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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Wegens het langlopende MIRT dossier Vaarweg Lemmer - Delfzijl sinds 1995 toen het Rijk de
importantie er van zag. Op de website van Rijkswaterstaat over het
project: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/hoofdvaarweg-lemmer-delfzijl

Citaat: De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 1 van de belangrijkste waterwegen van ons
land. Het is een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en
verbindt Noord-Duitsland met de voor de beroepsvaart belangrijke havens Amsterdam en
Rotterdam.

Het Rijk bemoeit zich wel dat de Schelde - Seine verbinding in het Europese
TEN-T komt maar negeert blijkbaar de Vaarweg Lemmer - Delfzijl die als
verlenging gezien kan worden door het te labelen als Schelde tot Elbe? 

Op de website van het Vlaamse verkeersministerie is dit te
vinden: https://www.seineschelde.be/seine-schelde-europa Ook is deze link
interessant om te
lezen: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/marktstudie/kanaal-
seine-noord-europa-de-missing-link-van-het-europese-seine-schelde-netwerk

Aangezien straks medio maart het MIRT besproken wordt door uw collega's in
de Tweede Kamer. Welke vragen stelt u aan uw eigen colleges hierover? 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1118 VAN DE COMMISSIE 


van 27 juni 2019 


betreffende het grensoverschrijdende Seine-Scheldeproject op de kernnetwerkcorridor Noordzee- 
Middellandse Zee en de Atlantische kernnetwerkcorridor 


(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4561) 


(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) 


DE EUROPESE COMMISSIE, 


Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 


Gezien Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende 
richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit 
nr. 661/2010/EU (1) en met name artikel 47, lid 2, 


Overwegende hetgeen volgt: 


(1)  De transitie naar koolstofarm vervoer, met name door de randvoorwaarden te scheppen voor een ambitieuze 
modal shift van goederenvervoer over lange afstand naar energie-efficiënte vervoerswijzen, is een beleidsprioriteit 
voor de Europese Unie. De overeenkomst van Parijs heeft de ambities van de Unie op het gebied van de 
bestrijding van de klimaatverandering bevestigd en versterkt. 


(2) Het goederenvervoer via de binnenvaart bevorderen is in die context een duidelijke prioriteit van het vervoers
beleid van de EU en vormt reeds jaren een speerpunt van het TEN-T-beleid. 


(3)  Door de voltooiing van het Seine-Scheldenetwerk wordt het Seinebekken via een aaneengesloten netwerk van 
waterwegen voor schepen met een groot laadvermogen verbonden met het Scheldebekken in Noord-Frankrijk, 
België en Nederland, en verder met andere belangrijke Europese rivierbekkens zoals de Rijn en de Maas. Hierdoor 
ontstaat een doorlopend, efficiënt en consistent netwerk van vaarwegen voor schepen met een groot 
laadvermogen, dat de talrijke zee- en binnenhavens van de ruimere Europese grensoverschrijdende regio met 
elkaar verbindt. 


(4)  Door Frankrijk, België, Nederland, en verderop Duitsland, met elkaar te verbinden, heeft het Seine-Scheldenetwerk 
een duidelijke grensoverschrijdende dimensie. 


(5)  Het Seine-Scheldeproject is vooraf aangewezen als deel van de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee 
en het deel Le Havre - Parijs is aangewezen als onderdeel van de Atlantische kernnetwerkcorridor. In de 
verklaring van Tallinn van 17 oktober 2013 betreffende de verwezenlijking van de TEN-T-kernnetwerkcorridor 
Noordzee - Middellandse Zee, ondertekend door de Belgische, Nederlandse en Franse ministers van vervoer en 
door de EU-commissaris voor vervoer, hebben de betrokken partijen hun wil om deze corridor te realiseren 
benadrukt. In het werkplan voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee wordt bovendien 
benadrukt dat het Seine-Scheldeproject moet worden afgewerkt en de basis moet vormen voor een volledig 
functionerende multimodale vervoerscorridor. 


(6)  Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is ervoor te zorgen dat de belangrijkste Seine-Schelderoutes 
minstens geschikt zijn voor schepen van CEMT-klasse Va en een goede bevaarbaarheid waarborgen. 


(7)  Alle onderdelen van het Seine-Scheldeproject zijn essentieel voor de voltooiing van deze corridor. De belangrijkste 
missing link is het kanaal Seine - Noord-Europa, dat een onmisbare schakel vormt voor de verwezenlijking van 
het Seine-Scheldenetwerk. 


(8)  Het Seine-Scheldeproject is een complex grensoverschrijdend project, waarbij België (het Vlaamse en Waalse 
gewest) en Frankrijk zijn betrokken en waarbij met zo weinig mogelijk hinder voor de scheepvaart enerzijds 
nieuwe infrastructuur wordt aangelegd en anderzijds bestaande infrastructuur wordt aangepast. Voldoende 
coördinatie is dan ook een belangrijke uitdaging. Om het project op een gecoördineerde manier en tijdig te 
kunnen uitvoeren, moeten de beschrijving van de nodige acties en het tijdschema voor de uitvoering daarvan bij 
besluit worden vastgesteld. Dit zou bijdragen tot de verwezenlijking van de grensoverschrijdende doelstellingen 
van het werkplan voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee, en tot de voltooiing van het Seine- 
Scheldeproject binnen de kortst mogelijke termijn, uiterlijk in 2030. 


(9)  Een duidelijke lijst van de acties die nodig zijn voor de afwerking van het Seine-Scheldeproject en de termijnen 
waarbinnen die moeten worden uitgevoerd is ook belangrijk om de beschikbaarheid van Europese, nationale en 
regionale en private financiering te plannen en te optimaliseren. Medefinanciering door de EU heeft een hefboom
effect op de nationale en regionale besluitvorming voor de uitvoering van die acties. 
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(10)  België (Vlaanderen en Wallonië) en Frankrijk hebben reeds aanzienlijke werkzaamheden uitgevoerd (studies en 
infrastructuurwerken) die bijdragen tot de realisatie van het Seine-Scheldeproject. De meeste daarvan werden in 
het kader van verschillende programma's medegefinancierd door de Europese Unie. De activiteiten worden 
momenteel uitgevoerd in het kader van een subsidieovereenkomst van de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (2014-EU-TM-0373-M, Seine-Schelde 2020), op grond waarvan de EU 50 % van de subsidiabele 
kosten financiert. 


(11)  Voor de grensoverschrijdende dimensie van het project moeten specifieke governancestructuren worden opgezet. 
België (Vlaanderen en Wallonië) en Frankrijk werken sinds jaren nauw samen, met name in het kader van de 
Intergouvernementele Commissie voor de voorbereiding van de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, die in 
september 2009 is opgericht. Die commissie krijgt operationele steun van het Europees Economisch Samenwer
kingsverband Seine-Schelde (EESV Seine-Schelde), waarvan les Voies Navigables de France (VNF), la Société du 
Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), le Service Public de Wallonie (SPW) en de Vlaamse Waterweg NV deel 
uitmaken. De Société du Canal Seine-Nord Europe is opgericht in mei 2017 en is belast met de aanleg van het 
Kanaal Seine-Nord. Deze bijzondere entiteiten vormen een geïntegreerde managementstructuur en superviseren 
en coördineren de voltooiing van het Seine-Scheldeproject. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor 
Noordzee - Middellandse Zee en een vertegenwoordiger van de Commissie zouden regelmatig als waarnemer 
moeten deelnemen aan de vergaderingen van de Intergouvernementele Commissie en het EESV Seine-Schelde. 
Bovendien moeten de Europese coördinator en een vertegenwoordiger van de Commissie als waarnemers 
deelnemen aan de vergaderingen van de raad van toezicht (conseil de surveillance) van de SCSNE. Frankrijk kan 
desgevallend nog andere regelingen treffen om de Commissie op een adequate manier bij de werkzaamheden van 
de raad van toezicht te betrekken. 


(12)  Om toe te kunnen zien op de voortgang bij de uitvoering, moeten de lidstaten regelmatig aan de Commissie 
verslag uitbrengen over de voortgang van het project op hun grondgebied en haar in kennis stellen van eventuele 
vertragingen. 


(13)  Het bij dit besluit vastgestelde uitvoeringstijdschema mag geen afbreuk doen aan de naleving van de eisen die zijn 
vastgelegd in de internationale wetgeving en het EU-recht, inclusief de bepalingen ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid. Dit tijdschema moet het mogelijk maken de beschikbaarheid van financiering te 
plannen en volledig te optimaliseren, zonder daarbij evenwel vooruit te lopen op de financiële verplichtingen van 
een lidstaat of van de Unie. Het mag in geen geval afbreuk doen aan de strenge normen van de Unie inzake 
milieubescherming en inspraak van de bevolking. 


(14)  Onverminderd artikel 47, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1315/2013 moet in dit besluit een 
herzieningsclausule worden opgenomen. 


(15)  België en Frankrijk hebben hun goedkeuring gehecht aan de in dit besluit vervatte maatregelen. 


(16)  De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 52 van 
Verordening (EU) nr. 1315/2013 bedoelde comité, 


HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 


Artikel 1 


Voorwerp 


Dit besluit voorziet in een beschrijving van de acties en het tijdschema voor de uitvoering van het grensoverschrijdende 
project Seine-Schelde, alsmede in bepalingen inzake governance. 


Artikel 2 


Acties en tijdsschema 


België en Frankrijk waarborgen de tijdige uitvoering van de volgende acties: 


a)  Seine-Amont, van Nogent-sur-Seine tot Parijs: verbeteren van de bevaarbaarheid, tegen december 2030; 


—  verbetering van de bevaarbaarheid, met inbegrip van de vernieuwing van de waterkeringen (Beaulieu, Livon, 
Vives-Eaux), tegen december 2027, en renovatie van de secundaire sluizen (Coudray, Vives-Eaux, La Cave, 
Champagne), tegen december 2023; 


—  bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2024; 


—  verbetering van de navigatievoorzieningen en dienstverlening aan de gebruikers, tegen december 2027; 
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b)  Seine-Aval, van Suresnes tot Le Havre: opwaardering en verbetering van de bevaarbaarheid, tegen december 2027; 


—  verlenging en renovatie van de sluizen (zoals Méricourt en Bougival), tegen december 2026; 


—  modernisering van de waterkeringen (Port-Mort, Poses, Méricourt, Bougival, Suresnes, Andrésy), tegen december 
2027, met inbegrip van de versterking van de dijk in Croisy-sur-Seine tegen december 2022; 


—  bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2024; 


—  verbetering van de navigatievoorzieningen en dienstverlening aan de gebruikers, tegen december 2027; 


—  bouw van een voetgangersbrug in Poses-Amfreville, tegen december 2022, en de aanleg van vispassages tegen 
december 2030; 


c) Oise, Conflans-Sainte-Honorine - Compiègne: opwaardering tot CEMT-klasse Vb en verbetering van de bevaar
baarheid, tegen december 2028; 


—  opwaardering van de Oise tot CEMT-klasse Vb (MAGEO: oeverherstel en brugpijlers tussen Creil en Compiègne, 
uitbaggeren, bouw van een aanlegsteiger in Venette), tegen juni 2027; 


—  vervanging van de brug in Mours, uiterlijk in december 2025; 


—  bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2028; 


d)  kanaal Seine-Nord Europe, van Compiègne tot Aubencheul-au-Bac: bouw en inbedrijfstelling, voor CEMT-klasse Vb 
en voor schepen met drie lagen containers, tegen december 2028;  


1) sector 1 Compiègne - Passel, met inbegrip van de bouw van de sluis van Montmacq: 


—  bouwvergunning tegen september 2020; 


—  geïntegreerde milieuvergunning tegen september 2020; 


—  aanvang van de belangrijkste werkzaamheden tegen oktober 2020; 


—  voltooiing van de belangrijkste werkzaamheden tegen oktober 2026; 


—  inbedrijfsstelling tegen juni 2027;  


2) sector 2 Passel - Allaines (49 km) doorkruist 33 gemeenten, sector 3 Allaines - Etricourt-Manancourt (11 km) 
doorkruist 3 gemeenten en sector 4 Etricourt-Manancourt - Aubencheul-au-Bac (30 km) doorkruist 11 
gemeenten, met inbegrip van de bouw van sluizen in Noyon, Campagne, Allaines, Marquion-Bourlon, Oisy-Le- 
Verger en Moislains (kruising met het Canal du Nord), het bufferbekken van Louette en de kanaalbrug van 
1,33 km over de vallei van de Somme: 


—  bouwvergunning tegen december 2022; 


—  geïntegreerde milieuvergunning tegen oktober 2022; 


—  aanvang van de belangrijkste werkzaamheden tegen december 2023; 


—  voltooiing van de belangrijkste werkzaamheden tegen juni 2028; 


—  inbedrijfsstelling tegen december 2028; 


e)  As Duinkerke - Schelde, met inbegrip van het kanaal Duinkerke - Schelde van Valenciennes naar de Schelde en de 
Waalse waterwegen, en de Deûle richting Gent: opwaardering tot CEMT-klasse Va (in beide richtingen) en klasse Vb 
(in één richting) en verbetering van de bevaarbaarheid, tegen december 2027  


1) op alle kanaalvakken: 


—  studies over de verhoging van de capaciteit van de sluizen (door een verdubbeling en/of verlenging), tegen 
december 2023; 


—  bediening op afstand van de sluizen, tegen december 2025; 


—  waarborgen van de bevaarbaarheid voor schepen van CEMT-klasse V, tegen december 2027;  


2) deel Arleux - Anzin: modernisering en renovatie van de sluis van Denain, tegen december 2022; 
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3) deel Arleux - Halluin: 


—  opwaardering van de Deûle tot CEMT-klasse Va (in beide richtingen) en klasse Vb (in één richting), tegen 
december 2022; 


—  modernisering en renovatie van de sluizen (met inbegrip van Don en Grand-Carré), tegen december 2020, en 
verlenging van de sluis in Quesnoy-sur-Deûle, tegen december 2026;  


