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1 KORTE SAMENVATTING 

In opdracht van Limburg.net en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), 
ondergebracht bij het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI), werd binnen dit 
project samen met marktpartijen gezocht naar innovatieve oplossingen voor een nieuw type 
huilvuilwagen. Hiervoor werden rechtstreekse betrokkenen van de afvalophaling bevraagd naar 
hun noden en wensen. De huidige problemen en uitdagingen werden in dit rapport opgelijst en 
daarna geformuleerd als design drivers voor een te ontwikkelen oplossing, wat richting gaf aan de 
conceptualisatiefase in co-creatie met verschillende marktpartijen. Na deze fase werden zes 
conceptrichtingen gedefinieerd. 

1. Blockpress side loader 

2. Three-compartment loader 

3. Rear-to-top Compactor 

4. Roto-truck 

5. Smart Scoop Sweeper 

6. Smart Materials Slide Sweeper 

Voor elke van deze conceptrichtingen werden naast een korte beschrijving van concept en 
achterliggende technologie ook een inschatting gemaakt van de unieke voordelen, de risico’s en 
nadelen en de ontwikkelstappen. De concepten werden ten slotte ook naast elkaar afgewogen wat 
resulteerde in aanbevelingen voor Limburg.net bij het schrijven van een innovatieve aanbesteding. 

 

2 EXECUTIVE SUMMARY 

Commissioned by Limburg.net and the Programme for Innovation Procurement (PIO), embedded 
in the Department of Economics, Science & Innovation, this project has sought together with 
market parties for innovative solutions regarding innovative refuse trucks. To this end, direct 
stakeholders were asked about their needs and wishes. The current problems and challenges 
were listed in this report and hence formulated as design drivers for a solution that gave direction 
to the conceptualization phase in co-creation with various commercial solution providers. After 
this phase six concept directions were defined. 

1. Blockpress side loader 

2. Three-compartment loader 

3. Rear-to-top Compactor 

4. Roto-truck 

5. Smart Scoop Sweeper 

6. Smart Materials Slide Sweeper 

For each of these conceptual directions a brief description of concept and the technology behind 
the concept was given, next to a listing of the unique advantages, the risks, the disadvantages and 
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the development steps. Finally, the concepts were also weighed up next to each other, which 
resulted in recommendations for Limburg.net in writing the upcoming innovative tender. 

 

3 CONTEXTBESCHRIJVING 

De ontwikkeling van een ‘Optimo huisvuilwagen’ heeft tot doel om een nieuw afvalophaalsysteem 
te ontwikkelen dat toelaat (i) meer fracties gescheiden op te halen, (ii) tegen dezelfde of lagere 
kostprijs, (iii) met minder transportkilometers en (iv) hoge klantvriendelijkheid. 

Dit project wil verder bijdragen aan een effectieve afvalscheiding in een circulaire economie. Hoe 
zuiverder je een materiaal kan inzamelen, hoe makkelijker en efficiënter het wordt om het te 
recycleren. De volgende jaren zullen disruptieve en vernieuwende benaderingen en technologieën 
ingang vinden om zuivere stromen te creëren die hoogwaardig en efficiënt gerecycleerd kunnen 
worden. Een multifractie-inzameling zoals Optimo is zo een interessante piste die logistieke 
efficiëntie koppelt aan een oplossing voor scheiding van afvalstromen. 

 

4 WENSEN VAN STAKEHOLDERS 

4.1 LIMBURG.NET 

Limburg.net wil de technische/functionele vereisten van de gewenste innovatieve oplossing(en) 
verder verfijnen, mede op basis van de input van de verschillende stakeholders, én het 
marktpotentieel voor de Optimo huisvuilwagen verder concretiseren. Daarnaast moet dit traject 
uitsluitsel bieden over de state-of-the-art en, in functie hiervan, het innovatiegehalte van de 
beoogde oplossing(en) en ondersteuning bieden bij juridische vragen over de intellectuele 
eigendoms- en gebruiksrechten van de innovatieve oplossing in het kader van de opmaak van 
het opdrachtdocument. 

4.2 MARKTPARTIJEN 

Voor de potentiële marktpartijen kan het belangrijk zijn om voldoende potentieel te identificeren in 
andere regio’s om het valorisatiepotentieel voor de industrie te vrijwaren. Het betreft hier het 
matchen van enerzijds (compactie)technieken met een voldoende hoge mate van Technologie 
Readiness Level (TRL) met de concrete vraag uit Limburg.net (die kan afwijken van die van de 
spillover applicaties). 

