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-Belga 

 

-VRT 13u: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2018/het-journaal-het-journaal-13u-

26032018.ch.4fdf9222-b644-43d9-be3a-ede3de4e6ce7/ 
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-VTM 13u: https://nieuws.vtm.be/binnenland/ondoordringbaar-zeil-voor-trucks 

 

https://nieuws.vtm.be/binnenland/ondoordringbaar-zeil-voor-trucks
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- FOCUS/WTV: http://www.focus-wtv.be/nieuws/trucks-krijgen-%E2%80%98slim%E2%80%99-zeil-

tegen-havencriminaliteit 
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-Kanaal Z: http://kanaalz.knack.be/nieuws/sioen-ontwikkelt-ondoordringbare-vrachtwagenzeilen-

met-sensoren/video-normal-982065.html 
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- Vivacité: http://www.rtbfradioplayer.be/radio/liveradio/vivacite?rpAodUrl=http://rtbf-

pod.l3.freecaster.net/rod/rtbf/geo/open/N/NuNrPPYihh.mp3&rpSt=12&rpSrp=3.0 
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Slimme vrachtwagenzeilen tegen dieven en mensensmokkelaars 
De Standaard* - 27 Mar. 2018 
Pagina 25 
* De Standaard/West-Vlaanderen, De Standaard/Oost-Vlaanderen, De Standaard/Antwerpen, De 
Standaard/Vlaams-Brabant/Brussel, De Standaard/Limburg 
 
Elke dag worden in ons land gemiddeld drie diefstallen van vrachtwagenladingen geteld. Om dat te counteren 
legt een Belgisch-Nederlands project zich de komende jaren toe op de ontwikkeling van nieuwe 
hoogtechnologische beveiligingen zoals slimme vrachtwagenzeilen. 
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Van onze redacteur Pascal Sertyn 
 
BRUSSELBedrijven en kenniscentra in ons land en Nederland gaan de komende drie jaar pionieren in de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën om vrachtwagenladingen en havens beter te beveiligen tegen diefstal, 
vandalisme en mensensmokkelaars. Het gaat van de creatie van slimme zeilen voor vrachtwagens tot slimme 
hekken- en sluitingsystemen en slimme camera's. De rode draad: zodra er iets abnormaals gebeurt met de 
zeilen of hekken, of onregelmatige acties worden geregistreerd door de camera's, wordt dat elektronisch 
gedetecteerd en via mobiele software doorgegeven aan een meldkamer waar degenen die instaan voor de 
beveiliging, een alarmsignaal krijgen. 
 
Voor de ontwikkeling en het uittesten is 2,7 miljoen euro uitgetrokken. Roepnaam van het project is Passant. 
Wat staat voor 'PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals'. Verscheidene Belgische en 
Nederlandse overheden, waaronder de provincie West-Vlaanderen, legden het geld op tafel. 
 
Transitmigranten 
 
Dat West-Vlaanderen mee zijn schouders zet onder het project, heeft volgens gouverneur Carl Decaluwé alles 
te maken met de praktijken van de mensensmokkelaars. Vorig jaar werden in de kustregio ruim 5.000 
transitmigranten aangetroffen. Decaluwé hoopt dat Passant tot nieuwe geavanceerde veiligheidsoplossingen 
leidt die intrusie in vrachtwagens onmogelijk maken. 
 
Volgens Tine Vandecasteele van Vias Institute (de nieuwe naam van het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid), dat samen met het Nederlands veiligheidsinstituut DITSS het project coördineert, gaat het 
om een wereldprimeur. In België wordt de haven van Oostende de proeftuin. 
 
Voor de ontwikkeling van slimme vrachtwagenzeilen werd het Belgische industrieel textielbedrijf Sioen in de 
arm genomen. Sioen is naar eigen zeggen goed voor meer dan zestig procent van de Europese 
zeildoekenmarkt voor vrachtwagens. 
 
Volgens Bert Groenendaal, die bij Sioen verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling, hebben de grote 
veiligheidszorgen van transportbedrijven al geresulteerd in de creatie van zeildoek dat volledig doorweven is 
met staaldraad. Waardoor het een heel moeilijke klus is geworden om zo'n vrachtwagenzeil door te scheuren. 
 
Dat type van zeilen gaat nu voorzien worden van sensoren waardoor het mogelijk wordt om meteen vanop 
afstand beschadigingen van het zeil te detecteren, stelt Groenendaal. Streefdoel is binnen anderhalf jaar een 
aantal opleggers uit te rusten met zo'n slim zeil en die dan Europa te laten doorkruisen. Om alles goed te 
kunnen testen zullen ook abnormale behandelingen van het zeil - zoals iemand die het probeert door te 
snijden - in scène worden gezet. 
 
