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VERSCHUIVINGEN  IN DE POLITIEKE EN ECONOMISCHE ORDE

Regio’s waaronder Azië, Afrika en Oost- en Centraal Europa zullen zich verder ontwikkelen. Nieuwe handelsroutes over land en zee
zullen op termijn worden ontwikkeld en creëren nieuwe kansen voor havens.

DRUK OP FINANCIERING EN PUBLIEKE BUDGETTEN

Druk op financiering en publieke budgetten leidt tot een meer marktgerichte benadering waarbij keuzes meer  op basis van Return 
On Investment (ROI) worden aangestuurd. Havenautoriteiten krijgen een hogere autonomie om dichter bij de markt aan te leunen 
en  plaatsen zich zo op verdere afstand van de overheid.

VERBETERINGEN IN FRABRICAGE/INNOVATIEVE MAAK INDUSTRIE

Productie wordt nog performanter dankzij technologische ontwikkelingen. Deze technologieën zoals remanufacturing en waste to
chemical/fuel/product kunnen waardeketens gaan hertekenen en meer lokale en regionale productie gaan aantrekken.

ROBOTICS, AUTOMATISERING, ARTIFICIELE INTELLIGENCE, VERBETERDE/VERSTERKTE ARBEIDER

Het logistieke systeem en productieapparaat is onderhevig aan verdere automatisering en robotisering die zal worden aangestuurd
met artificiële intelligentie. Dankzij zelflerende systemen kunnen productieprocessen verder worden geoptimaliseerd. De
menselijke arbeider wordt op termijn versterkt met bionische toevoegingen zoals een derde oog, een extra hand of verlengde arm.
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DIGITALISERING EN CONNECTIVITEIT

Alles wordt hypergeconnecteerd waarbij data een grondstof op zich wordt. Processen kunnen hierdoor slimmer worden
aangestuurd waardoor nieuwe concepten ontstaan zoals dynamisch verkeersmanagement, autonoom transport, synchro-modaal
transport, e.d. Deze ontwikkelingen worden ondersteund door nieuwe business modellen waarbij zelf eigen ICT infrastructuur
bouwen en onderhouden niet meer nodig is dankzij concepten zoals Platform as a Service (PaaS), Infrastructuur as a Service (IaaS)
en Mobility as a Service (MaaS).

NIEUWE ENERGIE TECHNOLOGIE/SYSTEMEN

Duurzame energie wordt een belangrijke pijler van onze industrie, logistiek en steden. Het gebruik van alternatieve energie uit zon,
water en wind neemt toe. Daarnaast wordt op termijn een mix van nieuwe energiebronnen ontwikkeld.

SCHAALVERGROTING & LADINGCONSOLIDATIE

Zeeschepen worden al maar groter om zo de kostenvoordelen te optimaliseren via economies of scale. Anderzijds zet de
schaalgrootte druk om de infrastructuur op te schalen, cfr. de nieuwe grote sluis. De vergroting van de volumes zet ook druk op
milieu en ruimte, alsook de transport infrastructuur naar het achterland. Het consolideren van lading om kritische massa te
genereren en het delen van ruimte en infrastructuur wordt belangrijker. Er ontstaan ook grote opslageenheden, yards en super
DC’s. Anderzijds creëren de grotere volumes kansen voor multimodaal transport door gebruik te maken van de economies of scale
van binnenvaart en spoor.
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ACHTERLAND INTEGRATIE & MULTIMODALITEIT

De schaalvergroting in het maritiem transport zet zich verder door naar het achterland. De circulaire economie creëert bovendien
nieuwe ‘circulaire’ supply chains. Er wordt een netwerk opgebouwd op basis van een infrastructuur-ruggengraat (cfr. TEN-T).
Partijen gaan nauwer samenwerken, mede dankzij de informatisering van de keten. Synchromodaal transport past de transport
modus dynamisch aan en voorziet in een duurzame levering binnen het opgelegde tijdvenster.

NIEUWE TRANSPORTMIDDELEN

Hyperloops, autonome helicopters/drones, elektromagnetische supertreinen, autonome voertuigen en autonome scheepsvaart
mogelijk verbonden met slimme wegeninfrastructuur behoren tot de lijst van de transportmiddelen van de toekomst. Last-mile
delivery systemen worden opgezet met robots en drones.

COGNITIEVE SUPPLY CHAINS

Logistiek wordt verder geïntegreerd met productie waarbij systemen steeds slimmer worden en hun acties autonoom gaan 
aansturen. De hardware van deze transportketens is in sterke mate geautomatiseerd/gerobotiseerd. Slimme uitrustingen, 
geconnecteerde data en een zelflerend machinevermogen, zorgen dat goederenstromen hun eigen weg gaan zoeken. Ketens 
worden meer gepersonaliseerd en gespecialiseerd. 
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DIGITALE LOGISTIEKE MARKTPLAATSEN/PLATFORMEN EN NIEUWE BUSINESS MODELLEN

Digitale marktplaatsen brengen verschillende logistieke diensten samen. Platformen verschaffen ondernemingen toegang tot
nieuwe transportmogelijkheden en informeren hen over de performantie van de logistieke diensten. De brede waaier van alle
beschikbare diensten wordt samengebracht op het platform zodat een totaaloplossing kan worden geselecteerd in functie van de
individuele noden van het moment. Platformen worden met elkaar geconnecteerd, integreren stromen en diensten, en genereren
heel wat waardevolle data.

