.
Jachthavenpersoneel mag niet tot heel weinig worden betrokken bij de werking van het systeem.
Use case 20: “Als jachthaven exploitant/MDK verantwoordelijke kan ik de afvalophaler door het
systeem op de hoogte laten brengen indien afval aan wal werd gebracht zodat afval zich niet
opstapelt op de kade, waardoor het een gevaar of storende factor voor booteigenaars, toeristen en
omwonenden zou kunnen worden.”
Score: 5
Er zijn werkbare alternatieven (bv. door een visuele check van het personeel die dan een signaal geeft)
waardoor deze functionaliteit enkel een nice-to-have is.
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5.2.5

Fauna en flora beschermen

Use case 21: “Als MDK verantwoordelijke kan ik afval zorgvuldig en precies verwijderen zodat het
bestaande mariene-ecosysteem (fauna en flora) in kustjachthavens zo weinig mogelijk geïmpacteerd
wordt door de afvalverwijdering/het systeem.”
Score: 40
De oplossing moet absoluut rekening houden met de impact op fauna en flora en toelichten welke
mechanismen zijn voorzien om ervoor te zorgen dat het afvalverwijderingssysteem deze zo weinig
mogelijk negatief beïnvloed. Dienstverleners die geen duidelijke omschrijving geven van het systeem
en niet aantonen hoe de verschillende componenten rekening houden met het bestaande marieneecosysteem, worden niet aanvaard.
Use case 22: “Als MDK verantwoordelijke kan ik schadelijke vloeistoffen (olie of diesel) automatisch
detecteren en verwijderen zodat de impact op het mariene-ecosysteem (fauna en flora) in
kustjachthavens beperkt wordt.”
Score: 3
De frequentie en granulariteit van schadelijke vloeistoffen op het wateroppervlak is beperkt
(gemiddeld 1 keer om 4 jaar). Enkel een lichte film van olie of andere vloeistoffen is te vinden op
jachthavens. Dit is minder prioritair wegens slechts kleine impact op het ecosysteem.
Use case 23: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afvalverwijderingsysteem van duurzame
energie voorzien zodat de milieu-impact van het systeem beperkt wordt, in lijn met het beleid van
MDK.”
Score: 13
Duurzaamheid is een deel van de missie van MDK en brengt economische voordelen met zich mee.
Deze use case is echter minder belangrijk dan het verwijderen van het afval (zie use case 1).

5.2.6

Afvalscheiding

Use case 24: “Als MDK verantwoordelijke kan ik PET gescheiden van het restafval aan wal brengen
zodat maximale recycleerbaarheid wordt gegarandeerd en de beperkte plaats die aan wal
beschikbaar is niet ingenomen wordt door bijkomende infrastructuur voor het scheiden van afval.”
Score: 2
Het is belangrijk dat PET afval wordt gescheiden van de rest, dit moet echter niet op het water
gebeuren.
Use case 25: “Als MDK verantwoordelijke kan ik PET gescheiden van het restafval aanbieden aan
afvalverwerkers zodat maximale recycleerbaarheid wordt gegarandeerd.”
Score: 5
Het is belangrijk te vermelden dat de afvalverwerking ook deel is van de dienstverlening, o.a. ook
recycling. Scheiding van PET mag echter ook bij de afvalverwerker zelf gebeuren. Het is geen vereiste
dat dit in de jachthaven of op het jachthaventerrein gebeurt.
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Use case 26: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afval maximaal gescheiden aan wal brengen
[Afval bestaat uit: organisch materiaal (o.a. maaiafval, boomstronken/grote takken), papier &
karton, isolatiematerialen, PMD & non-PMD-plastics, restafval en grotere stukken zoals balken &
tonnen] zodat het afval NIET als gemengde fractie in zijn geheel de verbrandingsoven in gaat maar
recyclagestromen maximaal benut worden en de beperkte plaats die aan wal beschikbaar is niet
ingenomen wordt door bijkomende infrastructuur voor het scheiden van afval.”
Score: 2
Het is belangrijk dat afval wordt gescheiden, dit moet echter niet op het water gebeuren.
Use case 27: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afval maximaal gescheiden aanbieden aan
afvalverwerkers [Afval bestaat uit: organisch materiaal (o.a. maaiafval, boomstronken/grote
takken), papier & karton, isolatiematerialen, PMD & non-PMD-plastics, restafval en grotere stukken
zoals balken & tonnen] zodat het afval niet als gemengde fractie in zijn geheel de verbrandingsoven
in gaat maar recyclagestromen maximaal benut worden.”
Score: 20
Het is belangrijk te vermelden dat de afvalverwerking ook deel is van de dienstverlening, o.a. ook
recycling. Vandaag gaat de afval in zijn geheel de verbrandingsoven in zonder op voorhand gescheiden
te worden.
Use case 28: “Als MDK verantwoordelijke kan ik afval uitgehaald uit de kustjachthavens voldoende
(on-board) scheiden zodat bepaalde fracties kunnen gebruikt worden voor het opwekken van groene
stroom (bv. via biovergassingsinstallaties).”
Score: 2
Opwekken van groene stroom aan hand van de verzamelde afval is geen prioriteit.

5.2.7

Vermijden negatieve impact op gebruikers van de kustjachthaven

Use case 29: “Als booteigenaar kan ik te allen tijde, ongehinderd door de werking van het
afvalverwijderingsysteem, uitvaren in een afvalvrije jachthaven zodat mijn beleving van de
kustjachthaven niet negatief beïnvloed wordt en ik waar krijg voor mijn geld.”
Score: 20
Beperkte hinder (bv. enkele minuten wachten tot een varend afvalsysteem passeert) is te aanvaarden.
Use case 30: “Als booteigenaar/omwonende/toerist kan ik geen geluids-/geurhinder (in lijn met
lokale regelgevingen) ondervinden ten gevolge van de afvalverwijdering zodat mijn beleving van de
kustjachthaven niet negatief beïnvloed wordt en ik waar krijg voor mijn geld.”
Score: 40
Het welzijn van de booteigenaars en omwonenden is een prioriteit.
Use case 31: “Als jachthaven exploitant/MDK verantwoordelijke kan ik de ruimte die het
afvalscheidingssysteem op het wateroppervlak inneemt beperken zodat er weinig impact is op de
grootte en hoeveelheid ligplaatsen of toegangen tot pieren.”
Score: 20
Jachthavenclubs hebben vandaag een vaste toekenning van ligplaatsen in de jachthavens. Systemen
die de hoeveelheid ligplaatsen van één of meerdere clubs (ongelijk) impacteren gaan voor
ontevredenheid bij de booteigenaars en clubs zorgen.
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5.2.8