Dergelijke zeilen zullen uiteindelijk een paar duizend euro kosten, maar het grote voordeel voor 
transportbedrijven die hun opleggers ermee uitrusten, is dat ze kunnen rekenen op een veel vlottere 
doorstroming bij de behandeling in de haven. Omdat door de slimme zeilen de ladingen veel beter in het oog 
gehouden kunnen worden. 
 
Pascal Sertyn 
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-NB, Brugge Oostkust, p4 

 

-NB Roeselare Tielt Izegem, p2 
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-Trouw (NL), p2 

 

-Transportmedia: http://www.transportmedia.be/zeilen-worden-slim-om-diefstal-tegen-te-gaan/ 
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-FLOWS: http://www.flows.be/nl/transport/slim-truckzeil-en-speciale-hekken-tegen-criminaliteit-

havens 

 
intelligente oplossingen”, zegt Bert Groenendaal, R&D-projectcoördinator bij het West-Vlaamse 

bedrijf. 

 

Een Belgisch-Nederlandse alliantie ontwikkelt een slim zeil voor vrachtwagens. Sensoren 
signaleren wanneer iemand door het zeil probeert te snijden en geven meteen een 

alarmsignaal bij een meldkamer. Ze werkt ook aan een speciaal hekwerk voor havens.  

 
© PASSAnT 

Vanmorgen is bij Sioen in Ardooie het PASSAnT-project voorgesteld, wat staat voor 
‘PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals’. Met Europese steun 
ontwikkelen een aantal bedrijven en kenniscentra uit België en Nederland, 
veiligheidsoplossingen voor havens. Het gaat om een hoogtechnologische totaalaanpak voor 

het detecteren van afwijkende patronen in havenomgevingen. 

In de komende drie jaar gaan Vias Insitute en zijn Nederlandse tegenhanger DITSS samen 
met een tiental publieke en private partners aan de slag om gerichte oplossingen te 
ontwikkelen die ze zullen uittesten in de havens van Oostende en Moerdijk, zegt Vias 
institute woordvoerster Tine Vandecasteele: “Er moet dringend werk gemaakt worden van 

hedendaagse veiligheidsoplossingen, zonder dat die de operationele activiteiten van de 
havens belemmeren of beperken”, zegt ze. 

Slimme zeilen 

Een eerste onderdeel van het PASSAnT-project is de ontwikkeling van een ondoordringbaar, 

slim zeil voor vrachtwagens. Het industrieel textielbedrijf Sioen zal geavanceerde zeildoeken 
ontwikkelen die niet doordringbaar zijn, om zo vrachtwagenladingen te beschermen. Wie 
toch een mes in het doek plant, doet in een centrale meldkamer een alarm afgaan, waarop 

beveiliging of politie kan worden opgeroepen. 

Vandaag heeft Sioen meer dan 60% van de Europese zeildoekenmarkt voor vrachtwagens. 
“Dit project geeft ons de mogelijkheid om onze knowhow in technisch textiel om te zetten in 
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Dataverwerkende camera’s 

Daarnaast komen er op meerdere plaatsen in de havens slimme camera’s. Hiervoor schrijven 

specialisten van de Technische Universiteit Eindhoven, ViNotion en Omines Internetbureau speciale 

algoritmes die het mogelijk maken om beelden te analyseren van mensen of voertuigen, 

bewegingssnelheid te meten, of kentekens op voertuigen te herkennen. Zo kan men op basis van wat 

de camera’s registreren snel nagaan of een logistieke planning overstemt met de realiteit. 

Innovatief hekwerk 

Een derde deel is de ontwikkeling van hoogtechnologisch hekwerk. Er komen geavanceerde hekken- 

en sluitsystemen die door Betafence worden uitgerust met een intelligent systeem dat kan herkennen 

wanneer indringers het hekwerk willen saboteren of erover proberen te klimmen. De afwijkende 

patronen die door de zeilen, het hekwerk en de camera’s worden gedetecteerd, worden finaal door 

Securitas en Tein Technology in een overkoepelend veiligheidssysteem in een centrale meldkamer 

geïntegreerd. 

Die nieuwe technologieën en middelen worden drie jaar lang in de praktijk uitgetest. Op het einde van 

deze experimentele fase zullen de nieuwe veiligheidsoplossingen geïntegreerd worden in een concreet 

pakket maatregelen en instrumenten. Die kunnen ook in andere havens, in terminals of op 

bedrijventerreinen zorgen voor meer veiligheid. 

Het PASSAnT-project krijgt steun van de Nederlandse Rijksoverheid, de Nederlandse provincie Noord-

Brabant, de Belgische provincie West-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

Vlaanderen-Nederland. Dat stelt de helft van het totaal budget van 2,7 miljoen euro ter beschikking. 

 

-Sociale media (niet exhaustief) 

-zie Twitter account PASSAnT 

-FB/TW Sioen, Vias institute, DITSS, INNOS,… 

-(Re)tweets van oa Minister Jambon, minister Muyters, Lode Verkinderen (Transport Logistiek 

Vlaanderen) 
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