4) deel Bauvin - Duinkerke: 


—  versteviging van de oevers van het kanaal Aire - Neufossé (fasen 1 en 2), tegen december 2026, en 
versteviging van de oevers en herstel van de waterlijn op het kanaalpand van Fontinettes, tegen december 
2023; 


—  modernisering en renovatie van de sluis van Denain, tegen december 2019; 


f)  kanaal Condé - Pommerœul: heropening voor CEMT-klasse Va, tegen december 2022 


g)  Waalse as, Pommerœul - Namen: opwaardering tot CEMT-klasse Va, tegen december 2028  


1) Pommerœul - Seneffe: opwaardering tot CEMT-klasse Va, met inbegrip van de aanpassing van het kanaal Nimy- 
Blaton-Péronnes en de verdubbeling van de sluis van Obourg: afronding van de studies tegen december 2022, 
voltooiing van de werkzaamheden tegen december 2027;  


2) Seneffe - Charleroi: opwaardering tot CEMT-klasse Va en verdubbeling van de sluizen (Marchienne, Gosselies en 
Viesville): voorbereidende werkzaamheden tegen december 2022 en voltooiing tegen december 2027;  


3) Charleroi - Namen: 


—  aanvang van de sluis van Auvelais tegen december 2022; 


—  betere kruisingsmogelijkheden voor de scheepvaart: studies afgerond tegen december 2022 en werkzaamheden 
klaar tegen 2028; 


h)  Bovenschelde:  


1) in Wallonië (België): 


—  opwaardering tot CEMT-klasse Va, met inbegrip van de ombouw van de doortocht door Doornik tot een 
éénrichtingskanaal voor gabarit Va en aanpassing van de "Pont des Trous" en "Pont-à-Pont" tegen december 
2022; 


—  capaciteitsuitbreiding en beveiliging van de sluiscomplexen door de aanpassing van de sluizen van Hérinnes en 
Kain: afronding van de studies tegen december 2023 en van de werkzaamheden tegen december 2030;  


2) in Vlaanderen (België): afronding van de studies voor een opwaardering van de sluizen tot CEMT-klasse Vb tegen 
december 2022, en opstelling van een technisch en financieel uitvoeringsplan tegen december 2023; 


i)  Leie: opwaardering tot CEMT-klasse Vb (in één richting) en Va (in beide richtingen), zodat tegen december 2027 drie 
lagen containers kunnen worden vervoerd, met inbegrip van:  


1) in Vlaanderen (België), tussen Gent en Wervik: 


—  alle sluizen aanpassen voor CEMT-klasse Vb, met inbegrip van de sluizen in Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke, 
tegen december 2021; 


—  opwaardering tot CEMT-klasse Vb, met inbegrip van het verhogen van de bruggen voor de doorvaart van 
schepen met 3 lagen containers, uiterlijk tegen december 2022 op het afleidingskanaal van de Leie, en uiterlijk 
in december 2027 op de overige delen;  


2) in Wallonië (België), op het grondgebied van de gemeente Komen: opwaardering tot CEMT-klasse Vb, met 
inbegrip van de doortocht door Komen, tegen december 2027, en maatregelen voor een veiligere scheepvaart, in 
het bijzonder door de vervanging van de waterkering in Komen tegen december 2030;  


3) in Frankrijk: tussen Deûlémont en Comines: opwaardering tot CEMT-klasse Vb, tegen december 2024 
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j)  Aansluitend netwerk in Vlaanderen: 


1) studies betreffende de opwaardering van de Vlaamse waterwegen die rechtstreeks aansluiten op de Seine-Schelde
verbinding, uiterlijk tegen december 2022: 


—  opwaardering van de verbindingen naar de zeehavens van Zeebrugge (kanaal Gent-Brugge) en Antwerpen 
(Boven-Zeeschelde) tot CEMT-klasse Va met het oog op het vervoer van drie lagen containers; 


—  opwaardering van de kanalen Roeselare - Leie en Bossuit - Kortrijk tot CEMT-klasse Va; 


2) opstellen van een technisch en financieel uitvoeringsplan, met inbegrip van een gedetailleerde prioriteitsbeoor
deling, voor de noodzakelijke aanpassingen van de bovenstaande secties: tegen december 2023; 


k)  Seneffe-Antwerpen, traject in Vlaanderen en Wallonië: uitvoering van studies voor een volledige opwaardering naar 
CEMT-klasse IV, tegen december 2022, en opstellen van een technisch en financieel uitvoeringsplan voor de nodige 
aanpassingen, tegen december 2023; 


l)  Algemene acties:  


1) tegen december 2022 opstellen van een door de verschillende partijen gecoördineerd beleidskader om de uitrol 
van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het hele Seine-Scheldenetwerk te bevorderen, overeen
komstig de nationale beleidskaders die België en Frankrijk hebben ingediend op grond van Richtlijn 2014/94/EU 
van het Europees Parlement en de Raad (2), met het oog op een stapsgewijze uitrol tegen december 2030;  


2) uitrol van geïntegreerde en efficiënte diensten voor grensoverschrijdend verkeers- en vervoersbeheer op het 
volledige Seine-Scheldenetwerk, met inbegrip van de volledige uitrol van RIS overeenkomstig Richtlijn 
2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (3), tegen december 2028;  


3) ontwikkeling van multimodale logistieke platforms op het Seine-Scheldenetwerk, tegen december 2028. 


Artikel 3 


Governance 


1. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en een vertegenwoordiger 
van de Europese Commissie worden uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de raad 
van toezicht (conseil de surveillance) van de Société du canal Seine-Nord Europe. 


2. De voortgang van de in artikel 2 bedoelde acties wordt regelmatig besproken in het kader van de Intergouverne
mentele Commissie voor de voorbereiding van de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, alsmede in het kader van het 
EESV Seine-Schelde. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en een 
vertegenwoordiger van de Commissie worden uitgenodigd om ten minste tweemaal per jaar als waarnemer deel te 
nemen aan de vergaderingen van de Intergouvernementele Commissie en ten minste driemaal per jaar aan de vergade
ringen van het EESV Seine-Schelde. 


Artikel 4 


Verslaglegging 


België en Frankrijk rapporteren minstens eenmaal per jaar aan de Commissie en de Europees coördinator voor de 
kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee over de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties en stellen hen 
in kennis van alle eventuele vertragingen, de oorzaken daarvan en de corrigerende maatregelen die zij hebben genomen. 
De lidstaten kunnen daartoe gebruikmaken van de inhoud van de jaarlijkse statusverslagen die moeten worden ingediend 
in het kader van de subsidieovereenkomsten van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. 


Artikel 5 


Evaluatie 


Uiterlijk op 31 december 2023 evalueert de Commissie, op verzoek van België en Frankrijk of op eigen initiatief, de 
acties en het tijdschema als bedoeld in artikel 2, met de hulp van de Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor 
Noordzee - Middellandse Zee. 
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(2) Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen (PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1). 


(3) Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information 
Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 152). 







Artikel 6 


Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België en de Franse Republiek. 


Gedaan te Brussel, 27 juni 2019. 


Voor de Commissie 
Violeta BULC 


Lid van de Commissie  
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Doel van het advies 
Binnen de Rijn-Schelde Delta Samenwerking is het rapport ‘Multimodaal Actieplan RSD in Europees perspec-


tief’ opgesteld. Het doel van dit multimodaal actieplan is de grensoverschrijdende groei van vervoers-


stromen in de Delta te kanaliseren, optimaliseren, complementeren en agenderen op bestuurlijk niveau 


vanwege Europees belang. De RSD-partners zijn hiertoe tot overeenstemming gekomen over de noodzaak 


tot prioritering van missing links (acties) in de samenhang van een multimodaal actieplan. In dit advies staan 


de conclusies uit het multimodaal actieplan samengevat, wat betreft de prioritering van missing links. In het 


integrale multimodaal actieplan wordt ook de nodige aandacht besteed aan de andere aspecten van multi-


modale ontsluiting, logistieke netwerken en instrumenten voor modal shift.


Het advies is in naam van de partners in de Rijn-Schelde Delta Samenwerking gericht aan de beide rege-


ringen. Op basis van de bereikte overeenstemming binnen de RSD-regio wordt met dit advies gestreefd 


naar (trans-)nationaal en Europees gedragen overeenstemming. De lidstaten zijn namelijk gevraagd door de 


Europese Commissie om concrete projecten te formuleren richting Europa. 


Rijn-Schelde Delta multimodale aanlegsteiger van Europa
Voor het welslagen van investeringen van het Europese vervoersbeleid (TEN-T Policy) is het van eminent 


belang dat in de havenbekkens de keuzemogelijkheid voor multimodale overslag optimaal wordt. Dit bete-


kent voor RSD-regio en het havennetwerk het detecteren van infrastructurele missing links en de ophef-


fing van congestie bij bottlenecks. Voor RSD en Europa betekent dit een ontwikkelingsstrategie waarbij het 


multimodale RSD-netwerk optimaal aansluit op de hinterlandverbindingen.


   Inleiding
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Het doel is het versterken van de concurrentiepositie en van de duurzaamheid van de RSD-regio. De geza-


menlijk als prioritair bestempelde infrastructurele maatregelen zijn gericht op het optimaliseren van de 


goederenstromen en het bewerkstelligen van een duurzame modal split in de samenhangende verkeers- en 


goederenstromen binnen RSD en in de multimodale achterlandverbindingen van de havens.


Naast de belangrijke infrastructurele missing links, is er vanuit het grensoverschrijdend schaalniveau 


aandacht nodig voor een visie op de uitbouw van inland terminals en bedrijventerreinen op multimodale 


knooppunten gekoppeld aan de TEN-T corridors. Het advies beperkt zich echter tot infrastructuur voor de 


grote goederenstromen. Het multimodaal actieplan focust op de multimodaliteit van het goederenvervoer 


en in het bijzonder op de relatie met de achterlandverbindingen. Dit neemt niet weg dat het belang van de 


‘voordeur’, met name de maritieme toegang, eveneens essentieel is om een goede werking van de havens te 


kunnen garanderen.


Een gezamenlijk initiatief van de Rijn-Schelde Delta Samenwerking
De Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie is de grensoverschrijdende samenwerking van Vlaamse 


en Nederlandse overheden (Benelux, regering, provincies en steden), zeehavens, kamers van koophandel, 


bedrijfsleven en milieuorganisaties in de ontwikkeling van land en water in de delta van Rijn, Maas en 


Schelde. De samenwerking richt zich op de economische, landschappelijke  en multimodale ontwikkeling 


van de Delta. Samenwerking gebeurt door het gezamenlijk afstemmen van beleid en het ontwikkelen van 


visies en projecten. Bij de deelname wordt geen onderscheid gemaakt tussen partners in de publieke en de 


private sectoren. De samenwerking in deze regio is tot stand gekomen omdat de partners van mening zijn 


dat het gebied van de delta zowel ecologisch als economisch grote samenhang vertoont. 


In deze delta van circa 100 x 120 kilometer wonen maar liefst ongeveer 6 miljoen mensen en zijn 8 zeeha-


vens gelegen, waaronder Rotterdam en Antwerpen. Het grootste havenconglomeraat ter wereld! Hier 


vinden de grootste  goederenstromen van overzee naar het Europese continent hun oorsprong en bestem-


ming. Door deze economische druk is het van eminent belang dat (grensoverschrijdende) afstemming en 


geïntegreerde visievorming plaatsvindt op het gebied van verstedelijking, economie, mobiliteit, natuur en 


waterbeheer.


Het project ‘Multimodaal Actieplan RSD in Europees perspectief’ is opgestart in 2008. Binnen dit project ligt 


de focus op verkeer en vervoer, evenwel gekaderd in de geïntegreerde visie op het RSD-gebied zoals vastge-


steld in het LandschapsManifest en het RoBrAnT+perspectief.  De ambitie voor dit project was reeds gefor-
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muleerd in het bestuursakkoord RoBrAnT+ waarin de RSD-partners eind 2005 gezamenlijke afstemming en 


visievorming op het gebied van verkeers- en vervoersstromen en infrastructuur bereikten. Op basis van dit 


akkoord, bijkomende literatuurstudie en interviews met bevoorrechte getuigen is als eerste stap een discus-


sienota opgesteld. Deze vormde de leidraad voor een driedaagse werkconferentie gehouden met ‘best 


professionals’ van infrastructuurbeheerders, vervoerders en alle provincies en havens binnen de RSD-regio 


(juni 2008). Met de kennisgegevens en opinies van de verschillende actoren is vervolgens een eerste versie 


van het plan opgesteld en zijn verschillende consultatierondes gehouden bij de RSD-partners, om te 


komen tot het definitieve rapport en deze adviesnota. Beide documenten zijn in het voorjaar 2009 aan de 


RSD-partners voorgelegd en tijdens de Stuurgroepvergadering van 27 mei 2009 bestuurlijk vastgesteld.
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Groei van handel en transport, en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen steeds 


hogere eisen aan de afwikkeling van goederenstromen via RSD-havens naar en vanuit het Europese achter-


land. 


De RSD-havens hebben een uitermate belangrijke betekenis voor Europa in het algemeen met 700 miljoen 


ton overslag per jaar, en vervullen voor de regionale samenleving in het bijzonder een essentiële rol in 


toegevoegde waarde en werkgelegenheid. 


De RSD-havens kunnen deze uitermate belangrijke betekenis alleen maar handhaven indien goede hinter-


landverbindingen én optimale maritieme toegankelijkheid bestaan. Hierbij gaat het niet enkel om de fysieke 


toegankelijkheid (diepgang) maar ook over een optimaal georganiseerde verkeersorganisatie en technisch-


nautische dienstverlening. Enkel indien deze elementen worden voorzien is een positief beeld voor de 


zeezijde achterland
404 milj. ton


295 milj. ton


214 
milj. ton


297 milj. ton


188 milj. ton


 totale stromen in miljoen ton (2005)


1   Aanlegsteiger tussen zee en Europees 
achterland
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RSD-havens ook in de toekomst mogelijk en kan de bereikbaarheid van de RSD-havens, zowel langs de 


water- als de landzijde, op kwalitatief hoogstaande wijze op lange termijn bestendigd blijven.