Andere

Use case 32: “Als MDK verantwoordelijke kan ik zo veel mogelijk informatie verzamelen over het
opgehaalde afval (samenstelling, locaties, hoeveelheden, dimensies) zodat ik kan rapporteren en
meten welk afval in de kustjachthaven terecht komt.”
Score: 8
Het niveau van detail is nog te bespreken echter is elke aangeleverde informatie over het afval
interessant voor MDK. Deze informatie kan verdere inzicht leveren over de oorsprong van het afval.
Use case 33: “Als waterwegbeheerder kan ik beperkingen (negatieve impact op debiet ten gevolge
van het afvalverwijderingssysteem) aan de waterlozing in kustjachthavens te allen tijde vermijden
zodat ik het waterpeil van de waterlopen onder mijn beheer continu kan regelen en overstromingen
kan vermijden.”
Score: 40
Use case 34: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afvalverwijderingsysteem eenvoudig
verplaatsen of buiten een bepaalde zone houden zodat de kustjachthaven jaarlijks op streefdiepte
gebaggerd kan worden zonder dat het systeem hiervoor volledig ontmanteld moet worden.”
Score: 40
Het waarborgen van de diepgang van de haven om schade aan schepen te vermijden is absoluut
prioritair en is, gezien de impact op de veiligheid van de opvarenden, van groter belang dan het
verwijderen van afval. Het systeem mag geen impact hebben op de baggerwerken in de haven.
Use case 35: “Als booteigenaar/omwonende/toerist kan ik geïnformeerd en betrokken worden bij
dit initiatief zodat ik een positieve impact kan hebben door zelf op de vervuiling die ik veroorzaak te
letten.”
Score: 0
Deze use case ligt buiten de scope van de dienstverlening. Participatie van bewoners, booteigenaars
& bezoekers is belangrijk maar maakt geen onderwerp uit van dit innovatietraject.

5.3 Conclusies
Uit de evaluatie van het innovatiepotentieel vanuit gebruikersperspectief kunnen voor elke categorie
de onderstaande zaken geconcludeerd worden:
1. Automatische afvalverwijdering: Door manuele acties te beperken en potentieel gebruik te
maken van meerdere componenten kan afval op een tijds- en kostenefficiëntere manier
worden verwijderd. Het is van belang dat ook vuil op moeilijk bereikbare plaatsen automatisch
wordt verwijderd en manuele acties enkel moeten gebeuren bij overmaatse afval. Prioritair
moet afval waar het zich vaak verzameld of al bij de bron uit het water worden gehaald.
2. Afvalophopingen vermijden: In kustjachthavens zien we afval vaak op dezelfde locaties
ophopen. Het afvalverwijderingssysteem moet deze locaties kunnen identificeren en
voorspellen om maximaal tijd- en kostenefficiënt te zijn en om schade op de infrastructuur en
vaartuigen te vermijden.
3. Continue werking: Vandaag wordt op een vaste frequentie (wekelijks in
hoogseizoen/tweewekelijks in laagseizoen) afval in de kustjachthavens verwijderd. Dit
betekent echter dat ophopingen van afval blijven liggen tot de volgende beurt. Door een
continue werking van het systeem kan afval op een tijdige manier worden verwijderd. Het
systeem mag ook niet louter gebruik maken van natuurlijke stromingen om afval te
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4.

5.
6.

7.

8.

verwijderen omdat deze in jachthavens zeer veranderlijk is. Het is belangrijk dat het systeem
aanschakelt wanneer afval wordt gedetecteerd en uitschakelt wanneer dit niet het geval is om
energie te besparen.
Veilige werking: Het afvalverwijderingssysteem moet te allen tijde schade aan de huidige
infrastructuur en vaartuigen vermijden. Het systeem moet veilig zijn voor het personeel en
bezoekers, die zich zonder veel moeite toegang tot de pieren en steigers kunnen verschaffen.
Alle gevaarlijke componenten van het afvalverwijderingssysteem moeten afgeschermd of
ontoegankelijk gemaakt worden voor onbevoegden.
Fauna en flora beschermen: Het systeem moet afval op een zorgvuldige en precieze wijze
verwijderen om schade aan de mariene fauna en flora in kustjachthavens te vermijden.
Afvalscheiding: Vandaag gaat het verzamelde afval in zijn geheel de verbrandingsoven in. Om
de recycleergraad te verbeteren moet het systeem het afval maximaal gescheiden aanbieden
aan afvalverwerkers. Wanneer (voor/na aan wal brengen) of waar (op water, aan wal of later
in het proces) de afvalscheiding precies gebeurt, is echter niet van belang.
Vermijden negatieve impact op gebruikers van de kustjachthaven: De ligging van een
kustjachthaven is sterk geïntegreerd in de maatschappij. Booteigenaars, omwonenden en
toeristen mogen zo weinig mogelijk geluids-/geurhinder ondervinden door de
afvalverwijdering. Booteigenaars mogen door het systeem ook bij het uitvaren niet worden
gehinderd. Om ontevredenheid bij de jachtclubs te vermijden moet het systeem zo weinig
mogelijk impact hebben op de hoeveelheid ligplaatsen.
Andere: Beperkingen aan de waterlozing in kustjachthavens moet te allen tijde worden
vermeden. Het afvalverwijderingssysteem moet ook eenvoudig te verplaatsen of buiten een
bepaalde zone gehouden kunnen worden om geen impact op baggerwerken te hebben.

6 Analyse van het technologisch risico
Naast inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt dient ook
een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van die use cases vanuit technologisch oogpunt.
Het technologisch risico van elke use case werd ingeschat door experten uit de industrie tijdens een
publieke marktconsultatie. Dit gebeurde eveneens via de techniek planning poker, net als bij de
waarde inschatting voor de eindgebruiker.
Hierbij wordt een waarde toegekend aan elke use case die het risico omvat. De laagste waarde in de
schaalverdeling is 0 en betekent dat er totaal geen risico aan de use case verbonden is. De oplossing
bestaat en kan zonder problemen worden opgeleverd. Een waarde tussen 1 en 5 betekent dat een
oplossing mogelijk is mits kleine aanpassingen, maar dat men ervan kan uitgaan dat een oplossing zal
gevonden worden. Waardes boven de 13 geven een kantelpunt aan, voldoende tijd en moeite zullen
moeten gespendeerd worden en er bestaat een kans dat de oplossing niet helemaal zal voldoen aan
de eisen, of helemaal niet kan worden gevonden. De maximumwaarde is 100 en betekent dat de use
case onmogelijk is.
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Figuur 3 - Planning poker scoring technologisch risico

Aangezien een significant aantal use cases werd opgesteld en gescoord door de gebruikers werd een
beperkte selectie, op basis van de ingeschatte toegevoegde waarde voor de drie gebruikersgroepen,
gescoord en besproken tijdens de marktconsultatie.