4.3 ANDERE 

Ook andere gelijkaardige (internationale) organisaties betrokken bij afvalophaling en –verwerking 
zoals bijvoorbeeld andere Vlaamse intercommunales, sectororganisatie InterAfval, private 
inzamelingsbedrijven (Suez, Renewi, Vanheede, …) en buitenlandse stakeholders (Oslo Kommune, 
Eskilstuna Kommune, Gemeente Amsterdam, …) toonden reeds interesse in de uitkomst van dit 
ontwikkeltraject. De use case van multifractieophaling kan immers zowel zinvol zijn in een 
grootstad (want minder mobiliteitsproblemen en minder fijnstof) tot zeer landelijk (want 
efficiënter). 
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5 SCHERPSTELLEN INPUT VOOR CONCEPTUALISATIE  

5.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Limburg.net heeft samen met Bionerga en Vestal reeds meerdere oplossingstrajecten getest en 
geëvalueerd. De resultaten van deze piloottesten worden hieronder beschreven. 

Uit prognoses op basis van de eerste testresultaten uit een pilootproject, blijkt dat het Optimo-
systeem (met een beperkte compactie van het huisvuil en een multifractie-ophaling) merkbaar 
goedkoper (-32%) en duurzamer (-37% CO2) zal zijn in vergelijking met 5 ingezamelde fracties in 
het huidige mono-inzamelingssysteem (met 3 opgehaalde fracties). De vrachtwagens die voor de 
inzameling worden gebruikt in het pilootproject van Optimo, zijn de gewone perskraakwagens die 
voor mono-inzamelingen worden gebruikt. Deze wagens zijn echter nooit ontworpen om de 
ingezamelde zakken zoveel als mogelijk heel te laten. Toch blijkt het mogelijk om aanvaardbaar 
lage scheurpercentages te bereiken met dit model vrachtwagen.  

Het nadeel van deze oplossing is dat deze resultaten alleen gegarandeerd blijven wanneer er zeer 
regelmatig wordt geperst (de inzamelkwaliteit is dus afhankelijk van menselijke factoren) en het 
gemiddeld laadvolume niet boven de 5 ton uit komt. (Dat is 2 ton minder dan het gemiddeld 
laadvolume per lediging dat wordt gehaald in de traditionele mono-inzameling. 7 ton is immers 
het gemiddelde over alle fracties heen en met het verlies aan efficiëntie in laadcapaciteit 
ingerekend.)  

Indien er door een aangepast beladingssysteem een vergelijkbaar gemiddeld laadvolume kan 
bereikt worden, zou dat niet alleen de kostprijs van de inzameling verder kunnen drukken, het zou 
ook een belangrijke impact hebben op het aantal te rijden kilometers (-26%) en de daarbij 
behorende CO2-uitstoot. 

Mede op basis van de resultaten uit stationaire testbeladingen is Limburg.net ervan overtuigd dat 
er een beladingssysteem kan worden ontworpen dat toelaat om een groter gewicht (en dus 
volume) aan zakken te laden zonder dat deze scheuren. Dit systeem zou er tevens voor kunnen 
zorgen dat het scheurpercentage niet meer beïnvloed wordt door de (pers-)beslissing van de 
beladers. 

Verdere optimalisatie-oplossingen zoals het ontwikkelen van een ander type huisvuilzakken of –
containers of decentralisatie van sorteercentra worden niet meegenomen in de scope van deze 
opdracht. Ook het uitbouwen van de sorteercentra met slimme technologie valt buiten het bestek 
van deze opdracht, die zich focust op een aangepaste bovenbouw van de vuilniswagen. 

5.2 UITDAGINGEN (DESIGN DRIVERS) 

Een nieuwe generatie van huisvuilwagen moet zodoende verbeteringen bevatten aangaande: 

 Veiligheid voor de belader – te allen tijde te garanderen; in lijn met wetgeving 

 Ergonomie voor de belader – te allen tijde te garanderen; in lijn met wetgeving 

 Minimale zakscheuring – doelstelling gemiddeld <2% (aantal beladen zakken)  

 Snelheid van beladen – zou minstens het huidige tempo moeten evenaren 

 Achterbelading mogelijk – belangrijk aspect in huidige use case (en hoofdzakelijk een 
gevolg van ‘snelheid van belading’) 
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 Hoge compactiegraad – streefdoel minstens 280 kg/m³ gemiddeld 

 Beladingscapaciteit – beoogde capaciteit van 7 ton of meer (gerelateerd aan beoogde 
compactiegraad en afhankelijk van te optimaliseren payload containervolume) 