Deze betekenis kan aan de landzijde alleen duurzaam gehandhaafd worden op grond van multimodale, 


gebundelde achterlandverbindingen. Dit advies prioriteert de hinterlandverbindingen per spoor en via de 


binnenvaart van de RSD-havens en de gehele RSD-regio, zonder een kwalitatieve maritieme bereikbaar-


heid uit het oog te verliezen. De belangrijkste maritieme ontwikkelingen, die een weerslag op grote delen 


of het geheel van het vervoerssysteem binnen en rond de RSD-regio zullen hebben, zijn in het rapport 


‘Multimodaal Actieplan RSD’ opgesomd (zie hfdst. 3.3.1). Ze worden in deze studie beschouwd als mogelijke 


haveninterne ontwikkelingen met een belangrijke impact op de vraag naar vervoer, maar deze projecten 


worden niet mee opgenomen in de prioritering van het multimodaal actieplan. 
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Om de bereikbaarheid en ontsluiting binnen de regio te optimaliseren (grensoverschrijdende onderlinge 


afstemming), en vooral ook om de vanzelfsprekende samenhang met de Europese achterlandverbindingen 


te bevorderen, zullen missing links gerealiseerd moeten worden alsook congestie bij bottlenecks opge-


heven moeten worden. Hiertoe is voor de RSD-regio een gezamenlijke prioritering van acties geformuleerd. 


Vanzelfsprekend vindt deze prioritering plaats vanuit het door de Europese Commissie geformuleerde 


beleid terzake multimodaal transport en haar TEN-T Policy, hetgeen de nadruk legt op duurzaam transport, 


met name over water en per spoor.


In de prioritering wordt onderscheid gemaakt tussen prioritaire acties van Europees belang en van regionaal 


belang.


Van Europees belang zijn de missing links met een externe functie in de achterlandverbindingen van 


Antwerpen en Rotterdam en die dus zorgen voor een betere aansluiting van deze beide havens op de rest 


van het TEN-T netwerk en op de continentale achterlandverbindingen in Europa in het algemeen. 


Van regionaal belang zijn de missing links met een interne functie om het multimodale vervoersafwikkelings-


systeem binnen de Rijn-Schelde Delta robuust te maken (dwz bestand tegen uitvallen van de ene route door 


beschikbaarheid van alternatieve routes), om de samenhang tussen havens onderling te versterken en om 


het interne systeem beter te doen aansluiten op het externe systeem.


Het Europees TEN-T beleid voor de RSD-Regio in een notendop
Het TEN-T beleid is tot nu toe sterk gefocust op bottlenecks in het grensoverschrijdend verkeer van grote 


corridors op de lange termijn en op capaciteitsknelpunten bij aanliggende inlandterminals. 


2   Afweging op Europese en regionale schaal







12 | Adviesnota Multimodaal Actieplan RSD12


Binnen het huidig Europees investeringsprogramma vallen ondermeer:


C2  HST-net Amsterdam-Brussel-Londen-Parijs-Keulen;


C5  Betuwe spoorroute;


C18  Rijn-Maas-Main-Donau binnenvaartverbinding;


C24  Lyon / Genua-Basel Duisburg-Rotterdam-Antwerpen spoorverbinding;


C28  Eurocaprail Brussel-Luxemburg-Straatsburg spoorverbinding;


C30  Seine-Schelde binnenvaartverbinding.


De huidige stand van zaken van de realisatie van deze TEN-T projecten (anno mei 2008) is weergegeven in 


bijlage.
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Het Groenboek over de toekomst van het TEN-T beleid (4 februari 2009) heeft tot doel het EU-beleid over 


vervoersinfrastructuur en TEN-T te herzien. Hierin wordt voorgesteld een realistischer netwerkbenadering 


van corridors te ontwikkelen, tegemoetkomend aan de behoeften aan intermodale verbindingen. 


In het Groenboek wordt ondermeer een dubbele structuur bepleit, die bestaat uit een netwerk op grond 


van de huidige TEN-T en een nader te bepalen intermodaal kernnetwerk, waarin prioriteit wordt gegeven 


aan spoorwegen, duurzame waterwegen en havens (vanwege Europees beleid terzake modal shift worden 


al nauwelijks nog financiële bijdragen verstrekt aan weginfrastructuur in West-Europa).


Het Europees Parlement wil ook de doelmatigheid van de bestaande infrastructuur binnen TEN-T projecten 


op de korte termijn een impuls geven, om zo de corridors levensvatbaarder en doelmatiger te maken, 


zonder uitsluitend te wachten op de verwezenlijking van megaprojecten binnen deze corridors op de lange 


termijn.


Bovendien is het waardevol voor de Europese TEN-T Commissie dat regionale actoren en lidstaten door 


grensoverschrijdende samenwerking komen tot gezamenlijke prioriteiten voor een goede multimodale 


werking van de bronpunten van vervoer.


Het goed functioneren van de begin- en eindpunten als onderdeel van het TEN-T netwerk en kleinere 


doelmatigheidsingrepen worden dus door Europa erkend als van belang. Zeehavens als Antwerpen en 


Rotterdam functioneren als begin- en eindpunt van Europese TEN-T corridors. Evenals Hamburg, Genua 


of Marseille. Dit soort draaischijven moeten aan begin en einde ook beschikken over de nodige regionale 


infrastructuur, de vereiste informatie-infrastructuur en over de vereiste organisatie en samenwerking om de 


aan- en afvoer te regelen. 


De toenemende optimalisatie van de havens op gebied van duurzaamheid en veiligheid in het RSD-gebied 


maken een verdere concentratie van de grootschalige goederenstromen noodzakelijk. 


Voor het RSD-gebied zijn onderstaande assen van Europees belang aangezien ze geënt zijn op twee draai-


schijven van Europees niveau, te weten Antwerpen en Rotterdam, en op drie Europese transportassen:


1 een Noord Zuid as: globaal van Rotterdam via Antwerpen en Gent naar Parijs en door richting Spanje 


Portugal;


2 een Rotterdamse Oost - West as met als kern de Rijn/Betuweroute;


3 een Antwerpse Oost - West as met als kern een dedicated goederenspoorlijn naar het Duitse achterland.
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Het is van direct Europees belang dat de geschetste hoofdstructuur verder wordt geconcretiseerd, dat 


de missing links worden ingevuld. De meest in het oog springende Europees relevante missing link is de 


Noord - Zuid as per spoor en over water. Deze vormt de ontbrekende verbinding tussen de verschillende 


TEN-T-assen. Daarnaast zijn ook de aansluitingen van het RSD-netwerk op de bestaande TEN-T projecten van 


Europees belang.


Multimodale samenhang van de RSD-regio
Het is van nationaal en/of regionaal belang dat alle RSD zeehavens en relevante inlandterminals met behulp 


van de interne infrastructuurassen op deze hoofdstructuur zo goed mogelijk zijn aangesloten. Via een 


goede aansluiting op de hoofdassen moeten hun bestaande en in de toekomst te verwachten goederen-


stromen duurzaam, veilig en intermodaal in Europa kunnen worden afgewikkeld. 


TEN-T C18 Rijn en Maas


TEN-T C24 IJzeren Rijn


TEN-T C30 Seine-Schelde


TEN-T C24
Betuweroute


Rotterdam


Antwerpen


Gent


 aansluiting RSD-regio op TEN-T
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In deze notitie wordt vanuit dit regionale schaalniveau tot prioriteiten gekomen ter bevordering van 


multimodaal transport door het aanpakken van infrastructurele missing links in het samenhangende 


RSD-havennetwerk. Elke haven vindt bijgevolg aansluiting op de Europese achterlandverbindingen via dit 


grensoverschrijdend samenhangend netwerk. 


Binnen de RSD-samenwerking is in 2005 het “Grensoverschrijdend Perspectief RoBrAnT+” (Rotterdam, Brabant, 


Antwerpen, Gent) opgesteld. Met dit perspectief is binnen de regio brede overeenstemming tussen over-


heden, private en maatschappelijke organisaties bereikt over de samenhang van mobiliteit en infrastructuur 


aan landzijde. Zo is voor de modaliteiten weg, spoor en water aangegeven welke functionele rol de onder-


scheiden infrastructuren moeten vervullen op de schaal van RSD mede in relatie tot het verstedelijkings-


beleid en multimodaal beleid. Het perspectief is aldus gekaderd in het Nederlands en het Vlaams ruimtelijk 


beleid. Dit betekent een ruimtelijk-functionele geïntegreerde visie op de schaal van de RSD-regio. 
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Bij het bepalen van prioriteiten zijn de voorstellen uit het Multimodaal Actieplan het uitgangspunt (zie 


hfdst. 2.3.2). Dit plan resulteert ondermeer in een aantal voorstellen van infrastructuur voor missing links, 


dan wel voorstellen om bottle necks op te lossen. Per voorstel is bezien hoe groot het oplossend vermogen 


is om de interne hoofdstructuur binnen de regio zo ideaal mogelijk multimodaal te organiseren, dan wel in 


welke mate het bijdraagt in de verbinding van deze hoofdstructuur met de verbindingen naar het Europese 


achterland.


Per modaliteit is hiervoor een ideaalbeeld van verbindingen opgesteld op grond van het lange termijn 


perspectief zoals dat vormgegeven is in het RoBrAnT+ rapport, en de gewenste aansluiting op het Europees 


beleid. 


Het optimaliseren van deze verbindingen bevordert enerzijds de mogelijkheden tot het overslaan en kiezen 


van de meest optimale modaliteit in functie van het achterlandtransport; maar het geeft anderzijds de beste 


voorwaarden om de kwetsbare kern van het deltagebied zelf zo veel als mogelijk te vrijwaren van grote 


transportstromen en aanleg van infrastructuren. 


De voorstellen in deze nota -voor completering van de multimodale ontsluiting van de regio en haar havens- 


hebben betrekking op de samenhang voor een multimodale ontsluiting op de schaal van de RSD-regio, en 


gaan uiteraard niet zover dat elke infrastructuur afgewogen is op haar afzonderlijke noodzakelijkheid en 


haalbaarheid zoals in een MKBA of een MER. Dit blijft per project de verantwoordelijkheid van de bevoegde 


instantie. De meeste projecten zijn overigens ook nog niet in dat stadium van planvorming, en zijn in 


sommige gevallen eerder ontsluitingsconcepten dan effectief uitgewerkte infrastructuurvoorzieningen.


3   Prioritering multimodale missing links
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Dit advies geeft daarom een prioritering aan op het conceptuele niveau. Voor definitieve formele consensus 


per plan tussen partijen is nader detailonderzoek dan uiteraard ook nodig. In de prioritering is globaal een 


onderscheid gemaakt tussen projecten ‘prioritair uit te voeren’ en projecten ‘prioritair te onderzoeken’. 


De geformuleerde prioriteiten vormen het gezamenlijk standpunt van de RSD-partners voor de RSD-regio 


vanuit Europees vervoersperspectief. Via dit advies gericht aan de beide regeringen is het de bedoeling de 


bereikte overeenstemming ook op(trans-)nationaal en Europees niveau haar doorwerking te laten krijgen. 


De lidstaten zijn namelijk gevraagd door de Europese Commissie om vanuit deze grensoverschrijdende 


context de meest concrete projecten te formuleren richting Europa. Projecten die mogelijk kunnen worden 


aangeduid bij de Europese Commissie voor opname in haar nieuwe TEN-T prioriteiten zijn beperkt tot de 


modaliteiten spoor en water. 


Bij de selectie van prioritaire infrastructuren zijn ondersteunende lokale en subregionale ontsluitingen en 


infrastructuurverbeteringen niet expliciet opgenomen, tenzij onmisbaar voor het vervoer op de grensover-


schrijdende schaal van de RSD-regio (zie Multimodaal Actieplan RSD hfdst. 3.3.1). 


De uitkomst van deze prioritering is hierna per modus weergegeven: voor spoor, water en weg.


Deze prioritering laat onverlet dat steeds het uitgangspunt moet worden nagestreefd dat een optimaal 


afgestemde maritieme toegang voor de RSD-havens van levensbelang is. Het hinterlandvervoer is immers in 


belangrijke mate een afgeleide van een goed uitgebouwde maritieme aan- en afvoer van goederen.


In de prioritering per modus zijn geen concrete missing links voor de modus pijpleiding opgenomen aange-


zien hierover nog onderzoek lopende is. Wel moet hier het belang van het pijpleidingentransport worden 


onderstreept. Het faciliteren van het gebruik van pijpleidingen en het grensoverschrijdend afstemmen geldt 


op zichzelf als prioriteit binnen de Rijn-Schelde Delta.


Spoor


Uitgaande van het hiervoor in het kort aangeduide ‘RoBrAnT+ perspectief’ (in het bijzonder de lange 


termijnvisie) en het streven naar een fors structureel hoger aandeel van de modaliteit spoor, is op termijn 


een ‘dedicated’ spoorontsluiting van het havennetwerk een voorwaarde. Immers bij menging van personen 


en goederen op één tracé, zal de concurrentie in ‘slots’ bij gewenste toename van reizigers en goederen 


alsmaar toenemen. 
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van europees belang zijn dan


•	 de volledige aanleg van de TEN-T C24: de realisatie van de IJzeren Rijn, dit is de kortste verbinding van 


Antwerpen naar Duitsland. De Betuweroute van Rotterdam naar Duitsland is in 2007 geopend;


•	 de aansluiting van het RSD-netwerk richting de Betuwelijn (Rotterdam, voltooid) en richting de IJzeren 


Rijn: de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven (vanaf vormingsstation Noord) is een noodza-


kelijke ingreep om het goederenverkeer naar het oosten goed te laten verlopen (via lijn 16, Lier).  