6.1 Resultaten
Te herinnering, in sectie 4 werden de verschillende use cases in 7 categorieën gegroepeerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Automatische afvalverwijdering
Afvalophopingen vermijden
Continue werking
Veilige werking
Fauna en flora beschermen
Afvalscheiding
Vermijden negatieve impact op gebruikers van de kustjachthaven
Andere

De individuele use cases en de inschatting van het technologisch risico worden hieronder beschreven
en toegelicht. Door de lage gebruikersscore werden use cases 4, 10, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32,
35 niet gescoord in de marktconsultatie en zullen ze hier niet verder vermeld worden.
Use case 1: “Als MDK verantwoordelijke kan ik automatisch drijvend afval met een maximum
volume en gewicht (te definiëren) verwijderen zodat enkel het overmaatse afval manueel moet
weggenomen worden en bijgevolg de recurrente kost lager ligt.”
Risicoscore: 3
Vandaag worden door verschillende spelers vooral artikels van dagelijks gebruik (PMD-plastics,
voedselafval, …) uit het water verwijderd m.a.w. afval onder 10kg en kleiner dan 1m. Bestaande
systemen kunnen dit type afval zonder risico verwijderen en een deel van deze oplossingen wordt
vandaag al in kustjachthavens gebruikt. Enerzijds werden hiervoor systemen die het afval aanzuigen
of onderdruk gebruiken voorgesteld, anderzijds werden autonome vaartuigen voorgesteld die het
afval opvangen door er overheen te varen.
Voor afval groter dan 1m en boven 10kg stijgt het gemiddelde risico op 11, waarbij sommige
deelnemers van de marktconsultatie 13 en 20 scoorden. Al bestaan er oplossingen voor het
verwijderen van dit type afval, zou het volgens een deel van de experts een onveilige oplossing zijn
voor de kustjachthavens.
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Use case 2: “Als MDK verantwoordelijke kan ik afval ook op moeilijk bereikbare plaatsen
automatisch verwijderen (tussen de boten, onder de vlottende steigers, in een hoek tussen twee
kaaimuren ...) zodat bijkomende manuele afvalverwijdering beperkt wordt en bijgevolg de
recurrente kost lager ligt.”
Risicoscore: 20
Indien er wordt gekeken naar de autonome vaartuigen, kunnen sommigen vandaag al autonoom en
aangepast aan de werkelijke situatie om steigers en boten manoeuvreren, maar hebben hiervoor een
ruimte van ongeveer 1m nodig. Maar er zijn er nog geen praktijkvoorbeelden van autonome vaartuigen
in een jachthaven omgeving.
Volgens experts is de moeilijkheid dat boten van grootte en afstand (van elkaar en de steigers) variëren
en dat de schaal van boten en steigers kleiner is en bijgevolg de gevraagde precisie hoger dan in
bijvoorbeeld een industriële haven of rivier. Het zou kunnen dat optimalisatie van de vaaralgoritmes
nodig is om zich aan te passen aan deze specifieke context.
Voor die oplossingen die nog een vast traject volgen, bestaan geen garanties over de continue
bereikbaarheid tussen de boten met licht variërende ligging.
Aanzuigen van afval zorgt potentieel voor turbulentie, en is in het algemeen niet uitgerust op de
bestaande autonome vaartuigen. De stationaire oplossingen die onderdruk genereren zouden dan
weer een element moeten hebben dat hen toelaat naar die plekken te bewegen waar afval zich
ophoopt. Dit is vandaag niet aanwezig.
Een voorstel is om te wachten tot de boten van locatie veranderen om de afval van moeilijk te bereiken
plaatsen te verwijderen. Dit is echter niet optimaal omdat vele booteigenaars op lange termijn
ligplaatsen innemen.

Use case 3: “Als jachthaven exploitant kan ik afval prioritair verwijderen op locaties in jachthavens
waar afval zich vaak verzamelt (minder van toepassing in havenheulen en ingangen) zodat de
maximale hoeveelheid afval op de meest tijd-efficiënte manier uit het water wordt gehaald en afval
geen hinder veroorzaakt in de jachthavens.”
Risicoscore: 5
Volgens de experts kunnen bestaande oplossingen in de meeste gevallen locaties prioritair behandelen
en zo bekende ophopingen vermijden. De deelnemers gaven aan dat vandaag vooral camera’s maar
ook andere sensoren worden gebruikt om afval te detecteren. De analyse en navigatie gebeurt meestal
echter nog manueel. Een volledig automatische verwijdering van ophopingen is vandaag moeilijk en
moet bij voorkeur door personeel worden beheerd/bestuurd.
Use case 5: “Als jachthaven exploitant kan ik afval maximaal bij ingangen van de jachthavens uit
het water verwijderen zodat afval minder kans krijgt om in de jachthavens verspreid te geraken en
op die manier hinder veroorzaakt.”
Score: 1
Zowel tijdens de marktconsulatie als tijdens de terugkeermomenten werden oplossingen voorgesteld
die op een passieve manier het afval kan opvangen bij ingangen. Deze hebben als extra voordeel weinig
impact te hebben op fauna en flora. De enige vereiste is voldoende plaats, waarvoor er tijdens de
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terugkeermomenten is vastgesteld dat die inderdaad aanwezig is indien er gesproken wordt over de
jachthaven in Blankenberge (als referentie).
Use case 6: “Als jachthaven exploitant kan ik gebruik maken van een gebiedsdekkend systeem voor
automatische afvalverwijdering (~50% van het wateroppervlak is niet ingenomen door vaartuigen
& infrastructuur), ook op kleine, moeilijk bereikbare plaatsen (vb. tussen de vingerpieren en de wal
of vaartuigen) zodat manuele afvalverwijdering beperkt wordt en bijgevolg de recurrente kost lager
ligt.”
Risicoscore: 20
Een groep van deelnemers gaf aan dat er vandaag al oplossingen zijn op de markt die autonoom afval
verwijderen op een gebiedsdekkende manier (de groep autonome vaartuigen). Deze oplossingen
mogen wettelijk echter niet volledig autonoom in de jachthavens bewegen zonder beheer door
personeel. Een volledige dekking van de jachthavens zal niet mogelijk zijn wegens hun complexe
structuur en grootte en er is risico op verloren toestellen. Wetgevingen moeten worden herzien om
volledige autonomie van het afvalverwijderingssysteem toe te laten, maar dit behoort binnen de
mogelijkheden van het MDK.
Naast het wetgevende kader bestaat er een hoger risico voor het afval in moeilijk te bereiken plaatsen,
maar hiervoor wordt gerefereerd naar use case 2.
Use case 7a: “Als MDK verantwoordelijke kan ik één of meerdere componenten inzetten die afval
verwijderen zodat op een tijds- en kosten efficiënte manier zo veel mogelijk afval van het
wateroppervlak wordt verwijderd.”
Risicoscore: 5
De experts geven aan dat het technologische risico voor het verwijderen van 80% van het afval op het
wateroppervlak heel laag is. Een oplossing van stationaire en varende systemen in combinatie met
elkaar is mogelijk.
Use case 7b: “Als MDK verantwoordelijke kan ik één of meerdere componenten inzetten die afval
verwijderen zodat het systeem maximaal gebiedsdekkend is en dus manuele afvalverwijdering en
bijgevolg de recurrente kost beperkt wordt.”
Risicoscore: 20
Het risico stijgt op 20 als 95%-100% van het afval moet worden verwijderd van het wateroppervlak.
Experts geven aan dat het technologisch heel moeilijk is om een oplossing of een combinatie van
oplossingen te vinden die minder dan 5% van het afval mist.