 Onderhoudsgevoelig – zou niet substantieel mogen verschillen van huidige oplossing (en 
eventueel zelfs een positief effect bewerkstelligen) 

 Kostprijs – te beschouwen als total cost of ownership (met betrekking tot investering en 
operationele uitgaven zoals energiehuishouding en onderhoud) 

 

5.3 BESCHIKBARE TECHNOLOGIEËN & MARKTSTATUS 

Ter voorbereiding van de collaboratieve conceptualisatie-workshop werden met desk research en 
patentonderzoek verschillende potentiële bouwstenen gedocumenteerd met een verscheidenheid 
aan maturiteitsniveau ’s binnen en buiten de afvalophalingsindustrie, waarbij een focus werd 
gezocht met toepassingen met een hoge maturiteit, gezien de randvoorwaarden naar timing 
binnen dit project. Ook de geïnteresseerde marktpartijen kregen hierbij de kans om technologieën 
aan te reiken binnen hun R&D-activiteiten om de scouting verder aan te vullen. Voor meer dan 50 
toepassingen werden steekfiches opgesteld met de volgende parameters: 

 Titel, foto en korte beschrijving van de oplossing 

 Werkingsprincipe 

 Een verwijzing naar commerciële leveranciers (indien beschikbaar) 

 Een referentie naar een raadpleegbare bron 

Een overzicht van deze steekfiches wordt aan dit document toegevoegd als bijlage. 

5.4 INNOVATIEPOTENTIEEL 

Tijdens een workshop werden kennisinstellingen, commerciële marktpartijen en de logistieke 
ophaalorganisatoren bijeen gebracht om samen te begrijpen waar de opportuniteiten voor 
verbetering liggen en om samen aan nieuwe concepten te werken op basis van de voorziene 
technologische steekfiches en de kennis van de aanwezige experten. De marktpartijen begrijpen 
de innovatie-uitdaging en erkennen het gebrek aan een pasklare beschikbare oplossing voor de 
beoogde performantie.  
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6 VOORGESTELDE OPLOSSINGEN 

6.1 MOGELIJKE GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN 

Hiernavolgend worden zes differentiërende concepten beschreven die binnen de conceptualisatie-
workshop werden geconsolideerd. De originele voorstellen als workshop-output zijn 
gedocumenteerd in sectie 8.2: Visualisatie van de preliminaire concepten. 

 

6.1.1 CONCEPT 1: BLOCKPRESS SIDE LOADER 

Korte beschrijving: Aan de hand van een (dubbele) zijbelading worden zakken in een 
trechtervormige opening gedeponeerd. De blokpers compacteert de zakken in een continue 
beweging. Het beladingsmechanisme voor deze blokpers moet verder uitgewerkt worden maar 
zou via een transportband of meerdere liftende laadkooien kunnen gebeuren. (zie conceptschets 
1 in bijlage 8.2 Visualisatie van de preliminaire concepten) 

Voorgestelde technologie: Een horizontaal bewegende piston duwt een lading afvalzakken naar 
achteren richting de afvalcontainer. Een kipcontainer (+ ondersteunend uitdrukmechanisme) 
voorziet het uitwerpen van de lading. 

Unieke voordelen: Blokpersing is een gekend en beproefd principe in de afvalverwerking. Het 
robuuste mechanisme vereist weinig ruimte en onderhoud en is erg kostenefficiënt. Door het 
principe van zijbelading dient achteraan de truck geen plaats voorzien te worden voor de 
compactering.  

Risico’s en nadelen: Het mechanisme neemt plaats in die niet kan benut worden voor zakken. 
Daarnaast conflicteren veiligheidsvoorschriften en ergonomie de ideale inworphoogte. De 
blokpers heeft daarnaast een kleine doorgang wat ook weer tot zakscheuring kan leiden, tenzij 
deze substantieel redesign ondergaat. 

Ontwikkelstappen: Het risico op zakscheuring door de persing is een belangrijk vraagstuk voor het 
potentieel van dit concept en kan eenvoudig gevalideerd worden met de huidige technologische 
bouwstenen. Een aanpassing van het standaarddesign is mogelijk, maar vraagt een flexibele 
leverancier, ontwikkelkosten en –tijd. Daarnaast kan en moet op korte termijn geëvalueerd worden 
of de zijbelading en inworphoogte acceptabel is voor de beladers. Ten slotte kan bekeken worden 
of er concepten kunnen bedacht worden waarbij achterbelading mogelijk wordt. 