Op die manier zal meer capaciteit vrijkomen voor treinen vanuit Antwerpen naar de IJzeren Rijn over lijn 


15. Bovendien wordt de mogelijkheid onderzocht om de tweede spoorontsluiting ook aan te sluiten op 


lijn 15 en de IJzeren Rijn. Ook de Liefkenshoekspoortunnel die binnenkort wordt aangelegd is inefficiënt 


zonder deze verbinding;
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•	 de RoBel–lijn tussen beide C24 sporen, die Antwerpen verbindt met Rotterdam, Moerdijk en de 


Drechtsteden. Naast een capaciteitstekort speelt ook het aspect externe veiligheid een belangrijke rol 


voor de prioritering van deze verbinding.


regionaal belang binnen het rsd-havennetwerk


•	 de aanleg van de ‘Sloeboog’ die de Zeeuwse lijn rechtstreeks aansluit op het Belgische spoorwe-


gennet (lijn 11) en zo de diepzeehaven Vlissingen/Sloegebied naar het zuiden ontsluit (Verbinding 


Zeeland – Antwerpen, VEZA). De route via Kijfhoek door het verstedelijkte gebied van provincie Brabant 


vervalt dan als goederen mainstream naar Antwerpen. Kijfhoek/Drechtsteden en het Vormingsstation 


Antwerpen blijven de essentiële knopen in dit netwerk;


•	 Het Vormingsstation Antwerpen vormt tezamen met de Liefkenshoekspoortunnel het vertrekpunt voor 


een aan te leggen dedicated spoorverbinding (lijn 77) naar Zeebrugge via Zelzate. Momenteel ontstaat 


er, met het plan om het bestaande (personen en goederen) spoor tussen Gent en Zeebrugge te verdub-


belen, meer capaciteit (lijn 50A en 51A). Alleen Indien in de toekomst een sterkere groei mocht optreden 


van de vervoersstromen is de ‘Vlaamse havenspoorlijn’ / Lijn 77: goederenspoor Antwerpen – Zelzate – 


Zeebrugge op de lange termijn een opportuniteit in bijkomende spoorcapaciteit;


•	 Bij doortrekking van het bestaande havenspoor (lijn 204) op de oostelijke oever langs de Gentse kanaal-


zone richting Terneuzen (Axel-Zelzate) kan dicht bij de relatief kleinere zeehavens een subregionale 


spoorzone ontstaan met tal van mogelijkheden voor overslag voor een optimale modaliteitskeuze naar 


het Europese achterland. 


In de figuur is het lange termijn wensbeeld weergegeven. In onderstaande tabel zijn de prioriteiten voor 


spoor samengevat: de missing links die actueel het meest kansrijk en effectief zijn voor de RSD-regio, 


evenals de realisatie van de IJzeren Rijn die nog steeds de nodige aandacht vereist. In dit overzicht is onder-


scheid gemaakt tussen ‘prioritair uit te voeren’ en ‘prioritair te onderzoeken’. 
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tabel 9 prioriteiten spoor


SP
O


O
R


Europees belang Regionaal RSD belang


prioritair uit te voeren prioritair onderzoek prioritair uit te voeren prioritair onderzoek


IJzeren Rijn 
(TEN-T, gereed 2018) 
 
tweede spoorontsluiting 
Antwerpse haven naar het 
oosten (gereed 2014)


RoBel spoorlijn VEZA spoorlijn (gereed 
2018) 
 
spoorcapaciteit Zee-
brugge – Brugge – Gent 
(gereed 2018) 
 
spoorverbinding Axel - 
Zelzate


Lijn 77 ‘Vlaamse ha-
venspoorlijn’


 


Binnenvaart


prioriteiten van europees belang


Een belangrijke Europese as is de binnenvaartverbinding naar het zuiden C30 Seine-Schelde. 


•	 De realisatie van dit Europees project is voor de RSD-havens noodzakelijk als directe binnenvaartverbin-


ding met de Parijse regio. 


De andere hoofdas is de Rijn-Main-Donau (TEN-T C18). De Rijn is veruit de belangrijkste vrachtverbinding 


naar het Europese achterland. Deze binnenvaartverbinding is voor de RSD-regio voldoende ver uitgebouwd 


en is bijgevolg niet opgenomen in de prioritering. Er bestaan evenwel nog 2 verder gelegen bottlenecks op 


deze as, met name in het zuidoosten van Duitsland en op de Donau. 


Om alle RSD-zeehavens optimaal aansluiting te bieden is de noord-zuidverbinding tussen beide Europese 


assen van prioritair belang. Momenteel zijn hier nog twee bottlenecks.


•	 De capaciteit voor de binnenvaart van het sluizencomplex Terneuzen. Realisering van een nieuwe sluis 


geeft capaciteitsverruiming voor de binnenvaartrelatie van de Rijn en de  Westerschelde met de Seine-


Scheldeverbinding via het kanaal Gent-Terneuzen.


•	 Op termijn de capaciteit van de Krammer-, Volkerak- en Kreekraksluis in de relatie van de Rijn met de 


Westerschelde en Seine-Scheldeverbinding.
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Bezien we de binnenvaart aansluiting van de RSD-regio met de inland waterverbindingen en terminals, dan 


valt op dat de Maas en het Albertkanaal een belangrijke rol vervullen in de  distributie naar de knooppunten 


Venlo (Maas), Meerhout (Albertkanaal) en Luik binnen de Benelux. Verbeteringswerken aan beide vaarassen 


zijn in uitvoering.


prioriteiten van regionaal rsd belang


Vanuit Zeebrugge en Oostende is de relatie met het binnenvaartnetwerk nu nauwelijks aanwezig. 


Verruiming van de waterwegverbinding met aansluiting op het TEN-T priority project C30 Seine-Schelde is 


prioritair. In dit kader is ondermeer de aanleg van de binnenvaartverbinding “Seine-Schelde West” in onder-


zoek.


De prioritaire missing links voor de binnenvaart zijn dus:


Rotterdam


Antwerpen


Gent


C18 waterway axis
Rhine / Meuse / Main / Danube


C30 inland waterway
 Seine / Scheldt


C18 & C30 TEN-T


big streams


existing canal / river


planned or to reconstruct
canal / river


C18


C30


C18


port area


 hoofdstructuur binnenvaart
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tabel 10 prioriteiten binnenvaart


W
A


TE
R


Europees belang Regionaal RSD belang


prioritair uit te voeren prioritair onderzoek prioritair uit te voeren prioritair onderzoek


binnenvaartverbinding 
Seine-Schelde 
(TEN-T, gereed 2016) 
 
capaciteit sluizencomplex 
Terneuzen (gereed 2018)


capaciteit sluizen 
Krammer, Volkerak en 
Kreekrak


verbetering waterweg-
verbinding West-Vlaamse 
RSD-havens – hinterland 


 


Weginfrastructuur


Het is evident dat de weginfrastructuur het best uitgebouwde netwerk kent. Ook de verbindingen met 


het Europees achterland zijn doorgaans goed voorzien. Deze weginfrastructuren zijn echter van oudsher 


primair gericht op de stedelijke centra. Naargelang de havencomplexen (zeewaarts) groeiden en de urbane 


gebieden ook uitdijden, is de wegontsluiting voor de havens minder ideaal en belasten zij ook het stedelijk 


netwerk. Vandaar dat in het ‘RoBrAnT+ perspectief’ voor het havengerelateerd transport een verbindende 


weginfrastructuur aangegeven is (A4 in Nederland en de A12 en A11/E34.in Vlaanderen).


Om deze verbinding sluitend te maken is nog een aantal wegvakken van weginfrastructuur opgenomen als 


missing link: 


•	 de Ax in West-Vlaanderen (prioritair uit te voeren); 


•	 de verdere omvorming van de N49 tot E34 (prioritair uit te voeren); 


•	 een verbeterde bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel (prioritair onderzoek);


•	 de A4 in Noord-Brabant (prioritair uit te voeren).


•	 de A4 ten zuiden van Rotterdam in Zuid-Holland (prioritair onderzoek).
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tabel 11 prioriteiten weginfrastructuur
W


EG
Europees belang Regionaal RSD belang


prioritair uit te voeren prioritair onderzoek prioritair uit te voeren prioritair onderzoek


de A4 in Noord-Brabant 
(gereed 2013)


de A4 ten zuiden van Rot-
terdam in Zuid-Holland  
 
verbetering bereikbaar-
heid Liefkenshoektunnel


omvorming N49 tot E34 
(gereed 2014) 
 
de Ax in West-Vlaanderen 
(gereed 2014)


 


Samengevat


tabel 12 prioriteiten multimodaal actieplan voor de RSD-regio


SP
O


O
R


Europees belang Regionaal RSD belang


prioritair uit te voeren prioritair onderzoek prioritair uit te voeren prioritair onderzoek


IJzeren Rijn 
(TEN-T, gereed 2018) 
 
Tweede spoorontsluiting 
Antwerpse haven naar het 
oosten (gereed 2014)


RoBel spoorlijn VEZA spoorlijn (gereed 
2018) 
 
spoorcapaciteit Zee-
brugge – Brugge – Gent 
(gereed 2018) 
 
spoorverbinding Axel - 
Zelzate


Lijn 77 ‘Vlaamse ha-
venspoorlijn’


W
A


TE
R


binnenvaartverbinding 
Seine-Schelde 
(TEN-T, gereed 2016) 
 
capaciteit sluizencomplex 
Terneuzen (gereed 2018)


capaciteit sluizen 
Krammer, Volkerak en 
Kreekrak


verbetering waterweg-
verbinding West-Vlaamse 
RSD-havens – hinterland 


W
EG


de A4 in Noord-Brabant 
(gereed 2013)


de A4 ten zuiden van Rot-
terdam in Zuid-Holland  
 
verbetering bereikbaar-
heid Liefkenshoektunnel


omvorming N49 tot E34 
(gereed 2014) 
 
de Ax in West-Vlaanderen 
(gereed 2014)
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Bovenstaande tabel geeft aan waar op conceptueel niveau binnen de RSD-regio een grote mate van over-


eenstemming over is. Sommige acties zijn reeds op uitgewerkt projectniveau, andere op niveau van project-


voorstel (zie projectbeschrijvingen achteraan in dit advies).


Aan beide regeringen wordt gevraagd om deze prioritering, ten behoeve van een optimale multimodale 


ontwikkeling en samenhang in de grensoverschrijdende RSD-regio, te onderschrijven en te voorzien in 


inhoudelijke doorwerking naar andere regeringsinitiatieven.  


De acties van Europees schaalniveau en de prioritair uit te voeren acties voor spoor en binnenvaart 


komen bovendien in aanmerking om door de bevoegde regeringen aangeduid te worden bij de Europese 


Commissie voor opname in haar nieuwe TEN-T prioriteiten, al naargelang de planstatus van deze acties dit 


mogelijk maakt.


De prioritaire projecten zijn hierna kort toegelicht in projectfiches en aangeduid op kaart.
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4   Prioritaire projecten op kaart
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i Verbetering bereikbaarheid Liefkenshoektunnel
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Prioriteiten spoor


IJzeren Rijn
Schaalniveau Europees belang: TEN-T prioriteit


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Vlaanderen: Departement RWO (opmaak gewestelijk RUP) en Infrabel
Nederland: Ministerie V&W en Prorail


Projectstatus ProRail (NL) actualiseert samen met Infrabel (B) het ontwerp, de kostenraming en vervoersprognose 
van de IJzeren Rijn. Voortgaand geeft de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD) een 
advies aan de beide verkeersministers. 
In 2003 is onenigheid ontstaan tussen België en Nederland over onder andere de hoogte van de 
kosten en de kostenverdeling tussen beide landen. In mei 2005 heeft het Arbitragetribunaal van het 
Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag uitspraak gedaan in het geschil. 
Planning: politiek overleg in 2009, ingebruikname wordt verwacht in 2018


Doel Het project IJzeren Rijn is van start gegaan na het verzoek van België in 1999 om de IJzeren Rijn 
te reactiveren. Het verzoek vloeit voort uit het toenemende aantal goederen dat vervoerd wordt 
tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Het Europese beleid is gericht op het toe-
passen van model shift voor de toename van het goederenvervoer: het afwikkelen van het goede-
renvervoer per spoor en over water in plaats van over de weg. De IJzeren Rijn gaat van Antwerpen 
via Budel, Weert, Roermond en Vlodrop naar het Duitse Ruhrgebied. 
Op dit moment gebruikt België de Montzenroute voor het vervoer van goederen naar het Duitse 
achterland. Deze route heeft echter capaciteitsgebrek en kent een aantal steile hellingen, zodat het 
moeilijk is lange en zware treinen te laten rijden.


kaart  > k


5   Projectfiches
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Tweede spoorontsluiting Antwerpse haven
Schaalniveau Europees belang: aansluiting TEN-T 


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Infrabel


Projectstatus In studiefase, is prioriteit in het investeringsplan van Infrabel 2008-2012 en verder. Beoogde  
realiseringstermijn is 2014. 
2 knelpunten worden alvast aangepakt: aanleg ongelijkgrondse vertakkingen Oude Landen en 
Krijgsbaan (2012) als eerste fase van de tweede spoortoegang tot de haven


Doel Bijkomende verbinding tussen Antwerpen en Lier (huidige lijn 15 wordt capaciteitstekort verwacht), 
als tweede spoortoegang: verbinding tussen de Antwerpse haven en lijn 16 (Montzenroute). Tevens 
wordt aansluiting op lijn 15 (IJzeren Rijn) onderzocht.  


kaart   > j


RoBel spoorlijn (verbinding Rotterdam – België) 
Schaalniveau Europees belang: noord-zuidas


Prioriteit Prioritair onderzoek


Projecteigenaar Ministerie Verkeer & Waterstaat 


Projectstatus Uit de RoBel-studie (2003) blijkt dat het vanuit capacitaire en milieuoverwegingen op lange 
termijn,na 2020, nodig zal zijn een modernisering en een nieuwe spoorlijn voor goederenvervoer 
tussen Rotterdam en Antwerpen te realiseren. 