Use case 8: “Als MDK verantwoordelijke kan ik afval op de plaatsen waar het zich vaak ophoopt
verwijderen zodat ik een maximaal kostenefficiënt systeem heb.”
Risicoscore: 2
Volgens de experts zijn de locaties van de ophopingen op voorhand bekend en blijven vaak
onveranderd. De meeste systemen op de markt zijn in staat om specifieke locaties te prioriteren. Voor
sommige oplossingen is een manueel bestuur nodig om het afvalverwijderingssysteem naar de locatie
te navigeren. Stationaire oplossingen moeten door personeel naar de juiste locaties worden gebracht
of geïnstalleerd.
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Use case 9: “Als MDK verantwoordelijke kan ik op basis van de op dit moment reeds beschikbare
real-time metingen en voorspellingen (b.v. windrichting, waterlozingen) locaties
identificeren/voorspellen waar het vuil zich mogelijks meer zou ophopen zodat het vuil zo
snel/efficiënt mogelijk van het wateroppervlak wordt verwijderd.”
Risicoscore: 13
De meningen en inschattingen van het risico varieerden sterk afhankelijk van de voorgestelde
oplossing. Alle experts behalve één gaven een score van meer dan 8 en maakten duidelijk dat het
voorspellen en identificeren van ophopingen met de huidige oplossingen moeilijk is. Vandaag worden
vooral camera’s gebruikt om ophopingen door het personeel te laten identificeren.
Enkel één voorgestelde oplossing werkt met data patterns en machine learning om ophopingen te
voorspellen en dan met behulp van camera’s en sensoren door visual inspection automatisch te
lokaliseren. Hierbij wordt vooral focus gelegd op macro plastic van kleinere groottes. Het is echter zo
dat deze oplossing enkel in een onderzoeksproject gebruikt wordt, en niet in één van de off-the-shelf
oplossingen, die verdere ontwikkelingen zouden nodig hebben om dit te integreren.
Eén aanbieder kon bij het terugkeermoment een oplossing aanbieden de het luik visuele inspectie op
zich nam. Hierbij bestaat nog steeds de vrees voor ‘schaduwvlakken’ waar afval niet zichtbaar is omdat
het achter boten of steigers ligt. Daarnaast is deze oplossing niet geïntegreerd in de
afvalverwijderingssystemen.
Use case 11a: “Als jachthaven exploitant kan ik afval continu verwijderen (niet op vaste frequentie
zoals momenteel het geval is) zodat er geen ophopingen van afval ontstaan die voor schade kunnen
zorgen aan de infrastructuur en vaartuigen.”
Risicoscore: 3
De meeste deelnemers zijn eens dat dit technologisch haalbaar is. Een subset van deelnemers met
stationaire oplossingen gaf aan dat deze zonder additionele aanpassingen aan het systeem continu
kunnen doorwerken.
Voor drijvende oplossingen is dit niet even eenvoudig aangezien deze een periode hebben waarin ze
opgeladen moeten worden. Autonome oplossingen kunnen worden geprogrammeerd om continu
door te werken. Remote-controlled systemen zullen periodisch door personeel moeten worden
aangestuurd.
Use case 11b: “Als MDK verantwoordelijke kan ik een afvalverwijderingssysteem voorzien dat
automatisch aanschakelt wanneer afval gedetecteerd wordt en uitschakelt wanneer dit niet het
geval is zodat ik een maximaal kostenefficiënt systeem heb.”
Risicoscore: 13
De experts gaven aan dat dit technologisch haalbaar is maar er vandaag geen systeem op de markt is
die expliciet aan deze use case voldoet.
Stationaire oplossingen die afval aanzuigen kunnen standaard vaak niet zichzelf uitschakelen, al is dit
volgens de experts eenvoudig om toe te voegen (balance levels of suction moeten worden aangepast).
Bestaande drijvende autonome oplossingen gaan vandaag niet automatisch kunnen uitschakelen als
er geen afval meer wordt gedetecteerd. Systemen op de markt moeten hiervoor worden uitgebreid
met vision inspection mechanismen m.b.v. camera’s en andere sensoren. Mogelijks moet er worden
gewerkt met on board camera’s en camera’s aan wal.
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Use case 12: “Als jachthaven exploitant kan ik afval onafhankelijk van de stroming van het water en
de windrichting verwijderen zodat in alle omstandigheden het systeem even efficiënt werkt en een
beter resultaat bekomen wordt dan met de huidige manuele werking.”
Score: 2
Stationaire oplossingen kunnen dit niet garanderen en zouden moeten verplaatst worden indien
afvalophoping sterk onderhevig blijkt te zijn aan de condities, maar zowel de autonome vaartuigen als
passieve oplossingen aan de ingangen van de jachthavens werken onafhankelijk van stroming en
windrichting.
Use case 13: “Als MDK verantwoordelijke kan ik beschadiging van het afvalverwijderingsysteem
door derden zo veel mogelijk vermijden/voorkomen zodat de beschikbaarheid en de continue
werking van het systeem hier niet negatief door geïmpacteerd wordt.”
Score: 1
Zie use case 16.
Use case 15: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het systeem in geval van onveilige
werkingscondities (vb. extreme weersomstandigheden) in veiligheid (laten) brengen zodat
downtime ten gevolge van schade die hersteld moet worden maximaal beperkt kan worden.”
Risicoscore: 13
Het geschatte technologische risico hing sterk af van de voorgestelde oplossingen en de expertise van
de deelnemers. Een belangrijk aspect is het risico dat MDK zou willen aangaan afhankelijk van de
sterkte van een storm.
Voor stationaire toestellen zijn manuele interventies volgens de experts niet vaak nodig. ‘Normale’
stormen gaan in de meeste situaties voor geen schade zorgen. Uitzonderlijk moeten de systemen door
personeel in veiligheid gebracht worden.
Volgens een deelgroep van de experts is het risico voor drijvende oplossingen in het algemeen nogal
laag omdat kustjachthavens voldoende afgeschermd zijn van de zee. Niettemin hebben de meeste
bestaande systemen aanpassingen nodig om aan deze voorwaarden te voldoen. Anderzijds zijn er
reeds drijvende oplossingen in ontwikkeling die kunnen terugkeren naar een ‘homestation’ waar ze
veilig liggen, dit gebeurt dan weer niet altijd automatisch afhankelijk van de omstandigheden.
Use case 16: “Als jachthaven exploitant/MDK verantwoordelijke kan ik afval zorgvuldig en precies
verwijderen zodat te allen tijde schade aan de infrastructuur en vaartuigen ten gevolge van de
afvalverwijdering/het systeem vermeden wordt.”
Risicoscore: 1
De consensus van de experts is dat het technologische risico voor deze use case heel laag is. De meeste
oplossingen op de markt zijn in staat om schade aan infrastructuur en vaartuigen te vermijden.
Use case 18: “Als jachthaven exploitant kan ik de gevaarlijke componenten van het
afvalverwijderingssysteem afschermen of ontoegankelijk maken voor onbevoegden zodat ten alle
tijde de veiligheid van het personeel en de jachthavenbezoekers gegarandeerd kan worden (door het
ontwerp van het systeem en niet door continue bewaking te voorzien).”
Risicoscore: 1
Volgens de deelnemers van de marktconsultatie bieden de voorgestelde oplossingen voldoende
afscherming van gevaarlijke componenten.
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Use case 19: “Als jachthaven exploitant kan ik afval automatisch aan wal brengen zodat manuele
handelingen door vb. jachthavenpersoneel, gepaard gaande met risico's o.w.v. het in contact komen
met afval, vermeden worden.”
Risicoscore: 5
De risico-inschatting voor deze use cases is verdeeld.
Een subset van de deelnemers schatte het risico laag in omdat ze vandaag al systemen hebben kunnen
testen die automatisch afval aan wal brengen. De andere experts gaven echter aan dat een groot deel
van de bestaande oplossingen niet aan de use case voldoen en een manuele actie niet te vermijden is.
De conclusie was dat de additionele kost om deze manuele interventies te automatiseren te groot zal
zijn, ook al is het technologisch mogelijk.
Bij het terugkeermoment werden echter oplossingen voorgesteld die nu reeds in ontwikkeling zijn bij
de aanbieders waarbij autonome vaartuigen teugkeren naar een ‘homestation’ waar afval op een
toegankelijke manier wordt verzameld, en waar het slechts periodiek (ongeveer om de twee weken)
moet worden verwijderd.
Use case 21: “Als MDK verantwoordelijke kan ik afval zorgvuldig en precies verwijderen zodat het
bestaande marine-ecosysteem (fauna en flora) in kustjachthavens zo weinig mogelijk geïmpacteerd
wordt door de afvalverwijdering/het systeem.”
Risicoscore: 3
Het algemene technologische risico voor deze use case is laag maar een belangrijke opmerking werd
tijdens de marktconsultatie gemaakt: een perfecte oplossing, die geen impact heeft op het milieu,
m.a.w. nooit vissen of andere organismen samen met het afval verzameld, bestaat niet. Volgens de
experts moet een marge worden bepaald die toegestaan is.
De oplossingen die op een passieve manier afval opvangen aan de ingangen van de jachthaven worden
wel als zero impact beschouwd.
Use case 23: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afvalverwijderingsysteem van duurzame
energie voorzien zodat de milieu-impact van het systeem beperkt wordt, in lijn met het beleid van
MDK.”
Score: 8
De meeste oplossingen werken elektrisch of zijn passief. Sommigen zijn volledig klimaatneutraal met
een hernieuwbare vorm van energieopwekking, anderen gebruiken stroom van het net. De impact op
het klimaat kan als parameter in het bestek worden opgenomen.
Use case 27: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afval maximaal gescheiden aanbieden aan
afvalverwerkers [Afval bestaat uit: organisch materiaal (o.a. maaiafval, boomstronken/grote
takken), papier & karton, isolatiematerialen, PMD & non-PMD-plastics, restafval en grotere stukken
zoals balken & tonnen] zodat het afval niet als gemengde fractie in zijn geheel de verbrandingsoven
in gaat maar recyclagestromen maximaal benut worden.”
Risicoscore: 40
De deelnemers van deze marktconsultatie waren eens over het hoge technologische risico van deze
use case en scoorden vooral tussen 40 en 100.
Een subset van de experts gaf aan dat ze geen tot heel weinig ervaring hebben met het sorteren van
de afval. Zij maakten ook duidelijk dat hun systemen vooral werkten met afval tussen 1mm en 2m en
sorteren “on the spot” moeilijk tot onmogelijk was. Er zijn systemen op de markt die sortering bieden
op basis van grootte maar niet type afval.
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De experts benadrukten ook dat het volume van de afval in kustjachthavens relatief klein is en een
sorteersysteem aan wal niet verantwoord is. In conclusie stellen zij voor om de afvalsortering uit te
besteden of buiten de scope te beschouwen.
Use case 29: “Als booteigenaar kan ik ten alle tijde, ongehinderd door de werking van het
afvalverwijderingsysteem, uitvaren in een afvalvrije jachthaven zodat mijn beleving van de
kustjachthaven niet negatief beïnvloed wordt en ik waar krijg voor mijn geld.”
Risicoscore: 2
Bestaande oplossingen houden rekening met de ervaring van de booteigenaars. Varende
afvalverwijderingssystemen kunnen op wens worden geconfigureerd om het uitvaren van boten niet
negatief te beïnvloeden. Stationaire oplossingen kunnen op plaatsen worden geïnstalleerd waar de
impact minimaal is.
Use case 30: “Als booteigenaar/omwonende/toerist ondervind ik geen geluids-/geurhinder (in lijn
met lokale regelgevingen) ten gevolge van de afvalverwijdering zodat mijn beleving van de
kustjachthaven niet negatief beïnvloed wordt en ik waar krijg voor mijn geld.”
Risicoscore: 2
De meeste varende oplossingen gebruiken elektrische motoren en een ‘homestation’. Stationaire
oplossingen zorgen voor geen tot heel weinig geluids- en geurhinder.
Use case 31: “Als jachthaven exploitant/MDK verantwoordelijke kan ik de ruimte die het
afvalscheidingssysteem op het wateroppervlak inneemt beperken zodat er weinig impact is op de
grootte en hoeveelheid ligplaatsen of toegangen tot pieren.”
Risicoscore: 3
Een groot deel van de experts bevestigde dat de vrije wateroppervlakte en vrije ruimte op wal
voldoende is voor hun installaties. Een kleine subset van deelnemers gaf echter aan dat er enkel
voldoende ruimte is voor de afvalverwijderingscomponent maar niet de volledige installatie van het
systeem, inclusieve elektriciteitsproductie en -verwerking.
Use case 33: “Als waterwegbeheerder kan ik beperkingen (negatieve impact op debiet ten gevolge
van het afvalverwijderingssysteem) aan de waterlozing in kustjachthavens ten alle tijde vermijden
zodat ik het waterpeil van de waterlopen onder mijn beheer continu kan regelen en overstromingen
kan vermijden.”
Risicoscore: 1
Het risico van overstroming of meetbare impact op de waterlozingen is volgens experts heel laag tot
onbestaand.
Use case 34: “Als MDK verantwoordelijke kan ik het afvalverwijderingsysteem eenvoudig
verplaatsen of buiten een bepaalde zone houden zodat de kustjachthaven jaarlijks op streefdiepte
gebaggerd kan worden zonder dat het systeem hiervoor volledig ontmanteld moet worden.”
Risicoscore: 2
Stationaire en varende afvalverwijderingssystemen kunnen door manuele acties worden verplaatst
indien nodig. Een deel van de varende oplossingen zijn ook in staat om bepaalde zones automatisch te
mijden.
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7 Vervolgtraject
7.1 Prioritering use cases
De prioriteringsmatrix weerspiegelt de prioritaire uitdagingen van de toepassing in een matrix van
waarde vs. risico. Op de verticale as bevindt zich de waarde of score van het innovatiepotentieel. Zoals
omschreven in Sectie 5 hebben de stakeholders de use cases eerst gedefinieerd en vervolgens
geprioriteerd via planning poker. Op de horizontale as bevindt zich het risico of de risicoscore. Zoals
omschreven in Sectie 6 hebben de industriespelers aanwezig op de marktconsultatie de geselecteerde,
prioritaire use cases via planning poker het risico voor elke use case ingeschat. De use cases met een
te lage prioriteit worden uit de verdere analyse weggelaten.
Binnen deze matrix worden typisch een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de kritische
functionaliteiten die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de stakeholders maar waarvan het
risico eerder beperkt is. Rechtsboven situeren zich de elementen met een hoge toegevoegde waarde
voor de eindgebruiker en met bovendien een aanzienlijk risico. Linksonder liggen de details van het
eindproduct waarvan de toegevoegde waarde eerder beperkt is en die daarenboven geen hoog risico
met zich meedragen. Het laatste kwadrant bevat de zaken die weinig toegevoegde waarde leveren en
toch een hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct op dit moment helemaal niet belangrijk.
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7.2 Analyse waarde-risico matrix
Uit de waarde vs. risicomatrix kunnen belangrijke conclusies getrokken worden. Omdat vooral use
cases met hoge meerwaarde voor de gebruikers aan de industriespelers werden voorgelegd, staan de
meerderheid van de use cases bovenaan de matrix. Er kunnen drie clusters onderscheiden worden.
Cluster I. Linksboven staan de use cases met een hoge toegevoegde waarde en een laag technologisch
risico. Deze zijn vanuit het gebruikersperspectief zeer innovatief, de benodigde technologische
oplossingen zijn echter reeds beschikbaar op de markt of kunnen mits het nodige analyse- & ontwerpwerk voorzien worden.
Deze use cases beschrijven enerzijds een aantal kritische vereisten met betrekking tot
afvalverwijdering (UC 1, 3, 5, 7a, 8, 11a, 12) en anderzijds een aantal voorwaarden om de oplossing te
kunnen gebruiken binnen de context van een jachthaven zoals vermijden van schade op infrastructuur,
vaartuigen en fauna en flora, voorzien van veiligheid en vermijden van hinder (UC 13, 16, 18, 21, 23,
29, 30, 31, 33, 34). De volgende use cases zitten in cluster I.
1
3
5
7a
8
11a
12
13
16
18
21
23
29
30
31
33
34