6.1.2 CONCEPT 2: THREE-COMPARTMENT LOADER 

Korte beschrijving: De multi-compartimentwagen is een bekend concept in de afvalophaling. De 
beladers van huisvuilzakken maken een doordachte keuze voor elke fractie of deze gemakkelijk of 
moeilijk te compacteren is en werpen de zak in het juiste compartiment. Elk compartiment is 
zodanig afgesteld op een optimale compartering en kan dus ook meerdere fracties bevatten. Met 
drie compartimenten kan een slimme opdeling van allerlei fracties opgehaald worden, gebaseerd 
op hun compactie- en sorteringseigenschappen. (zie conceptschets 2 in bijlage 8.2 Visualisatie 
van de preliminaire concepten) 
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Voorgestelde technologie: Dit concept zou gebruik maken van (minstens) 2 klassieke ‘slide 
sweeping’ compactors achteraan. Daarnaast kan ook nog een extra compartiment via zijbelading 
toegevoegd worden. Aan de hand van een dynamische scheidingswand (instelbaar op rails, of 
sectionaalwand en/of flexibel materiaal) kunnen de volumes van de compartimenten optimaal 
benut worden. De wagen is verder uitgerust met een kipmechanisme en uitdrukschot. Het 
optionele zijcompartiment kan via een separaat uitdrukschot of ‘walking floor’ zijn lading lossen. 

Unieke voordelen: Deze oplossing vraagt weinig tot geen aanpassingen op bestaande marktklare 
oplossingen en levert alsnog een zekere flexibiliteit voor multifractie-ophaling. Zodoende zou ook 
de ontwikkelkost en het ontwikkelrisico beperkt blijven. Het gebruikelijke perssysteem kan zorgen 
voor een hoge totale beladingsgraad. 

Risico’s en nadelen: Het systeem blijft beperkt in zijn flexibiliteit naar beschikbare ruimte (volume) 
per type fractie en uitbreiding van de use case naar andere fracties. Daarnaast blijft het slide-
sweep-mechanisme een belangrijke zorg voor het scheuren van vuilzakken. Verder kan de 
optionele zijbelading een vertragend effect hebben op de snelheid van de ophaalronde. Ten slotte 
zouden 3 separate compactie- en uitdrukmechanismen de onderhoudsgevoeligheid merkbaar 
verhogen. 

Ontwikkelstappen: De ontwikkelstappen zouden beperkt blijven, wat momenteel ook minder 
opportuun is voor een realisatie via een PIO-project, tenzij het bestaande systeem wordt uitgebreid 
met een dynamische scheidingswand en/of andere slimme features. Veldtesten zouden moeten 
valideren of de dynamische gesegmenteerde persing voldoende verbetering levert zonder de 
zakscheuring in het gedrag te brengen. Verder zouden ook de beladers in dit traject een cruciale 
rol spelen in de voorsortering en moet samen met hen bekeken worden hoe zij deze rol optimaal 
kunnen invullen. 

 

6.1.3 CONCEPT 3: REAR-TO-TOP COMPACTOR 

Korte beschrijving van technologie: Dit concept vermijdt de klassieke slide-sweeper die 
(aangenomen) een belangrijke oorzaak vormt voor zakscheuring. Door de zakken via 
achterbelading en transport (via een transportband of liftende laadkooien) naar een bovenopening 
te verplaatsen wordt de zaksterkte minimaal belast. Het gebruikelijke uitdrukschot kan tijdens het 
rijden compacteren. Een alternatieve compactie-oplossing werkt via een rond schot dat scharniert 
in het dak van de container om de belading regelmatig weg te duwen van de inlaadopening. 

Unieke voordelen: Een continu beladingssysteem zoals een transportband garandeert een snelle 
doorloop van een ophaalronde. Ook een dubbele laadkooi kan een snelle doorloop faciliteren. De 
‘top loading’ heeft naar verwachting een positief effect op verminderde zakscheuring door het 
vermijden van een slide sweeper. 