Doel Vergroten van capaciteit (verbetering railverbinding) voor spoorvervoer op de noord-zuidas  
Rotterdam – Antwerpen en als schakel in de Europese goederenspoorverbinding naar Zuid-Europa. 
In de toekomst wordt de goederenspoorverbinding tussen Rotterdam – België uitgebreid.  
Ten noorden van de Moerdijk wordt het bestaande tracé uitgebreid tot vier sporen, met een 
tunnel bij Dordrecht en Zwijndrecht. Ten zuiden van de Moerdijk wordt een nieuw goederenspoor 
gepland, buiten de woonkernen om, parallel aan de A17, met ten zuiden van Bergen op Zoom aan-
sluiting op het tracé naar de Belgische goederenspoorlijn 11.


kaart  > o
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VeZa (verbinding Zeeland – Antwerpen) 
‘Sloeboog’ ‘Zeeuwse Bocht’
Schaalniveau Regionaal RSD belang: havennetwerk


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Provincie Zeeland 


Projectstatus Met Zeeland Seaports is een MIRT-verkenningsstudie opgesteld waarin nut & haalbaarheid  zijn 
onderzocht van een snelle realisering van de rechtstreekse aftakking vanaf Zeeuwse lijn naar  
Antwerpen, ook wel Verbinding Zeeland Antwerpen genoemd (VeZa). Planstudie start in 2009. 


Doel Aanleg ‘Zeeuwse bocht’. Via lijn 11 kan daarmee railvervoer tussen Antwerpen en Zeeland recht-
streeks worden afgewikkeld (en niet meer via Kijfhoek).


kaart  > l


Spoorcapaciteit Zeebrugge – Brugge – Gent 
Schaalniveau Regionaal RSD belang: havennetwerk


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Infrabel


Projectstatus Het traject tussen Brugge en Gent wordt verdubbeld van twee tot vier sporen (lijn 50A). Dit wordt 
gefaseerd uitgevoerd, 2002 – 2018.  
In 2011 start ook de aanleg van een derde spoor tussen Zeebrugge (Dudzele) en Brugge (lijn 51A). 
Einde van deze werken is voorzien in 2018.


Doel Verhogen capaciteit en mogelijk maken opsplitsing snel en traag verkeer.


kaart   > b


Spoorverbinding Axel – Zelzate (doortrekken lijn 204)
Schaalniveau Regionaal RSD belang: havennetwerk


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Provincie Zeeland


Projectstatus Studie als onderdeel van meerjarenprogramma infrastructuur provincie Zeeland, speerpunt uit de 
Netwerkanalyse, vermeld in het SAF-advies als noodzakelijke flankerende maatregel bij vernieu-
wing van het sluizencom-plex Terneuzen.


Doel Spoorverbinding tussen Axel en Zelzate op oostelijke kanaaloever, ontsluiting Terneuzen en Axelse 
vlakte blijven garanderen, als alternatief voor de huidige lijn 55 op westelijke oever die het kanaal 
per brug kruist


kaart  > h
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Lijn 77 ‘Vlaamse havenspoorlijn’
Schaalniveau Regionaal RSD belang: havennetwerk 


Prioriteit Prioritair onderzoek


Projecteigenaar Infrabel


Projectstatus Reservatiezone gewestplan. Voorzien in Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Nog niet voorzien in 
huidig investeringsplan Infrabel.


Doel Realisatie goederenspoorlijn Antwerpen – Zelzate – Zeebrugge. Verbinding van de havens  
Antwerpen, Gent, Zeebrugge via spoor. Dit is parallel aan de E34 en gekoppeld aan de  
Liefkenshoekspoortunnel. .


kaart  > f


Prioriteiten water


Binnenvaartverbinding Seine-Schelde 
Schaalniveau Europees belang: TEN-T prioriteit


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV


Projectstatus Het traject van Seine-Schelde ligt deels binnen de Rijn-Schelde Delta: via de Leie en het kanaal 
Gent-Terneuzen. Planning voor dit traject: 
2008-2016: Aanpassen binnenvaartverbinding Seine-Schelde (bruggen, vaarweg, sluizen). In 2008 
zijn de werken gestart bij Gent en is de tweede sluis van Evergem aangelegd. Inmiddels wordt er 
gewerkt aan de doortocht van Kortrijk om deze in eerste instantie voor klasse IV-schepen en daarna 
voor klasse V-schepen bevaarbaar te maken. 
Tot 2027 zal ook worden gewerkt aan de herinrichting van de oevers; uitgraven van de aansluiting 
van de meanders op de gekanaliseerde Leie, vispassages en landinrichtingsprojecten. 
Aan Franse zijde is de operationele fase gestart eind 2008, zal de aanbestedingsprocedure rond zijn 
in 2011 en is de aanleg van de verbinding gepland in 2011-2015.


kaart  > d
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Binnenvaartverbinding Seine-Schelde 
Doel Het Seine-Scheldeproject streeft naar een binnenvaartverbinding met Frankrijk van groot gabariet. 


De internationale verbinding tussen het Scheldebekken en het Seinebekken is opgenomen in het 
Trans Europees Netwerk (TEN) voor goederenverkeer. De binnenvaartverbinding Seine-Schelde is 
één van de dertig prioritaire projecten. Er zijn twee prioritaire secties gedefinieerd: Compiègne-
Cambrai en Deûlémont-Gent. In Noord-Frankrijk zal een nieuw kanaal aangelegd worden tussen 
Compiègne op de Oise en Cambrai op de Schelde. Via het kanaal van Duinkerke naar de Schelde en 
de aftakking hiervan naar de Deûle, een zijrivier van de Leie, zal het nieuwe kanaal van Seine naar 
Schelde ter hoogte van Deûlemont aansluiten op de Grensleie. Tussen Deûlémont en Gent wordt 
de bevaarbaarheid van de bestaande vaarweg verbeterd. Specifiek voor het traject Wervik-Deinze 
wordt hieraan een projectluik Rivierherstel gekoppeld.


kaart  > d


Capaciteit sluizencomplex Terneuzen
Schaalniveau Europees belang: noord-zuidas 


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Initiatiefnemer: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) 
In Nederland: Rijkswaterstaat 
In Vlaanderen: afdeling Maritieme Toegang departement Mobiliteit en Openbare Werken


Projectstatus In het kader van het project KGT is in januari 2009 overeenstemming bereikt door het Vlaams- 
Nederlandse “StakeholdersAdviesForum”(SAF) over het voorkeursalternatief van een nieuwe  
zeesluis en binnenvaartsluis in het sluizencomplex van Terneuzen. 
Dit advies voorzien van 6 flankerende maatregelen (ruimtebeslag, integrale benadering spoor 
en weginfrastructuur, geen beperking milieuruimte, calamiteitenbestrijding, waterbeheer en 
natuurwaarden, gemeenschappelijk nautisch beheer), is voorgelegd aan de Vlaamse minister en de 
Nederlandse Staatssecretaris. 
Realisatie is mogelijk rond 2018. 


Doel Binnen dit project wordt de capaciteit van het gehele sluizencomplex bestudeerd: niet alleen voor 
de zeevaart, maar ook voor de binnenvaart. De realisatie zal dus ook meer ruimte voor binnenvaart 
betekenen op de belangrijke noord-zuidroute via Terneuzen en Gent naar Noord-Frankrijk en Parijs 
(Seine-Schelde verbinding).


kaart  > g
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Capaciteit sluizen Kreekrak, Krammer en Volkerak 
Schaalniveau Europees belang: noord-zuidas 


Prioriteit Prioritair onderzoek


Projecteigenaar Rijkswaterstaat


Projectstatus Verkennend onderzoek


Doel Aanpakken van de capaciteitsknelpunten van de sluizen op de hoofdvaarwegen tussen Rotterdam 
en Antwerpen, tevens de aansluiting tussen alle Deltahavens en naar het Duitse achterland via de 
Rijn, naar Noord-Frankrijk via de Seine-Schelde verbinding. 
Vanaf 2015 wordt een capaciteitsknelpunt verwacht voor de Krammer- en Kreekraksluis.  
De Volkeraksluis zal in 2020 op maximale belasting zijn.


kaart  > m


Verbetering waterwegverbinding West-Vlaamse RSD-havens - hinterland
Schaalniveau Regionaal RSD belang: havennetwerk


Prioriteit Prioritair onderzoek


Projecteigenaar Waterwegen en Zeekanaal nv


Projectstatus Haalbaarheidsstudie en geïntegreerde afweging


Doel Onderzoek dat een betere ontsluiting haven Zeebrugge naar de binnenvaart beoogt: verruiming  
van de waterwegverbinding met aansluiting op het TEN-T priority project C30 Seine-Schelde,  
mogelijkerwijs door de aanleg van een nieuwe verbinding genoemd ‘Seine-Schelde West’, in  
combinatie met verdere ontwikkeling van de estuaire vaart.  
Het tracé van het project Seine-Schelde (TEN) volgt het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze 
en Schipdonk. Een aangepast Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Zeebrugge kan 
daarop aansluiten, van-daar de benaming ‘Seine-Schelde West’. Dit project maakt zelf echter geen 
deel uit van het prioritaire TEN-T project. 


kaart  > c
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Prioriteiten weg


De A4 in Noord-Brabant
Schaalniveau Europees belang: noord-zuidas 


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Ministerie Verkeer & Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu


Projectstatus Tracébesluit in 2009, start uitvoering 2010-2011, oplevering 2013


Doel Het stuk van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom is het ontbrekende deel in de kortst  
mogelijk verbinding tussen de Amsterdamse, Rotterdamse en Antwerpse zeehavens. Het comple-
teren van de snelweg langs Steenbergen is een van de oplossingen voor een betere regionale en 
lokale doorstroming.


kaart  > n


De A4 ten zuiden van Rotterdam in Zuid-Holland
Schaalniveau Europees belang: noord-zuidas 


Prioriteit Prioritair onderzoek


Projecteigenaar Ministerie Verkeer & Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu


Projectstatus Ergens tussen 2015 en 2020 wil het kabinet-Balkenende III de A4 door de Hoeksche waard aange-
legd hebben.


Doel Het betreft een elf kilometer lang tracé in zuidelijke richting vanaf het Beneluxplein langs  
Hoogvliet, Portugaal, Spijkenisse en Oud-Beijerland. En vervolgens door de Hoeksche waard naar 
Klaaswaal, om daar aan te sluiten op de A29. Het tracé is bedoeld om de A15 te ontlasten voor 
vrachtverkeer vanaf de Maasvlakte(n).


kaart  > p
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Verbetering bereikbaarheid Liefkenshoektunnel
Schaalniveau Europees belang


Prioriteit Prioritair onderzoek


Projecteigenaar Vlaanderen: Agentschap Infrastructuur


Projectstatus Regeringsbesluit 28 maart 2009 in het kader van de Oosterweelverbinding. 
Visievorming in het ‘mobiliteitsplan voor het Waasland’ (mei 2008) en de ‘evaluatiestudie bijko-
mende Scheldekruising in Antwerpen’ (maart 2009)


Doel Ontlasting ring van Antwerpen door een betere bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel vanuit 
de richting Frankrijk (E17) en het Waasland. 
Er zal een concreet voorstel worden uitgewerkt in lijn met het voorstel van de Wase burgemeesters 
om een alternatieve verbinding in het Waasland aan te leggen aansluitend bij de oostelijke tangent 
in St.Niklaas. 


kaart  > i


Omvorming N49 tot A11/E34
Schaalniveau Regionaal RSD belang: havennetwerk


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Agentschap Infrastructuur 


Projectstatus Deel Zelzate-Knokke: gefaseerde uitvoering (2014) 
Deel Antwerpen-Zelzate: gerealiseerd


Doel Het Ontwerp Streefbeeld voor de N49/A11 is opgemaakt naar aanleiding van de ombouw van de 
N49 tot autosnelweg. Voor zeehavens kan dit de belangrijkste interhavenverbinding worden over 
de weg. De studie doet uitspraken over het profiel en tracering van de weg, de plaats en vormge-
ving van aansluitingscomplexen, de rol van het onderliggend wegennet en de ruimtelijke inpassing 
van de hoofdweg. Bijzondere aandacht gaat uit naar het functioneren van het lokaal wegennet en 
het minimaliseren van de barrièrewerking van de N49. Hiervoor worden aangepaste maatregelen 
voorgesteld.


kaart  > e
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De Ax in West-Vlaanderen
Schaalniveau Regionaal RSD belang: havennetwerk


Prioriteit Prioritair uit te voeren


Projecteigenaar Vlaanderen: Agentschap Infrastructuur


Projectstatus Definitieve tracékeuze in 2009. Vooropgestelde timing realisatie 2010-2014.


Doel Ax is de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen Brugge (Blauwe Toren) en de N49 te  
Knokke-Heist. Verbinding tussen haven Zeebrugge en Antwerpen (N49/E34).


kaart  > a
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bijlage   stand van zaken TEN-T projecten
regio RSD


selectie uit:


TEN-T, Trans-European Transport Network, Implementation of the Priority Projects 


Progress Report May 2008


Informal Transport Council, Brdo, May 6, 2008
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Priority Project N° 2
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Priority Axis N° 2


May 2008 


Trans-European transport network 


Achievement of the Priority projects


high-speed railway axis paris-bruxelles/brussel-köln-amsterdam-london







42 | bijlage42


high-speed railway axis paris-bruxelles/brussel-köln-amsterdam-london: pbkal


This is Europe’s first cross-border high-speed passenger rail project, linking major cities in France, Belgium, 


Germany, the Netherlands and the United Kingdom.


The PBKAL network offers substantial reductions in journey times between the five countries and there-


fore provides passengers with a real alternative to air and road transport. Improved connections between 


some of Europe’s key airports - Brussels, Frankfurt, Cologne/Bonn, Paris Charles de Gaulle and Amsterdam 


Schiphol will also make a significant contribution to the promotion of intermodal air-rail journeys, in line 


with Community transport policy objectives.