Afval onder 10kg en 1m kan automatisch worden verwijderd uit het water.
Locaties kunnen op voorhand of manueel worden geprioriteerd.
Afval kan worden verwijderd bij ingangen van jachthavens.
80% van het afval op het wateroppervlak wordt verwijderd.
De oplossing verwijdert afval op aangeduide plaatsen waar het zich vaak ophoopt.
Afvalverwijdering gebeurt (semi-)continu om de omgevingskwaliteit te verhogen.
De efficiëntie is onafhankelijk van stroming en windrichting.
Schade aan het systeem door derden wordt vermeden.
Schade aan infrastructuur en vaartuigen wordt vermeden.
De voorgestelde oplossingen bieden voldoende afscherming van gevaarlijke componenten.
De oplossing heeft een minimale impact op fauna en flora.
Het systeem wordt aangestuurd met hernieuwbare energie.
Booteigenaars worden bij het uitvaren niet gehinderd door de afvalophaling.
De jachthaven is niet onderhevig aan geluids- en geurhinder veroorzaakt door de oplossing.
De vrije wateroppervlakte en vrije ruimte op wal is voldoende voor de installaties.
De oplossing veroorzaakt geen overstroming of meetbare impact op de waterlozingen.
Het systeem kan verplaatst worden om het baggerwerken in de haven mogelijk te maken.