Risico’s en nadelen: Een continu systeem moet voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften. Dit 
heeft als gevolg dat de inworphoogte moet verhogen wat de ergonomie voor de beladers 
impacteert. Een discontinu systeem (zoals laadkooien) kan echter ook een vertragend effect 
hebben op de doorloopsnelheid en is onderhoudsgevoelig. Verder moet ook bekeken worden of 
de compactering via het uitdrukschot of het horizontale afgeronde schot performante resultaten 
kan opleveren. Ten slotte kan de bovenbelading ook leiden tot enige zakscheuring aangezien 
zakken drie meter vallen (op andere scherpe zakken). 
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Ontwikkelstappen: Zoals hierboven aangehaald moet onderzocht worden of deze oplossing 
gedetailleerd kan geconceptualiseerd worden zonder daarbij in te boeten op de huidige voordelen 
(ergonomie, veiligheid, snelheid van ophalen en beladingsdichtheid). Ook het samenspel tussen 
uitdrukschot, transportband en eventuele extra tools zou moeten uitgewerkt worden om een 
gelijkmatige spreiding en compactering van zakken te verkrijgen die optimaal gebruik maakt van 
de beschikbare ruimte. 

 

6.1.4 CONCEPT 4: ROTO-TRUCK 

Korte beschrijving van technologie: Een roterende schroef kan (continu) compacteren en wordt 
daarnaast (in een omgekeerde beweging) gebruikt als uitdrukmechanisme. 

Unieke voordelen: Een gelijkaardig systeem is in de markt reeds gekend als de ‘Rotopress’, een 
wagenconcept van fabrikant Faun en levert sterke resultaten qua compactering (en volgens de 
fabrikant ook een lage graad van zakscheuring onder bepaalde omstandigheden). 

Risico’s en nadelen: De ronde trommel en schroef verkleinen de beschikbare ruimte voor belading. 
Daarnaast is de continue beweging van de schroef een oorzaak voor frictie (zowel vuilzak-tegen-
vuilzak als tegen de schroefwanden) wat zakscheuring kan veroorzaken. Ook achteraan in de 
container zijn dode hoeken waar zakken (te veel) frictie ondervinden. 

Ontwikkelstappen: Het huidige concept van schroefcompactering moet verder geoptimaliseerd 
worden om te vermijden dat zakken scheuren. Deze verbeteringen kunnen gevonden worden in 
de vorm van de container, in het materialengebruik en in de procesmatige afstemming van de 
schroefbeweging (aangewende krachten en rotatiefrequentie). 

 

6.1.5 CONCEPT 5: SMART SCOOP SWEEPER 

Korte beschrijving: De huidige archetypische afvalwagen met slide sweeper maakt gebruik van een 
persschot en juk/slede die samen een stekende beweging maken op de vuilniszakken in de 
beladingstrog. Deze stekende en slepende beweging zijn nefast voor zakscheuring wanneer er (te) 
veel zakken in de trog aanwezig zijn. Dit nieuwe concept maakt gebruik van een andere beweging 
van juk en persschot in samenwerking met een ander type trog die eerder kan beschreven worden 
als oplepelen dan binnenduwen.  

Voorgestelde technologie: Zoals hierboven beschreven bevindt de innovatie zich in een verbeterd 
mechanisme van juk en persschot in samenspel met de beladingstrog (positie en 
dimensionering). Daarnaast kan het systeem verder slim aangestuurd worden door het toevoegen 
van een sensor om de beladingsgraad in de trog te detecteren en dus een oplaadcyclus te 
suggereren of initiëren. Ook een lichtscherm aan de opening kan veiligheidsgaranties bieden 
indien een semiautomatische compactering beoogd wordt. Verder zou het mes van het persschot 
in een ander materiaal (dan staal) kunnen opgeleverd worden en/of een kleine speling toe te laten 
tussen de trogwand en het mes om ook weer de frictie aan de zakken te verminderen. Ten slotte 
is ook de wagen zelf en zijn wielbasis te optimaliseren qua lengte, hoogte en volume.  

Unieke voordelen: De combinatie van slimme features kunnen significant bijdragen aan zowel de 
veiligheid en snelheid van de ophaalrondes als aan het resultaat van zakscheuring. 
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Risico’s en nadelen: Dit concept omvat softwarematige, hydraulische, elektrotechnische en 
mechanische innovaties. De ontwikkeling en integratie van deze deeloplossingen is een complex 
proces. De aanbieder van een gelijkaardig concept dient derhalve over de competenties (in 
onderaanneming) te beschikken om dergelijke projecten effectief te managen. Daarnaast is een 
complexer systeem vaak ook intensiever in training, onderhoud en reparatie. Ten slotte blijft ook 
het oplepelsysteem gelijkaardig aan het klassieke slide sweeping systeem en moet gevalideerd 
worden of het aangepaste mechanisme voldoende performantieverbetering oplevert. 