The French section linking Paris, Lille and Calais and the Channel Tunnel is complete, and has been in service 


since 1993.


The high-speed Brussels-Paris line has been in full service since 1997 serving more than six million passen-


gers a year, having attracted very large numbers from road and air, with some flights being taken out of 


service as a result. 


Cross-border sections


Construction of the Dutch line began in 2000, through a public-private partnership. The southern part, from 


Rotterdam to the Belgian border was completed in 2006. Upgrading from the Belgian border to Düren is 


ongoing. In Belgium, the line from Brussels to the French border came into operation in 1997, with high-


speed services now operating to Paris, and through the Channel Tunnel to London.


In the United Kingdom, the section between London and the Channel Tunnel was completed on 14th 


November 2007. This now enables trains on the axis to travel from London’s St Pancras Station along the 


Channel Tunnel Rail Link for onward travel to the continent with improved reliability and journey times (from 


London St. Pancras to Paris Gare du Nord in 2 hours 15 minutes and to Brussels in 1 hour 51). These routes 


now provide a real alternative to air travel between London and cities in continental Europe.


Other sections


The northern section of the Dutch line from Amsterdam to Rotterdam was completed in 2007. Works 


between Brussels-Leuven-Liège are complete and the high-speed line from Liège to the German border is 


scheduled for completion by the end of 2008.
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The high-speed line from Antwerp to the Dutch border, including a new tunnel beneath the city of Antwerp, 


was finished in 2007. Commercial services started in 2008, although train sets equipped with European train 


control systems (ETCS) will only be available in 2012.


On the Brussels-Antwerp line, the by-pass project in Mechelen and the Diabolo project link with the national 


airport (Zaventem (Brussels airport)) will be completed by 2012.
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Priority Project N° 18
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Priority Axis N° 18


May 2008 


Trans-European transport network 


Achievement of the Priority projects


waterway axis rhine/meuse-main-danube
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waterway axis rhine/meuse-main-danube


The Priority Project 18 crosses Europe transversally from the North Sea at Rotterdam to the Black Sea in 


Romania. The Meuse and the Rhine rivers are the entrance gates for the Belgian and the Dutch inland


waterways to this Priority Project corridor. The Main canal connects Rhine River to the Danube, which flows 


into the Black Sea. This corridor is one of the longest ones in the Trans European Transport Network and 


crosses both EU and non-EU countries.


Along with PP30, Canal Seine-Scheldt, and in recognition of its complexity and multifaceted aspects, the 


European Commission has appointed Mrs. Karla Peijs as European Coordinator for Inland Waterways. 


Besides the TEN-T Programme, other European Programmes are active on certain stretches of the Danube: 


the former ISPA Programme has financed studies and is about to finance construction for the improve-


ment of navigation in Romania at Calarasi-Braila as well as in the long border section between Romania and 


Bulgaria. At the same time, activities for the restoration of navigability on the Danube stretch in Serbia are 


undertaken with the support of the European Commission.


Cross-border sections


The construction works for the improvement of navigability in the Maasroute in The Netherlands and the


construction of a new lock for larger barges in Lanaye represent the engagement for the establishment of a


capacity continuity at the crossing between Belgium and The Netherlands. Works on the Maasroute started 


in 2007.


East of Vienna and until the Slovak border, studies and a pilot project are being financed to guarantee the


reliable and consistent navigation capacity throughout the year, while preserving a Natura 2000 area.


Bottlenecks


There are two key bottlenecks on the axis.


The one in the Straubing-Vilshofen area, in Bavaria (Germany), concerns a 70 km stretch of the Danube. It is 


at the centre of a long lasting debate between local entrepreneurs and European environmentalists. The


entrepreneurs are requesting the construction of a lock, in Aicha, that, according to recent studies, would


guarantee 2.5 meters depth for more than 290 days per year. The environmentalists argue that this is the last


“free flowing” stretch and that the lock would cause the destruction of wet lands and of the natural habitat. 


They claim that only limited infrastructural works are needed for flood protection and that these will be 


sufficient to guarantee sustainable navigability.
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The German Federal government, together with the Bavarian State government have decided to launch a 


new three year study that will analyse solutions between these two positions, including the analysis of the 


impact on the overall regional transport system in case inland navigation will be able to attract part of the 


traffic.


The Coordinator Mrs. Peijs has recently met representatives of both sides and has proposed that the study 


will be monitored by both in order to ensure the respect of European Environmental Directives, while evalu-


ating the necessary works for sustainable inland navigation. 


The second important bottleneck is relevant to the Danube River in Hungary where these are more than 


thirty points where navigability is endangered by the low waters and by the unstable main flow of the river. 


Studies are about to be launched for the identification of measures and interventions to be adopted.


Other sections


Additional important activities on this project will take place on the Belgian stretch to build a new lock at 


Ivoz-Ramet and to launch studies for the construction of a new lock at Ampsin-Neuville that will allow the 


transit of barges of more than 3000 tons. 


Further improvements to the navigability in the Bavarian stretch will involve the reconstruction of the rail 


bridge at Deggendorf. This will allow a safer navigation in a site where the existing bridge pillars represent a 


dangerous bottleneck. 


The horizon of all these activities is quite scattered due to the variety of required interventions, the issues at


stake and the number of countries involved.
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Priority Project N° 24
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Priority Axis N° 24


May 2008 


Trans-European transport network 


Achievement of the Priority projects


railway axis lyon/genova-basel-duisburg-rotterdam/antwerpen
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railway axis lyon/genova-basel-duisburg-rotterdam/antwerpen


The priority project (PP24) is an important north-south transport axis linking the major ports of Rotterdam 


and Antwerp with Genoa passing through one of the most industrialised and densely populated areas in 


Europe.


Therefore, the railway line is one of the most important rail freight lines in Europe. It carries today some 


22.043 million ton-km per year and this is estimated to double by 2020 [European Rail Infrastructure Master plan 


(ERIM)]. It covers the following countries: Italy, France, Germany, Belgium and the Netherlands and passes 


through Switzerland.


Alpine crossing


PP24 is the main railway axis crossing the Alps through Switzerland i.e. Gotthard and Lötschberg/Simplon 


tunnels. Sections in Germany and in Italy leading to Switzerland and the Alpine tunnels are crucial for real-


ising the transport potential of this axis and for delivering a modal transfer from road to rail. On both sides of 


Switzerland, the access routes are still to be realised. These include important sections in Germany and Italy,


which also link together logistic centres north and south of the Alps (e.g. Karlsruhe, Milano and Novara). The


Lötschberg tunnel has been in service since December 2007.


Genoa-Rotterdam


In Italy PP24 includes the upgrading and construction of the railway lines from the port of Genoa to the 


Swiss border both in Domodossola and in Chiasso passing either through Novara or Milano. The project 


is divided into several smaller projects and some have been completed and others are either ongoing or 


planned. Overall the planned works in Italy are very extensive and expensive.


In Germany PP24 includes the upgrading and construction of new lines on sections Karlsruhe-Basel, 


Frankfurt-Mannheim and Duisburg-Emmerich. The section Karlsruhe-Basel is divided into 6 smaller sections 


of which one is already completed. The Katzenbergtunnel section is ongoing and others are planned. 


Completion of the whole Karlsruhe-Basel sections is foreseen for 2020. The Frankfurt-Mannheim project is 


currently under preparation and works are planned for 2010-2015. Capacity improvement on the existing 


line Duisburg- Emmerich has been completed and the construction of a 3rd track is planned to start in 2010.


PP24 links to another priority project “the Betuwe line”, which has recently been completed in the 


Netherlands to provide access between the port of Rotterdam and the German rail network.
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Other sections


In France PP24 covers the construction of the eastern and southern sections of the high-speed railway line


“TGV Rhin-Rhône” linking Lyon-Dijon to Mulhouse. The first phase of the eastern section of the “TGV Rhin-


Rhône” is ongoing and due to be completed in 2011, with works on the second phase due to start in 2010. 


The southern section of the “TGV Rhin-Rhône” is currently in the study phase and it is planned to be in oper-


ation in 2020.


PP24 also includes the “Iron Rhine” project between Belgium and the Netherlands, which will improve 


connections from the Antwerp port to the German rail network. However as the project brings together the 


three countries, progress depends on reaching an international agreement.


The Rotterdam-Genoa railway axis is also being developed as ERTMS corridor A. It is expected that the 


infrastructure investments, combined with the implementation of ERTMS and harmonisation of operational 


procedures, will bring significant benefits in terms of capacity increases, reliability improvements and trans-


port time and cost savings along the railway axis.
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Priority Project N° 28
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Priority Axis N° 28


May 2008 


Trans-European transport network 


Achievement of the Priority projects


‘eurocaprail’ on the brussels-luxembourg-strasbourg axis
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‘eurocaprail’ on the brussels-luxembourg-strasbourg axis


The axis adds an important link to the European rail network. It will join existing infrastructure to improve 


north-south links through better connections between the North Sea and Italy, via Belgium, Luxembourg, 


eastern France and Switzerland. It will also improve connections between the EU’s three main administrative 


centers. 


The major international objective is to achieve travel times between Brussels and Luxembourg of one and a 


half hours and Brussels and Strasbourg of three hours in combination with the TGV-Est. In total, completing 


the project will represent a time saving of 2.5 million hours per year, of which more than 2 million would be


accounted for by international traffic. It will increase the profitability and competitiveness of rail on the 


route, and relieve road traffic on the adjacent motorways. This will make a significant contribution to 


sustainable development and protecting the environment in areas of natural beauty such as the Ardennes.


Works will include linking the Brussels international airport axis and the Brussels-Antwerp-Amsterdam high-


speed line (see PP2) via a new tunnel between Brussels Schuman and Josaphat. In Brussels, an additional 


twin-track line will be created between Brussels Schuman and the Brussels North-South junction for 


high-speed connections to London, France and the Dutch Randstad region. The construction of a new 


line between Bettembourg (Luxembourg) and links with the TGV-Est (see PP No 4) and the Paris-Stuttgart-


Vienna-Bratislava line (see PP17) will provide high-speed connections to and from the south and east. The 


upgrades will also facilitate the daily commuting of some 30 000 Belgians from southern Wallonia to their 


work in Luxembourg.


Cross-border section Luxembourg-Metz-Baudrecourt


Works on this section were completed and it has been operational together with the line Paris-Baudrecourt 


(PP17) since 2007. The 104 km Baudrecourt-Strasbourg section in France (see PP4 and PP17) is currently at an 


advanced stage in planning. Studies are on going but works will depend on availability of funds.


Other sections


In Belgium, works are on going. Part of it is pre- financed by the Walloon Region which signed at the end of 


2006, a convention with the Belgian State. This pre-financing mechanism makes it possible to start works 


earlier than initially foreseen. However, as this is an operational line, the last phase of works (re-electrifi-
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cation) should not be completed before end of 2014. In Luxembourg, investment to upgrade the rail line 


between the capital city and the Belgian border is planned from 2009 to 2012, and could be extended into 


2013. Funds totalling € 57 million from the 2007-2013 TEN-T budget will be used to support this activity.
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Priority Project N° 30
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Priority Axis N° 30


May 2008 


Trans-European transport network 


Achievement of the Priority projects


inland waterway seine-scheldt
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inland waterway seine-scheldt


Inland Waterway Seine-Scheldt The Seine-Scheldt Project represents the second major waterway link in 


Europe after the Main Canal that connected in 1992 the Rhine and Danube rivers. The investments for both 


projects are comparable in terms of technical and financial challenges. Due to the growing importance 


of inland navigation, the Commission has nominated Mrs. Karla Peijs European Coordinator for Inland 


Waterways Transport, both for Priority Project 30 and for Priority Project 18, Rhine/Meuse-Main-Danube.


€ 420 million have been allocated to this project for studies and construction works from the Trans European 


Transport Network (TEN-T) budget for the 2007-2013 programming period.


Cross-border sections


The restoration of the Canal Pommeroeul-Condé in Wallonia and the border Lys are the cross border section 


of this project. These two realisations will allow the connection from the French part of the canal to the 


north towards Ghent and to the eastern part of the network towards Liège.


Bottlenecks


The construction of the canal Seine-Scheldt will eventually interconnect the French and Belgian inland 


waterways network and pave the way to the achievement of an eagerly expected single European inland 


waterways network towards the Netherlands and the German networks.


The removal of the Pont des Trous bottleneck in Wallonia and the improvement of navigation regions will 


ensure the creation of a network capable of accommodating barges with over 3000 tons of freight.


Other sections


The improvement of navigation conditions between Deulemont and Ghent, including the ring around 


Ghent, forms part of the activities to realise the full Priority Project corridor from the Seine and the canal that 


connects to the Dutch Terneuzen port.
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The Canal Seine-Nord in France goes far beyond a mere infrastructure project to boost transport capacity as 


it aims to integrate several land based policies to benefit regional development and sustainability.  


The construction industry will be boosted by public and private spending of more than 4 billion until 2014.


The overall completion is planned for 2016 and will sustain a capacity for barges up to Class Vb of the 


European Classification.
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SCHRIFTELIJKE VRAAG


nr. 1142
van CARMEN RYHEUL
datum: 20 juli 2020


aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN


TEN-T Schelde-Seine-verbinding  -  Nieuwe Leiebrug Menen


Europa streeft in het kader van de economische groei van haar lidstaten naar de 
ontwikkeling van een Trans-Europees Netwerk voor Transport (TEN-T) van spoorwegen, 
wegverbindingen, binnenlandse waterwegen, maritieme scheepvaartroutes, havens, 
luchthavens en spoorwegterminals. Dit TEN-T bestaat uit twee lagen, met name het ‘Core’-
netwerk dat tegen 2030 door de lidstaten dient gerealiseerd te worden, en het 
‘Comprehensive’-netwerk dat tegen 2050 een feit moet zijn. De Schelde-Seineverbinding 
vormt een belangrijke scheepvaartader in dit TEN-T. In toepassing van artikel 15 van 
Europese verordening 1315/2013 van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de 
Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk, gelden voor dit type 
scheepvaartverbindingen zeer strenge infrastructuurvoorwaarden qua onder meer 
diepgang (minimaal 2,50m), doorvaarbare hoogte onder bruggen (minimaal 5,25m) en de 
beschikbaarheid van een River Information Services (RIS)-systeem.