De use cases hebben dan wel allemaal een lage risicoscore, maar dit geldt niet voor alle types
oplossingen. De verschillende types oplossingen worden even overlopen, hun meest opvallende
sterktes en zwaktes worden aangehaald.
Passieve stationaire oplossingen worden geplaatst waar stroming grote hoeveelheden afval in de
installaties brengt. Omdat het afval in jachthavens uit meerdere bronnen komt (zowel instroom als
menselijke vervuiling komende van boten, steigers en de wal) is deze oplossing niet voldoende om
manuele interventie te minimaliseren. Wel kan het aan instroompunten reeds grote volumes
opvangen, op een milieu- en klimaatvriendelijke manier en dienen als verzamelpunt voor afval waar
het slechts periodiek dient te worden verwijderd.
Actieve stationaire oplossingen kunnen overal geplaatst worden en zijn het meest efficiënt waar
ophoping van afval verwacht wordt. Door gebruik te maken van onderdruk kunnen ze bovendien afval
aanzuigen uit moeilijk te bereiken plaatsen. Tegelijk is het echter zo dat geen van deze oplossingen
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mobiel ontwikkeld is. Aangezien de basis-architectuur van stationaire oplossingen er niet op voorzien
is om een gemakkelijke omschakeling naar een vorm van mobiliteit, zoals verplaatsing tussen
verschillende ophopingen, mogelijk te maken, zou het een grote sprong in technologie vragen om
voldoende gebiedsdekkend te zijn en om de eis naar minimale manuele interventie in te willigen.
Autonome vaartuigen zijn het meest gebiedsdekkend en lijken het dichtst te komen bij de
totaaloplossing die aan de functionele noden voldoet. Er zijn enkele oplossingselementen die niet bij
alle aanbieders reeds onderdeel zijn van de basisoplossing en die bij gunning dienen afgewogen te
worden:
•