Ontwikkelstappen: De slimme features zoals het lichtgordijn en de vullingsgraaddetector kunnen 
afzonderlijk en parallel geïmplementeerd worden op bestaande wagens. Daarnaast moet bekeken 
worden of het beladingsmechanisme voldoende winst oplevert voor de use case van het Optimo-
project. 

 

6.1.6 CONCEPT 6: SMART MATERIALS SLIDE SWEEPER 

Korte beschrijving van technologie: Dit concept maakt gebruik van een traditionele slide sweeper 
als compactiemechanisme en gebruikt gewijzigde hydraulische instellingen voor een zachtere 
compactie (‘soft persing’). Het concept innoveert in zijn materialengebruik en focust zich op een 
gladde coating aan de binnenwanden, een persschotmes in een zachter polymeer en mogelijke 
materiaalinnovaties voor de buitenwanden en perscylinders van de wagen. De specifiek 
geformuleerde coating zou via wet-on-wet technologie aangebracht kunnen worden 1 waardoor 
corrosie van het oppervlak vermeden wordt en een glad oppervlak verkregen wordt. Qua design 
kunnen kleine aanpassingen zoals afgeronde binnenhoeken en eventueel een kleine speling 
tussen de trogwand en het mes ingewerkt worden om de frictie aan de zakken te verminderen. 

Unieke voordelen: Het concept vertrekt vanuit de gekende standaardoplossing. Daarbij zijn de 
ontwikkelrisico’s qua compactietechnologie en operationele use case betrekkelijk klein. Ook de 
productiekost van een aangepast systeem zou daarbij niet substantieel afwijken van het huidige 
ontwerp. Anderzijds zijn de gladde coating2 en het polymere persschotmes slimme applicaties die 
op de belangrijkste pijnpunten van zakscheuring een aanpassing doorvoeren. Ten slotte kunnen 
lichtere buitenwanden en perscylinders ook leiden tot een financiële winst in operationele 
energiehuishouding (aankoopprijs?) van de wagen. 

Risico’s en nadelen: De performantie en toegevoegde waarde van de coatingtechnologie binnen 
de beoogde use case moet nog voldoende bewezen worden en is moeilijk in te schatten. Ook de 
meerwaarde van de afgeronde binnenhoeken en het polymere mes kennen momenteel te weinig 
praktijkinzichten. 

Ontwikkelstappen: Zoals hierboven beschreven zouden de verschillende deeloplossingen getest 
en gevalideerd moeten worden. Enkele designelementen zoals de afgeronde hoeken kunnen 
digitaal geoptimaliseerd worden qua frictie-aspecten. Een echte veldtest lijkt echter beter geschikt 

                                                      

 

 
1 Wet-on-wet coatingtechnologie brengt verschillende lagen coating aan op een oppervlak vooraleer de 
onderliggende laag volledig opgedroogd is. Hierdoor droogt de coating als 1 geheel en wordt het opschuren 
van tussenlagen vermeden. 
2 Deze technologie wordt naar verluid gebruikt door fabrikanten in Scandinavië, maar er is weinig inzicht 
beschikbaar over de werking en zijn doeltreffendheid bij de aanwezige workshop-deelnemers  
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om de voorspellende waarde voor zakscheuring te bepalen gezien de complexe eigenschappen 
van een gevulde huisvuilzak. 

 

6.2 WENSELIJKHEID EN HAALBAARHEID 

De evaluatie van deze concepten qua haalbaarheid is gebaseerd op desk research en gesprekken 
met markt- en technologie-experten. Binnen het beperkte tijdskader van de ontwikkeling kan 
verwacht worden dat alle concepten realiseerbaar zijn tot een functioneel prototype en zelfs tot 
een marktklaar product. De credibiliteit, competenties en referenties van de aanbieder(s) zullen 
hier echter een doorslag geven in de evaluatie van de haalbaarheid. In onderstaande tabel 
evalueren we deze zes concepten naar wenselijkheid aan de hand van de oorspronkelijk 
geformuleerde drivers. 

 

 
1.  

Blokpers 
side load 

2. 
3-Comp 
loader 

3. 
Rear-to-
topper 

4. 
Roto- 
truck 

5. 
Smart 

scooper 

6. 
Smart 

materials 

Veiligheid voor de belader       

Ergonomie voor de belader    
   

Minimale zakscheuring       

Snelheid van beladen       

Achterbelading mogelijk    
   

Hoge compactiegraad       

Beladingscapaciteit    
   

Onderhoudsgevoelig       

Kost (TCO)    
   

 

Zoals kan afgeleid worden uit bovenstaande tabel, beantwoorden concepten 1 en 2 niet aan de 
verwachtingen qua wenselijkheid in de beoogde use case. De andere concepten kennen 
verschillende sterktes en zwaktes tegenover elkaar en bevatten momenteel nog elementen die 
suboptimaal zijn als ultieme oplossing. Een aanbieding uit de markt moet ongeacht de 
conceptrichting vorm geven aan een oplossing die maximaal rekening houdt met deze design-
elementen. 