Uit het antwoord van de minister op schriftelijke vraag nr. 836 van 15 mei 2020 van collega 
Fournier blijkt dat al zeker de Leiebrug in Menen in het kader van de realisatie van dit 
TEN-T dient te worden vernieuwd om te voldoen aan de nieuwe Europese normen die op 
de infrastructuur langsheen de Schelde-Seineverbinding van toepassing zijn. Wanneer op 
deze verbinding hogere bruggen vereist zijn, zal dit een impact hebben op de omvang en 
ligging van de landingsplaatsen van deze bruggen op beide kanaaloevers, waardoor 
eigenaars van bebouwde en onbebouwde percelen dienen onteigend te worden om deze 
landingsplaatsen te kunnen realiseren.


De bouw van een nieuwe brug en vereiste onteigeningen kosten echter handenvol geld aan 
de gemeenschap (alleen al voor de Leiebrug in Menen raamt de minister deze kosten 
voorlopig op 7.220.000,00 euro). In haar beleidsnota 2019-2024 kondigde de minister 
echter aan dat zij maximaal de Europese subsidiëringsmogelijkheden wenst te benutten 
voor de realisatie van Europese TEN-T-projecten op Vlaams grondgebied.


Daarnaast legt Europa steeds strengere luchtemissiedoelstellingen op waarbij vergroening 
van de scheepvaart een van de kernpunten is om deze doelstellingen te realiseren. In die 
optiek beklemtoonde minister Zuhal Demir dat de Vlaamse Regering tijdens deze 
legislatuur absoluut werk moet maken van voormelde vergroening.


Aansluitend bij de schriftelijke vraag nr. 836 van 13 mei 2020 van collega Fournier, hierbij 
dan ook volgende aanvullende vragen.


1. Kan de minister een plan ter beschikking stellen met daarop de aanduiding van: 







a) de landingsplaatsen en het wegtracé van de nieuw te bouwen Leiebrug in Menen;
b) de kadastrale percelen die absoluut dienen onteigend te worden om deze 


landingsplaatsen te kunnen realiseren;
c) de kadastrale percelen waarvan een onteigening wenselijk is omdat de leefbaarheid 


voor de bewoners op deze percelen door de inplanting van de nieuwe 
landingsplaatsen in het gedrang komt?


2. Komt dit bouwproject in het kader van de realisatie van de Schelde-Seineverbinding 
in aanmerking voor Europese TEN-T-subsidies en werden er desgevallend voor de 
bouw van deze nieuwe Leiebrug in Menen intussen reeds Europese TEN-T-subsidies 
aangevraagd? Zo niet, waarom niet? Zo ja, welk percentage van de voorlopig 
geraamde 7.220.000,00 euro bouwkosten wordt dan gedekt door deze subsidies?


3. Hoeveel Vlaamse bruggen op de Europese TEN-T Schelde-Seineverbinding voldoen 
momenteel niet aan de minimale infrastructuurnormen die met de Europese 
verordening 1315/2013 van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie 
voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk worden opgelegd? 


Graag een overzicht met: 


a) de plaatsbepaling van elke brug;
b) de beslissing wat er met elke brug zal gebeuren (afbraak, afbraak en nieuwbouw, 


of aanvraag om vrijstelling van de vigerende normen inzake diepgang en 
doorvaarhoogte bij de Europese Commissie) met inbegrip van de vooropgestelde 
planning;


c) de vermelding per brug die afgebroken en opnieuw opgebouwd zal worden of er al 
dan niet onteigeningen zullen vereist zijn om de nieuwe landingsplaatsen van de 
nieuwe brug te kunnen realiseren.


4. Welke maatregelen om binnen deze legislatuur tot een vergroening van de scheepvaart 
(met het oog op onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot) te komen: 


a) werden tot op heden reeds door de minister uitgevaardigd en zijn hieromtrent reeds 
meetbare resultaten inzake de milieu-impact beschikbaar (zo neen, waarom niet / 
zo ja, welke);


b) zullen tijdens deze legislatuur nog uitgevaardigd worden en in welke 
uitvoeringstermijnen voorziet de minister?







LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN


ANTWOORD
op vraag nr. 1142 van 20 juli 2020
van CARMEN RYHEUL


1. Het bijgevoegd plan, zie bijlage 1, geeft het wegtracé van de nieuw te bouwen 
Leiebrug in Menen weer en duidt aan waar de nieuwe brughellingen aansluiten op het 
niveau van het bestaande maaiveld (landingsplaatsen). Ook de te verwerven 
kadastrale percelen zijn aangeduid op dit plan.


De noodzaak tot verwerving volgt rechtstreeks uit de bepaling van het ruimtebeslag, 
nodig voor het realiseren van bovenstaande doelstellingen, en dient uiteraard ook 
rekening te houden met heel wat technische randvoorwaarden (uitvoerbaarheid, 
hoogteverschillen, toelaatbare hellingen, stabiliteit, toegankelijkheid, … ). De 
verwervingszone werd in onderling overleg bepaald tussen De Vlaamse Waterweg nv 
(DVW) en Stad Menen. Beide partners engageren zich ervoor om een kwalitatief en 
toekomstgericht project te realiseren waarbij naast scheepvaart ook beleving en 
kwaliteit aan het water centraal staan.


2. Het project van de Leiedoortocht in Menen maakt inderdaad integraal deel uit van het 
overkoepelende Seine-Scheldeproject op de Leie-as en komt als dusdanig in 
aanmerking voor Europese TEN-T-subsidies via het CEF-fonds (Connecting Europe 
Facility). 


Vermits de bouw van de nieuwe Leiebrug pas wordt voorzien vanaf het voorjaar van 
2022 konden voor deze werken nog geen subsidies aangevraagd worden. De 
voorbereidende studies en terreinonderzoeken maken echter reeds wel deel uit van 
de lopende subsidieovereenkomst (Grant Agreement) : in dat kader werden voor 2016 
– 2018 reeds 154.923 euro subsidies bekomen (voor 2019 is de aanvraag ten belope 
van 466.879 euro nog lopende). 


De eigenlijke werken voor de modernisering van de doortocht van de Leie in Menen 
zullen deel uitmaken van het subsidiedossier Seine-Schelde dat zal ingediend worden 
in het kader van het CEF2, de opvolger van de huidige subsidieregeling voor de 
periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. Naar verwachting zal de 
eerste meerjaarlijkse oproep tot projectvoorstellen voor het CEF2 nog dit jaar 
gepubliceerd worden. De voorbereidingen voor de opmaak van het 
subsidieaanvraagdossier zijn lopende. Zonder op de definitieve Europese 
besluitvorming hieromtrent te kunnen vooruit lopen, kan verwacht worden dat voor 
CEF2 minstens dezelfde subsidiepercentages zullen kunnen gehanteerd worden als 
voor de huidige Grant Agreement, zijnde 50% voor studies en 40% voor werken. 


3. Hierbij vindt u een overzicht van de bruggen die momenteel niet voldoen aan de 
minimale infrastructuur voor de ontwikkeling van het trans – Europees 
vervoersnetwerk.







Brug Waterloop Gemeente Beslissing Verwervingen
Lauwebrug leie Wevelgem /Lauwe Afbraak en 


Nieuwbouw
Beperkte 
verwervingen


Bergwijkbrug Ringvaart Merelbeke Afbraak & Nieuwbouw Geen verwervingen 
vereist


Driesspoorbrug Ringvaart Melle Nog geen beslissing Nog onbekend
Spijkerbrug Ringvaart Melle Nog geen beslissing Nog onbekend
Baanbrug Wetteren Boven-Zeeschelde Wetteren Nog geen beslissing Nog onbekend
brug Uitbergen Boven-Zeeschelde Berlare /  Wichelen Nog geen beslissing Nog onbekend
brug Schoonaarde Boven-Zeeschelde Berlare /  Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
baanbrug Dendermonde Boven-Zeeschelde Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
Spoorbrug Dendermonde Boven-Zeeschelde Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
Vlassenbroekbrug Boven-Zeeschelde Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
Baanbrug gewestweg N1 Beneden-Nete Walem (Mechelen) Afbraak & Nieuwbouw Beperkte 


verwervingen
Baanbrug gewestweg N14 Beneden-Nete Duffel Afbraak & Nieuwbouw Beperkte 


verwervingen
Baanbrug gewestweg N116 Nete & 


Netekanaal
Nijlen-Ranst Afbraak & Nieuwbouw Beperkte 


verwervingen
Malheydebrug (hoogte 
onvoldoende)


Kanaal Charleroi Halle Geen Nog onbekend


Viaduct A7 Halle (hoogte 
voldoende)


Kanaal Charleroi Halle Geen Nog onbekend


Bospoortbrug (hoogte 
onvoldoende)


Kanaal Charleroi Halle Geen beslissing wel 
vernieuwen volgens 
streefbeeld


Normaal geen 
onteigening (eis 
Stad)


Sluisbrug 
Nederhem (hoogte 
onvoldoende)


Kanaal Charleroi Halle Te vervangen door 
nieuwe 
Nederhembrug 
volgens streefbeeld


Normaal geen 
onteigening (eis 
Stad)


Waterloobrug (hoogte 
onvoldoende)


Kanaal Charleroi Sint-Pieters-Leeuw Te vernieuwen 
volgens streefbeeld


Nog onbekend 


Sluisbrug Lot (hoogte 
onvoldoende)


Kanaal Charleroi Beersel Te vernieuwen te 
samen met sluis 
volgens streefbeeld


Nog onbekend


Voetbrug Ruisbroek 
(hoogte onvoldoende)


Kanaal Charleroi Sint-Pieters-Leeuw Volgens streefbeeld 
verdwijnt deze


Sluisbrug Ruisbroek 
(hoogte onvoldoende)


Kanaal Charleroi Sint-Pieters-Leeuw Te vernieuwen als 
fietsers- en 
voetgangersbrug 
samen met sluis + 
bijkomende 
“banaanbrug” volgens 
streefbeeld


Vraagt enige 
onteigening


Brug RO – Sint-Pieters-
Leeuw/Anderlecht (hoogte 
onvoldoende) 


Kanaal Charleroi Sint-Pieters-
Leeuw/Anderlecht


Bevoegdheid Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest


Voor de vijf bruggen die zullen worden vervangen door een nieuwe kan volgende 
planning worden meegegeven:


Lauwebrug: Ontwerpstudie lopende. Uitvoering is voorzien voor 2022 – 2024.
Bergwijkbrug: Momenteel in uitvoering.
Baanbrug gewestweg N1: Aanbesteding voorzien in 2023. Uitvoering is voorzien 
voor 2024 – 2025.
Baanbrug gewestweg N14: Aanbesteding voorzien in 2025. Uitvoering is voorzien 
voor 2026 – 2027.
Baanbrug gewestweg N116: Aanbesteding voorzien in 2022. Uitvoering is 
voorzien voor 2023 – 2024.







4. a) Inzake de vergroening van de scheepvaart werden reeds diverse maatregelen 
genomen: 


 Steunmaatregel hermotorisatie en nabehandelingstechnieken:


DVW heeft sinds 1 september 2018 twee steunmaatregelen lopen waarbij 
binnenvaartondernemers steun ontvangen voor de hermotorisatie van hun schip 
en voor de installatie van nabehandelingstechnieken, zodat aan de meest recente 
emissienormen wordt voldaan. Dit resulteert in een drastische verlaging van de 
luchtemissies voor een binnenvaartschip. In vergelijking met de vorige gangbare 
CCR II-normen, wordt er hierbij 70-84% minder NOx uitgestoten en 92,5% 
minder fijn stof (PM).
Binnen de steunmaatregel hermotorisatie zijn op heden 8 aanvragen ingediend, 
waarbij er 6 reeds positief beoordeeld werden voor het verkrijgen van een 
projectsubsidie. Voor de steunmaatregel nabehandelingstechnieken zijn er 11 
aanvragen lopende, waarvan 8 reeds een positieve beoordeling kregen voor 
projectsubsidie. 


 Uitbouw walstroom:


Het gebruik van walstroom is zinvol op het moment dat een schip gedurende 
langere periode stilligt langs de wal. Dit doet zich in hoofdzaak voor ter hoogte 
van rust- en overnachtingsplaatsen enerzijds en laad- en losactiviteiten 
anderzijds. 
In de nabijheid van sluis Wijnegem bijvoorbeeld komt, zeker in het weekend, een 
concentratie voor van stilliggende schepen. Daarom installeerde DVW reeds in 
het verleden 18 walstroomkasten afwaarts de sluis met telkens 2 aansluitpunten, 
zodat 36 schepen gelijktijdig aan de walstroom kunnen connecteren. Momenteel 
wordt ook een bijkomende plaatsing van 10 kasten (met 4 aansluitpunten 
meerdere vermogens -16A, 32A of 63A) opwaarts de sluis voorbereid.