•
•

•
•

•

De autonomie verschilt van vaartuig tot vaartuig. Sommigen volgen een vaste, vooraf bepaalde
route en kunnen obstakels detecteren en tot stilstand komen. Anderen kunnen een bepaalde
zone afdekken en obstakels ook ontwijken of zones vermijden indien ze tijdelijk niet
toegankelijk zijn. Er moet op worden gelet dat het vaartuig voldoende precies is om
manoeuvreren in een jachthaven mogelijk te maken.
Het gebruik van camera’s versus een vaste route kan van belang zijn om de stap naar visuele
detectie van afval en prioritering van zones te zetten.
Sommige oplossingen kunnen zowel voor als achteruit varen wat hen in staat stelt op moeilijk
te bereiken plekken te komen. Ook de hoogte en breedte van het vaartuig kan van belang zijn
om onder de steigers of tussen boten heen te komen.
Sommige oplossingen hebben trusters aan boord die het aanzuigen van afval uit moeilijk te
bereiken plaatsen mogelijk maakt.
Niet alle autonome vaartuigen zijn gekoppeld aan een ‘homestation’ wat kan leiden tot meer
manuele interventies indien afval dient opgehaald te worden telkens als het vaartuig vol is.
Bovendien zijn er oplossingen waarbij de ‘homestation’ de kans op diefstal verkleint.
Daarnaast bestaan er ook oplossingen waarbij de homestation als passief stationair
afvalverzamelingspunt werkt.
Sommige autonome oplossingen zijn klimaatneutraal en varen op hernieuwbare energie,
anderen varen wel op elektriciteit maar halen die van het net.

Cluster II. Rechtsboven staan de use cases met een hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker
en een hoog technologisch risico. Cluster II bevindt zich in die zone en behelst de use cases waarbij de
oplossing gebruik moet maken van data om de use case te kunnen vervullen.
Het innovatiepotentieel van Use Case 9 zit in het gebruiken van reeds bestaande real-time metingen
en voorspellingen van de jachthavenomgeving voor het efficiënt lokaliseren en verwijderen van
ophopingen. Vandaag zijn er geen bestaande systemen die gegevens van deze aard kunnen analyseren.
Oplossingen op de markt bieden het manuele lokaliseren van ophopingen met behulp van camera’s.
Use case 11b verhoogt de autonomie van de oplossing doordat het zichzelf kan aan- en uitschakelen
wanneer nodig. Hiervoor moet worden gedetecteerd of er afval in de jachthaven aanwezig is door
middel van on board sensoren of camera’s, die op momenteel geen onderdeel uitmaken van
oplossingen in de markt.
Use case 15 verhoogt de autonomie en verlaagt het risico op schade door automatische detectie van
onveilige werkingscondities te implementeren. Ook hier moet gebruik worden gemaakt van on board
sensoren en bijhorende algoritmes die geen onderdeel zijn van de huidige oplossingen in de markt.
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Het verdere uitwerken van deze functionaliteiten en het schrijven van op maat gemaakte algoritmen
is noodzakelijk om aan deze use case te voldoen, vraagt echter voldoende tijd en budget. Bovendien
behoort dit minder tot het standaard kennisdomein van de aanbieders.
Het technologische risico van Use Case 27 (afval maximaal gescheiden aanbieden aan afvalverwerkers)
is hoog door het gebrek aan bestaande oplossingen met vergelijkbare functionaliteiten. Off-the-shelf
en op maat gemaakte systemen beschouwen afvalsortering niet als deel van de oplossing en maken
gebruik van grootschalige sorteercentra. Het hoge risico kan worden gemitigeerd door een aparte
service af te nemen die verantwoordelijk is voor het sorteren van het afval.
9
11b
15

De oplossing voorspelt op basis van (externe) data waar ophopingen zich zullen voordoen.
Afvalverwijdering wordt automatisch aan- en uitgeschakeld wanneer nodig.
De oplossing brengt zichzelf in veiligheid bij onveilige werkingscondities.

Cluster III. bevindt zich in ook in de zone rechtsboven en behelst de use cases waarbij de oplossing
ook afval kan verwijderen tussen boten en steigers door de precisie te verhogen.
Hierbij merken we op dat de oplossingen in de markt nog niet worden toegepast in jachthavens, en ze
dus vooral efficiënt zullen zijn in de vaargeulen. Dat terwijl afval dat moet verwijderd worden van
tussen de boten nog steeds een zware manuele werklast met zich mee kan brengen. Om deze use case
in te willigen zal moeten gewerkt worden op een verbeterde navigatie, betere behendigheid (zoals
achteruit varen) en systemen met onderdruk in de autonome vaartuigen.
2
6

Afval kan worden verwijderd van tussen steigers en boten.
De oplossing is voldoende gebiedsdekkend om manuele tussenkomst te minimaliseren.

Out of scope. Tot slot zijn er naast de use cases die niet geprioriteerd werden door de gebruikers nog
twee use cases die hier vermeld worden.
Use case 7b stelt de eis dat de oplossing op elk moment volledig gebiedsdekkend is en tegen 100% van
het afval verwijdert. Aangezien dit de vereiste van de gebruikers vooral was om de manuele
tussenkomst te vermijden is het advies om niet door te ontwikkelen tot 7b wordt ingewilligd.
Use case 27 neemt automatische sortering van afval op in de oplossing. De markt schat dit in als enorm
hoog risicovol (scores tussen 40 en 100) door de aard van het afval, dat klein is en samenklit. Bovendien
betwijfelen ze of zo een oplossing de kosten waard zou zijn door het te lage volume.