Qua technologische haalbaarheid moet concept 6 snel gevalideerd worden op zijn merite qua 
meerwaarde van de coatingtechnologie. Concept 4 lijkt inherent veel ruimte te moeten inboeten 



 

 

  

   

 

12 
 

door het design van het werkingsprincipe waardoor ook het beoogde volume (gewicht) een 
ambitieuze doelstelling wordt. Innovaties binnen concepten 3 en 5 maken gebruik van beproefde 
technologieën en leveren vanuit een eerste haalbaarheidsanalyse geen belangrijke risico’s. 
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7 AANBEVELINGEN 

In het volgende hoofdstuk worden de aanbevelingen meegegeven voor de realisatie van de 
beoogde innovatie. Er wordt advies verleend in de selectie en omschrijving van het product, het 
gewenste ontwikkelproces en een geschikte realisatieprocedure met een aanbesteding. Het is 
belangrijk om te noteren dat deze aanbevelingen kaderen binnen de vooropgestelde 
randvoorwaarden qua gebruikersnoden, realisatiedeadline en richtwaarden qua beschikbaar 
budget. 

7.1 CONCEPTSELECTIE 

Vanuit de zes conceptrichtingen werd een individuele en onderlinge analyse gemaakt van de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de oplossing (zie paragraaf 6.2). Hierbij voldoen 2 concepten 
(Blokpers Side Loader en 3-Compartment Loader; zoals momenteel geformuleerd) niet aan de use 
case verwachtingen. Het Roto-truckconcept lijkt uitdagend te worden om de verwachtingen 
maximaal in te lossen qua beladingscapaciteit en zakscheuring. Drie conceptrichtingen (Rear-to-
topper, Smart Scooper en Smart Materials) vormen momenteel de beste match voor het 
ontwerpvraagstuk. Indien de budgettaire ruimte het toestaat, kan het zinvol zijn om voor meerdere 
opties een ontwikkeltraject op te starten.  

Het is daarnaast belangrijk om aan de marktpartijen de ruimte te geven om combinaties van 
bovenstaande conceptrichtingen voor te stellen en dit zelfs aan te moedigen. Wanneer de beste 
elementen van verschillende richtingen gecombineerd worden ontstaan werkelijk sterke 
oplossingen. De ambitie van een voorgestelde oplossing moet verder reiken dan een incrementele 
optimalisatie van bestaande systemen. 

In het bestek dient een aanbieder duiding te geven van de verwachte investerings- en operationele 
kosten (energiehuishouding en onderhoud) van de voorgestelde oplossing. Deze oplossing moet 
worden afgezet tegenover de huidige kosten om zodoende een accurate inschatting te kunnen 
maken van de verwachte financiële meerwaarde doorheen de levensduur van de huisvuilwagen. 

7.2 ONTWIKKELPROCES 

Ongeacht de keuze van een geprefereerd concept dient een aanbieder te beschikken over 
technologische knowhow op het vlak van productontwikkeling, inclusief mechanica en 
elektrotechniek. Daarnaast wordt van de aanbieder verwacht dat hij een productconcept zowel 
subjectief laat valideren door interacties met de beladers als objectieve, aantoonbare resultaten 
presenteert op basis van veldtesten. Een haalbaarheidsstudie voorafgaand aan de productie van 
het prototype kan een relevante ontwikkelstap vormen. 

Het ontwikkelproces dient volgende mijlpalen te bevatten: 

1. Opstart project na gunning (± november 2018) 

2. Conceptdefinitie: afwerking design (en haalbaarheidsstudie) prototype (en gelijkaardige 
varianten ter vergelijking) (± zomer 2019) 
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3. Levering chassis3 en start bouwen van functioneel prototype (± nov 2019) 

4. Levering functioneel prototype (± februari 2020) 

5. Evaluatie en validatie gebruikersacceptatie en algemene performantie (± juni 2020) 

6. Bijstellen op te leveren product (± aug 2020) 

7. Industrialisatie op maat van de klant (± sept 2020)4 

8. Levering van de bestelling producten (± april 2021) 

7.3 REALISATIEPROCEDURE 

Timing: Gezien de opleverdeadline is het aangewezen om een innovatievriendelijke 
aanbestedingsprocedure op te starten op korte termijn. In de herfst van 2018 zou de gunning 
afgesloten kunnen worden, waardoor de geselecteerde aanbieder(s) hun ontwikkeling binnen het 
project kunnen aanvatten.5 De technologische en gebruikersvalidaties kunnen in parallel 
uitgevoerd worden. In het voorjaar van 2020 zou het finale prototype verwacht moeten worden 
zodat deze in de zomer van 2020 in veldtesten ingezet kunnen worden. 