KLIMAATVERANDERING EN WATER
De klimaatverandering laat zich wereldwijd voelen: stedelijke hittestresseilanden, frequentere en schadelijkere stormen, 
ongecontroleerde overstromingen, langere droogteperiodes en stijging van de zeespiegel. Overheden, bedrijven en organisaties 
zoeken naar adequate adaptatiestrategieën. Bovendien bedreigen klimaatwijziging maar ook vervuiling door menselijke 
activiteiten de waterbevoorrading; en dat terwijl de algemene vraag naar water toeneemt. 

ENERGIE TRANSITIE

De grote doorbraak in de transitie naar hernieuwbare energie komt er doordat de productie, de opslag en de distributie van 
energie commercieel en op grote schaal mogelijk worden. Havens vormen daarbij hun energiesysteem om tot een koolstofarm, 
slim, flexibel en betrouwbaar systeem. Met een slimme ketenaanpak en een doorgedreven efficiëntie wordt het energieverbruik 
aanzienlijk beperkt en de nodige energie wordt decentraal en 100% hernieuwbaar geproduceerd. Het potentieel van 
warmtekrachtkoppeling en warmtenetten wordt maximaal aangeboord. Er ontstaan synergieën om elektriciteit, warmte en CO2 
uit te wisselen. De energievraag en -aanbod worden maximaal op elkaar afgestemd met flexibele productie-installaties en slimme 
(internationale) netten.
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VERSTRENGING VAN DE MILIEUWETGEVING
In navolging van de klimaatakkoorden wordt de milieuwetgeving verstrengd. Regionale verschillen in milieuwetgeving kunnen de 
level playing field verstoren.

VERDUURZAMING VAN PRODUCTIE EN HERGEBRUIK VAN MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN

Natuurlijke hulpbronnen worden schaars en dus zo veel mogelijk hergebruikt. Economische groei wordt losgekoppeld van het
verbruik van eindige grondstoffen. Havens zetten maximaal in op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Er ontstaan ketens
met terugname of recyclage van goederen tot nieuwe grondstoffen of energiekringlopen.

TOENEMENDE AANDACHT VOOR NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN

Ecosystemen en hun biodiversiteit staan onder druk en degraderen door de groei van economie en bevolking en de daarmee
samenhangende grotere vraag naar voedsel, ruimte, energie en grondstoffen, door de veranderende consumptiepatronen en
door de klimaatwijziging Er is meer aandacht voor natuur en landschappelijke waarden. Er wordt gezocht naar een betere balans
tussen het industriële en logistieke weefsel en natuur. Het natuurlijke kapitaal wordt meer en meer beschermd en bedreigde
soorten en hun biotopen worden geholpen om zich te herstellen en zich aan te passen aan de veranderende omgeving.
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EFFICIENTER EN ZUINIGER RUIMTEGEBRUIK

Ruimte is een schaars goed. Door suburbanisatie en lintbebouwing is de ruimte een stedelijke nevel geworden, wat leidt tot hoge
kosten voor nutsvoorzieningen, versnippering van open ruimte en meer woon-werkverplaatsingen. Meer en meer wordt
nagedacht hoe de ruimtelijke structuur efficiënter gebruikt kan worden. Verscheidene functies worden in het havenecosysteem
maximaal met elkaar verweven en de grens tussen haven en stad vervaagt.

NIEUWE MOBILITEIT

De toenemende files jaagt de zoektocht naar alternatieve vervoersmodi aan. De mobiliteitsvraag verandert terwijl het aanbod
verbetert alsook milieuvriendelijker wordt. Verschillende vervoersmiddelen worden met elkaar én met de verkeersinfrastructuur
verbonden. Voertuigen nemen (geleidelijk) de rijtaak van bestuurders over, rijmiddelen worden meer en meer tussen gebruikers
gedeeld en mobiliteit wordt niet langer een bezit, maar eerder een dienst.

DIGITALE WERKEN

Werken zal in de toekomst steeds meer online en digitaal gebeuren. Machines en processen worden op afstand bediend.
Werknemers vergaren meer en meer flexibiliteit om van job te veranderen en kunnen hun afzonderlijke diensten aan meerdere
werkgevers aanbieden. Werkgevers kunnen zo sneller en flexibeler beroep doen op heel wat mogelijke expertises en diensten.
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TOENEMENDE MONDIGHEID VAN DE BURGER

Door de informatisering zoeken burgers zelf informatie op en vormen ze een mening. Nieuwe media verspreiden snel nieuwe
ideeën en helpen burgers om zich snel te organiseren. Mensen eisen eerlijke en transparante informatie en komen op voor hun
eigen wensen en idealen en die van anderen. Ze sturen en creëren mee de maatschappij van onderuit door deel te nemen aan
meerdere verenigingen, digitale communities en crowdsourcing platformen.

TOENEMENDE AANDACHT VOOR DE KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING EN HET WELZIJN VAN DE MENS

Meer en meer mensen zijn zich bewust van de kwaliteit van hun leefomgeving. Ze eisen dat de historische verontreiniging van
bodem en water wordt gesaneerd en schadelijke emissies worden beperkt om de kwaliteit van water, lucht en bodem te
verbeteren. Bovendien hechten mensen steeds meer belang aan de besteding van hun vrije tijd en aan recreatie in buitengebied.
De beeldkwaliteit en inrichting van landschappen is voor hen dan ook meer en meer belangrijk.
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