7.3 Plan van aanpak
Fase I: implementatie van de standaardoplossing binnen de context van één jachthaven
In deze fase wordt één van de basisoplossingen geïnstalleerd in één jachthaven (bv. Blankenberge).
Zoals eerder aangegeven blijken niet alle oplossingen even efficiënt alle use cases op te lossen. Het
advies is om ervoor te zorgen dat de basisoplossing minstens uit twee hoofdonderdelen bestaat:
1. Een centraal punt waar afval in voldoende volume kan worden verzameld om het aantal
afvalophalingen te minimaliseren en waar de niet stationaire elementen kunnen opladen en
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veilig kunnen liggen indien ze niet in gebruik zijn. Dit kan mogelijks gecombineerd worden met
passieve afvalverzameling.
2. Een autonoom vaartuig dat een zo goed mogelijke dekking van de jachthaven voorziet met
aandacht voor de functionele vereisten:
a. Automatisch afval verwijderen uit toegankelijke plaatsen
b. Afvalophopingen vermijden en continue werking voorzien om de omgevingskwaliteit
van de jachthaven te verhogen
c. Garanderen van de veiligheid voor MDK werknemers en bezoekers
d. Beschermen van fauna en flora
e. Vermijden van hinder voor gebruikers van de kustjachthaven
Fase II: op maat ontwikkeling ter aanpassing aan de specificiteit van jachthavens
Deze fase wordt gezien als een overgangsfase waarin de aanbieder zijn geplande wijzigingen aan de
basisoplossing kan implementeren. De scope van die wijzigingen kan tijdens de gunningsfase met de
aanbieders worden besproken, om de functionele noden zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de
roadmap van de aanbieder.
Bij het implementeren van de verbeteringen is het de bedoeling iteratief te werk te gaan en telkens
kleine verbeteringen aan te brengen en het effect ervan te evalueren op de oplossing in de
pilootjachthaven. Elke volgende iteratie dient gekozen te worden op basis van risico’s en verwacht
resultaat om zo exploderende kosten van hoog-risico oplossingen te vermijden.
Aanpassingen kunnen in de eerste plaats dienen om ontbrekende elementen omschreven in ‘Types
oplossingen’ weg te werken. Welke dit zijn is zoals aangegeven afhankelijk van aanbieder tot
aanbieder.
Op maat ontwikkeling zal voor alle aanbieders nodig zijn in het domein van data om het systeem op
een intelligente manier efficiënt te maken. Dit moet ervoor zorgen dat de oplossing performant blijft
in de specifieke omgeving van een jachthaven, bijvoorbeeld door het vaartuig naar de homestation te
brengen in onveilige omstandigheden, of om automatisch te detecteren in welke zones er zich veel
afval verzamelt onder wisselende weersomstandigheden. Het is aangeraden om te focussen op data
die door on board sensoren kan gegenereerd worden. Niet alleen vraagt dit minder aanpassing aan de
bestaande oplossingen, maar de toepassing hiervan werd door de markt ook als minder risicovol
beschouwd omdat dit nauwer aansluit bij hun kennisdomein. Gebruik van camera’s, lidar,
weersvoorspellingen… heeft nog geen bewezen resultaten in de markt en bevatten inherente nadelen
(bv. schaduwvlakken).
Daarnaast zullen er ook aanpassingen nodig zijn om afval te verwijderen tussen boten en steigers.
Hierbij wordt aangeraden eerst te experimenteren met de efficiëntie van mechanische oplossingen
(bv. achteruit varen en onderdruk op autonome vaartuigen) om de precisie te verhogen, alvorens er
wordt gedacht aan AI-oplossingen zoals wachten tot boten uitvaren om die zones afvalvrij te maken.
Naast de ontwikkeling die in elk geval nodig is, bestaat er ook een risico dat de bestaande oplossing
niet voldoende precies kunnen navigeren in een jachthavenomgeving. Hierbij wordt aangeraden om
te kiezen voor oplossingen die reeds zeer autonoom en flexibel zijn, en aanbieders met een track
record in het verbeteren van navigatie.
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Fase III: uitrol van de oplossing naar ander jachthavens
In deze fase worden alle ontwikkelingen gedaan in fase II overgenomen in de andere jachthavens. Er
worden enkel nog aanpassingen gedaan die specifiek zijn voor één van de vier jachthavens, zoals de
bepaling van instroom waar passieve oplossingen zouden kunnen geplaatst worden. Mogelijks is het
ook nodig dat passieve oplossingen worden aangepast aan instroom die tegelijk vaarroutes bevat, dit
is in de voorgestelde piloothaven (Blankenberge) niet het geval.

8 Algemene conclusie
Het doel van dit project is het vinden van een innovatief en autonoom systeem dat continue afval van
het wateroppervlak in Vlaamse kustjachthavens verwijderd. Dit systeem zal de huidige manuele
afvalverwijdering tot een minimum moeten beperken.
Om tot een realistisch, kwaliteitsvol bestek te komen werd een voortraject georganiseerd, met als doel
de vraagstelling en scope te verscherpen, en een analyse van de vraagzijde enerzijds (MDK) en van de
aanbodzijde (industriespelers) anderzijds uit te voeren.
In dit voortraject werden de belangrijkste randvoorwaarden met de meest relevante stakeholders
gedefinieerd. Het is vooral op te merken, dat kustjachthavens andere condities bieden dan
binnenlandse jachthavens en rivieren. Corrosie en getijdenwerking, met weinig tot geen stroming,
maken het autonoom opvangen van afval moeilijk. De geïntegreerde ligging vraagt voor een oplossing
met weinig geluids- en geurhinder. De gelimiteerde ruimte op wal en wateroppervlakte laat enkel
systemen van beperkt grootte toe.
Door use cases op te stellen en te prioriteren werden de noden van de gebruikers in kaart gebracht,
waarbij voor MDK en jachthavenexploitanten vooral volgende prioriteiten duidelijk werden:
-

Het systeem moet autonoom en continu afval verwijderen in de jachthaven. Manuele acties
moeten worden vermeden.
Afvalophopingen moeten worden gelokaliseerd en prioritair worden verwijderd.
Afval op moeilijk bereikbare plaatsen moet autonoom worden verwijderd.
Schade op infrastructuur, vaartuigen en fauna en flora moet te allen tijde worden vermeden.
Het systeem moet veilig zijn voor personeel en bezoekers en mag geen negatieve impact
hebben op de gebruikers van de kustjachthaven.
Het afval moet maximaal gescheiden worden aangeboden aan afvalverwerkers.

Bij een state-of-the-art analyse, werden de belangrijkste technologieën en verschillende relevante
spelers in kaart gebracht. Drie types oplossingen boden zich aan:
-

Passieve stationaire oplossingen die afval verzamelen door natuurlijke stroming
Actieve stationaire oplossingen die afval verzamelen door aanzuiging
Autonome vaartuigen die afval verzamelen door er overheen te varen

Op basis van de state-of-the-art analyse werd een marktconsultatie georganiseerd om in dialoog te
gaan met experten & industriespelers. Hierbij werd voor een geselecteerde set van prioritaire use
cases bepaald hoe groot het (technologisch) risico is. De feedback vertaalt zich in drie clusters die
herkend kunnen worden bij de analyse van de waarde-risico matrix die de toegevoegde waarde voor
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de gebruiker van de verschillende use cases combineert met de risico-inschatting door de
industriespelers. Voor elke cluster lijkt een component die zich autonoom kan verplaatsen nodig,
mogelijks in samenwerking met een stationaire oplossing om de efficiëntie te verhogen.
-

-

-

Cluster I (laag technologisch risico): Het automatisch verwijderen van 80% van het afval in
kustjachthavens is zonder hoog technologisch risico mogelijk. Vooraf bepaalde routes of
intelligentie kunnen locaties waar afval zich vaak ophoopt prioritair behandelen. Afval tot 10kg
en 1m kan zonder uitbreidingen door huidige systemen worden opgevangen.
Cluster II (hoog technologisch risico door gebruik van data): Het automatisch lokaliseren en
prioriteren van ophopingen is volgens experts vandaag niet mogelijk en vraagt uitgebreide
ontwikkeling, ook gebruik van andere on board data om autonomie te verhogen dient nog te
worden ontwikkeld.
Cluster III (hoog technologisch risico door vereiste precisie): Het verwijderen van afval tussen
boten en steigers wordt als risicovol beschouwd omdat de beschikbare ruimte te klein is om
tussen te navigeren. Een combinatie van preciezere navigatie, onderdruk in vaartuigen en
slimme systemen zal nodig zijn om afval uit deze zones te verwijderen.

9 Appendix A: State of the Art analyse
9.1 Overzicht industriespelers
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9.2 Voorbeelden van systemen
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