Financiering: Verder kadert deze procedure met onderhandeling zoals hierboven beschreven in 
7.1 en 7.2 ook duidelijk binnen het kader waarbij PIO zou kunnen co-financieren.6 Binnen dit 
programma kan cofinanciering vanuit PIO enkel aangewend worden voor de eigenlijke 
ontwikkeling en validatie van de innovatieve oplossing, maar niet voor de feitelijke aankoop van 
het eindproduct. Dit project heeft de intentie om verder te leiden tot een aankoop van een 
marktconforme, betaalbare oplossing. Voor deze uiteindelijke aanschaf van wagens die ingezet 
worden voor Limurg.net moeten marktpartijen in het bestek reeds een duidelijk voorstel 
formuleren over de commerciële uitrol binnen Limburg, ongeacht of deze aangekocht worden 
door Limburg.net of door derden in functie van Limburg.net. 

Intellectuele eigendom: Limburg.net heeft reeds vele investeringen gemaakt in het onderzoek naar 
een ideale oplossing voor multifractie-ophaling. Ook dit traject vormt daarvoor een verlengstuk. 
Bij dezen heeft Limburg.net dus ook inzichten opgebouwd die idealiter terugverdiend kunnen 
worden op de langere termijn. Ook voor de aanbieders is de ontwikkeling van een performante 
oplossing opportuun om daarna in andere regio’s aan te kunnen bieden. 

Daarom kan gevraagd worden aan de aanbiedende marktpartijen om commerciële voorstellen te 
formuleren die tegemoet komen aan de verwachtingen van de projecteigenaar, zoals het delen 
van royalty’s en/of een aantrekkelijke aankoopprijs voor de voorziene oplossing.  

                                                      

 

 
3 De levering van een chassis kan 6 maanden in beslag nemen en vormt voor deze ontwikkeling een flessenhals 
in de tijdslijn. Indien de ontwikkelaar vertrekt van een standaardontwerp en deze bestelling reeds snel plaatst 
na de gunning, kan hier ontwikkeltijd in gewonnen worden. Anderzijds is een custom build chassis voor sommige 
conceptrichtingen wenselijk of zelfs essentieel. 
4 Ontwikkelstappen 7 en 8 vallen buiten de opdracht van het gecofinancierde innovatietraject.  
5 Het kan hierbij interessant zijn om in fase 1 drie tot vier aanbieders te betrekken bij het maken van een 
haalbaarheidsstudie (proof-of-principle met theoretische benadering en argumentatie voor de beoogde 
performantie) en deze tegenover elkaar af te wegen met het oog op een verderzetting in een tweede perceel. 
6 Opdracht tot aanpassing van een kant-en-klare innovatieve oplossing - procedures met onderhandeling. 
Hierbij wordt een cofinancieringsgraad tot 50% gehanteerd 
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Overige contractvoorwaarden: Zoals gebruikelijk dienen aanbieders zichzelf conform te verklaren 
met de Vlaamse wetgeving en dienen zij aan te tonen dat zij in financiële gezondheid verkeren 
teneinde een meerjarenproject zoals bovenstaande succesvol te kunnen afronden. Ook dient de 
marktpartij verantwoordelijk te zijn voor de parametrisatie bij de opbouw en voor de (CE-)keuring 
van de finale oplossing conform de veiligheid voor belader en op de weg.  
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8 BIJLAGEN 

8.1 OVERZICHT TECHNOLOGY CARDS (STEEKFICHES) 

De volledige set van technology cards als addendum aan dit document toegevoegd. 

 

8.2 VISUALISATIE VAN DE PRELIMINAIRE CONCEPTEN 

Tijdens de workshop werden differentiërende concepten bedacht en voorgesteld door de 
verschillende belanghebbenden. Deze conceptrichtingen vormden als tussenstap de basis van 
een verdere uitwerking en besluitvorming. 
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