 Vergroeningsconsulent:


Binnen DVW is een vergroeningsconsulent actief, met projectsubsidie van het 
Belgisch Fonds voor de Binnenvaart. De vergroeningsconsulent staat gratis ter 
beschikking van binnenvaartondernemers voor advies over de impact van 
strengere milieu-normen op hun bedrijfsvoering, de opmaak van business cases 
en hulp bij het indienen van subsidieaanvragen. Daarnaast wordt de installatie 
van lichtere motoren gepromoot. 
Op 21 november 2019 werd bijvoorbeeld nog een informatieve sessie voor de 
sector georganiseerd met als thema “Vergroenen en ondernemen in de 
binnenvaart”, waar Vlaamse binnenvaartondernemers hun eigen ervaringen met 
vergroening deelden.
Op heden werden 251 adviesvragen beantwoord en 56 binnenvaartondernemers 
ondersteund met de opmaak van een business case of subsidie-aanvraag.


b) Momenteel wordt op dit vlak werk gemaakt van volgende initiatieven : 


• Bijkomende uitbouw walstroom:


De plaatsing van walstroomkasten op andere locaties langs de waterwegen in 
Vlaanderen bevindt zich momenteel in studiefase. De verdere uitvoering ervan 
zal, gelet op kostprijs, over meerdere jaren dienen gespreid te worden.


• Alternatieve brandstoffen Seine-Schelde:


In uitvoering van het Europees uitvoeringsbesluit inzake Seine-Schelde zal tegen 
december 2022 een door de verschillende projectpartners (Frankrijk, 
Vlaanderen, Wallonië) gecoördineerd beleidskader worden opgesteld om de uitrol 







van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het hele Seine-
Scheldenetwerk te bevorderen, met het oog op een stapsgewijze uitrol hiervan 
tegen december 2030.


BIJLAGE


Plan wegtracé van de nieuw te bouwen Leiebrug in Menen



http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10788
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ir. Eric Van den Eede 


algemeen directeur Waterwegen en Zeekanaal NV 


lid van het EESV Seine-Schelde - GEIE Seine-Escaut 


• De Seine-Scheldeverbinding 
• Infrastructurele stand van zaken 
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• Missie van het  EESV (Europees Economisch Samenwerkingsverband) 
Seine-Schelde: 


§  Coördineren van de financiering, de studies, de vergunningsprocedures  
   en de planning van de diverse onderdelen van het project Seine-Schelde. 
§  Harmoniseren van de tarifering, de inning en de verdeling van de 
   inkomsten in de grensoverschrijdende sectie van deze verbinding. 
§  Harmoniseren van het beheer van de scheepvaart in de 
   grensoverschrijdende sectie. 


Leden van het EESV: 
§  Voies Navigables de France (VNF) 
§  Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques du Service 
   Public de Wallonie (SPW) 
§  Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 
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3 3 De Seine-Scheldeverbinding 


Als ontbrekende schakel in het Europees binnenvaartnetwerk op groot gabariet verbindt het project het  
bekken van de Seine met deze van de Rijn en de Schelde  en aldus met 20.000 km waterwegen op groot 
gabariet 
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Een Europees project met infrastructuurwerken over het geheel van de 
verbinding 
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§ Verdieping van de Oise tot een 
gegarandeerde diepgang van 3,50 m ; 


§ Modernisering van het netwerk in 
Nord Pas-de-Calais : verhoging van de 
bruggen tot 5,25 m ; 


§ Verdieping van de  Deûle en de 
Schelde/ ontdubbeling van de sluis 
van Quesnoy-sur-Deûle/ 
profielverruiming van de Grensleie; 


§ Profielverrruiming van de Leie in 
Vlaanderen en van de kanalen tot 
Gent ; 
 
§ Op gabariet brengen van de Waalse 
ruggengraat (Dorsale Wallone); 


§ Heropening van het kanaal Condé-
Pommeroeul ; 
 
§ Indienststellen van de 
binnenvaartsluis Port 2000 in 
LeHavre. 
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Project Seine-Schelde in Vlaanderen 
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Project Seine-Schelde  
Trafiek prognose (2005)  
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Aard van de aanpassingen 
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In het Project Seine-Schelde gaat ook veel aandacht 
naar rivierherstel:  
 
•  oevers krijgen een natuurvriendelijke versterking 
•  fauna en flora krijgen meer kansen 
•  oude rivierarmen worden opnieuw aangesloten op 


de rivier 
•  goede voetgangers- en fietspaden zorgen dat 


iedereen ervan kan meegenieten 


Rivierherstel Leie 
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Seine-Nord Europe 


Het project zoals het nu uitgewerkt is 
bestaat uit een kanaal van 106 km 
lengte tussen Compiègne et 
Aubencheul-au-Bac omvattend: 
 
Ø 8 panden verbonden door 7 sluizen; 
Ø 2 waterspaarbekkens; 
Ø 3 kanaalbruggen; 


Ø 4 multimodale platformen 
Ø 7 overslagkaaien waarvan 5 voor 
granen; 
Ø 5 opvangcentra voor individuele en 
collectieve pleziervaart; 


Kostprijs: 4,5 à 5 Mia EUR. 
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•  Een netwerk van 
multimodale 
binnenhavens 
steunend op de 4 
platformen van SNE 
(360 ha) 


•  Consolidatie van de 
industriële en 
logistieke vestigingen 
op de assen van de 
Seine en Seine-
Schelde 


 


De multimodale platformen 
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Het platform van Cambrai-Marquion 
•  Oppervlakte: 156 ha 


–  waarvan 100 ha voor logistieke 
en industriële watergebonden 
terreinen 


–  36 ha voor industrie  
–  Een polyvalente haven met 


logistieke zone op 20 ha 


•  Intermodale uitrusting 
–  1000 m via het spoor ontsloten 


kaaimuur  
 


•  1400 jobs in 2020 
Voorziene trafiek in 2020 :  
     bulk: 1,215 Mio ton 
     Containers: 60 000 TEU 
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•  Oppervlakte: 60 ha 
–  Waarvan 40 ha voor logistieke 


en industriële watergebonden 
terreinen 


–  Een polyvalente haven met 
logistieke zone op 10 ha 


–  10 ha voor industrie 
•  Intermodale uitrusting 


–  400 m via het spoor ontsloten 
kaaimuur  


•  500 jobs in 2020 


Het platform van Péronne-Haute-Picardie 
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•  Oppervlakte: 78 ha 
–  waarvan 43 ha industrie,                      


20 ha opslag et 15 ha 
publieke haven (containers) 
en spoorwegzone 


•  Intermodale uitrusting: 
–  Publieke kaai van 400 m 
–  Industriële kaaien van 800 m 


(op het insteekdok) 
–  Spoorontsluiting voorzien 


•  800 jobs in 2020 


Het platform van Nesle 
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•  Oppervlakte: 60 ha 
–  waarvan 40 ha voor 


watergebonden logistiek 
en industrie 


–  Een polyvalente haven met 
logistieke zone van 10 ha 


–  Een industrieel park van 10 
ha 


 
•  Intermodale uitrusting 


–  2 kaaien van 300m en 
400m 


–  Spoorontsluiting mogelijk 
 


500 jobs in 2020 


Het platform van Noyonnais 
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Project Seine- Schelde Oost 
(Waals Gewest) 


 


Het TEN-T project zoals voorgesteld in 2007 
1 : De Grensleie op 4500t 
2 : De doortocht van Doornik op 2000t (pont des 


Trous) 
3 : Stuwen op de Boven-Schelde 
4 : Verbetering van de sluizen van Pommeroeul en 


Hensies 
5 : Studies over de Waalse ruggengraat voor 2000t 


Het volgende programmea (2014-2020) 
6 : Kanaal Nimy-Blaton 
7 : Sluis van ’Obourg 
8 : Sluizen van Viesville, Gosselies en Marchienne 
9 : Verbetering van de sluis van  Auvelais 







EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  







EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  


  Stand van zaken en voorlopige kalender 
•   April 2004  : Aanmelding als prioritair TEN-T project 
•   Nov. 2007  : De Europese Commissie kent 420 Mio EUR 
   toe aan Seine-Schelde 
•   Sept. 2008 : Verklaring van project van openbaar nut (F) 
•   April 2009 :  Lancering AAPC (Avis d’Appel Public à  
   Concurrence) 
•   Sept. 2009 : Oprichting van de Intergouvernementele  
   Commissie Seine-Schelde (IGC) 
•   April 2010  : Oprichting van het Europees Economisch  
   Samenwerkgingsverband EESV Seine-Schelde –  
   GEIE Seine-Escaut 
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  Stand van zaken en voorlopige kalender (2) 


-  Start van de « dialogue compétitif » voor het kanaal Seine-Nord- 
     Europe  : 5 april 2011 
    Afsluiting contract voorzien begin 2013 
-  De nieuwe Franse Regering heeft een financiële en economische  
     audit opgedragen vóór eind 2012 voor alle grote investerings- 
     projecten waaronder SNE 
-    In Vlaanderen zijn meerdere aannemingen aan de gang 
-  Op de Grensleie wachten W en VL op de Franse bouw- en  
     milieuvergunningen 
-    Kanaal Pommeroeul – Condé : heropening voorzien in 2016 
-  Boven-Schelde (W) aanbesteding van de stuwen van  Kain en 
    Hérinnes in 2013 
-   Studies over de traverse van Doornik in uitvoering 
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Schaalvoordelen door 


massificatie (schepen tot 
4.500 ton) 


 
Beter evenwicht van de 


goederenstromen door 
inschakeling van het 
Seinebekken in het Europees 
netwerk 


 
Reductie van de transportkost 


ten opzichte van de weg met 
30% à 50% 


  
 


Voordelen voor de klant: reductie van de 
transportkosten 


25 
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  Doelstellingen van het EESV: 
 
  Samen met de economische actoren de opening van de verbinding 2017     
   voorbereiden 
 
Doelstellingen 2012-2017:  
 


•  Alle (mogelijke) klanten van de waterweg helpen om zich te  
  positioneren om een snelle opstart van de trafieken te realiseren in 
  2017 
•  Voorbereiden en faciliteren van investeringen langsheen de verbinding 
•  Voorbereiden en faciliteren van investeringen door transportbedrijven 
  om de toegenomen vraag op te vangen (schepen, materieel voor 
  overslag, multimodaliteit, …) 


•  Lancering van een Oproep tot het indienen van intentieverklaringen (OII) , 
offertes binnen bij VNF tegen 25/01/2013 
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1. Inleiding
Waarom dit rapport? Wat vindt u in dit rapport


Aanleiding


Het thema van de Vlaams-Nederlandse Delta Conferentie November 2012 was: De Seine-Schelde-
verbinding: uitdagingen en opportuniteiten voor de Vlaams-Nederlandse Delta. Ter voorbereiding 
van deze conferentie is RebelGroup gevraagd om een Verkenning van de economische kansen 
van de Seine-Scheldeverbinding voor de Vlaams-Nederlandse Delta uit te voeren. Het voorliggen-
de rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek. De onderliggende resultaten zijn op de VND 
Conferentie van 21 november 2012 te Gent gepresenteerd. 


Aanpak


Het onderzoek omvatte de volgende stappen:


•	 literatuurstudie van bestaande studierapporten over de Seine-Schelde verbinding;


•	 gesprekken met vertegenwoordigers van de zeehavens en de provincies van de Vlaams-Ne-
derlandse Delta, evenals met enkele binnenvaartondernemingen;


•	 analyse van de gegevens verzameld in de vorige twee stappen, afleiding van conclusies over 
de economische kansen van de Seine-Schelde verbinding voor de Vlaams-Nederlandse Del-
ta, en formulering van een strategie om deze kansen effectief te realiseren.


Seine-Scheldeverbinding


De doelstelling van het project van de Seine-Scheldeverbinding is de realisatie van een water-
wegverbinding met groot gabariet (CEMT-klasse Vb, geschikt voor tweebaksduwstellen met een 
laadvermogen van 4400 ton) tussen de Seine en de Schelde. Ze zal het bekken van de Seine op 
volwaardige wijze verbinden met het uitgebreide waterwegennet in het bekken van de Schelde 
en de Rijn. Daardoor wordt één van de ontbrekende schakels van het trans-Europese binnen-
vaartnetwerk weggewerkt.


Het project creëert een nieuwe binnenvaartas in één van de belangrijkste economische kern-
gebieden van Europa. Het bedieningsgebied van de Seine-Scheldeverbinding telt 60 miljoen 
inwoners en staat op 4% van de oppervlakte van de Europese Unie in voor 17% van het bruto 
binnenlands product en 60% van de handel met de rest van de wereld. Deze as vormt bovendien 
een verbinding tussen de zeehavens in de Amsterdam-Le Havre range onderling en met alle grote 
binnenhavens in Noordwest-Europa (Parijs, Rijsel, Brussel, Luik, Duisburg,…). 


Het Seine-Scheldeproject schakelt zich volledig in de uitvoering van het Witboek voor het Europe-
se vervoerbeleid1 in, dat de creatie van een “concurrerend en zuinig vervoerssysteem” nastreeft. 
Door het project verkrijgen industriële en logistieke bedrijven in de corridor de mogelijkheid om 
hun goederenstromen maximaal op het grootschalige binnenvaartnetwerk te bundelen, waarbij 
de afstand over de weg van en naar de uiteindelijke producent of verbruiker zo klein mogelijk is. 
Deze reorganisatie van de logistieke ketens draagt bij tot de creatie van een efficiënter en meer 
duurzaam vervoersysteem, met lagere vervoerkosten voor de bedrijven, een kleinere uitstoot van 


1 COM(2011) 144.


emissies van luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen, en minder ongevallen en congestie op 
het wegennet.


In 2004 is het project aangeduid als prioritair project nr. 30 van het trans-Europees vervoersnet 
(TEN-T).2 Bijgevolg verstrekt de Europese Unie financiële steun voor de uitvoering van de studies 
en de werken. In 2007 is een bedrag van 420 miljoen euro toegezegd. Aanvullende financiering 
door de Connecting Europe Facility is mogelijk.


Het prioritaire project nr. 30 bestaat uit 12 gecoördineerde acties (studies en werken) tussen 
Conflans en Gent. Deze acties zijn gericht op de bouw van een nieuw kanaal (Seine-Nord Europe) 
tussen Compiègne en Cambrai met een lengte van 106 km, de realisatie van vier multimodale 
platforms langs dit nieuwe kanaal en de opwaardering van bestaande waterwegen in de regio 
Nord-Pas-de-Calais, Vlaanderen (Leie, inbegrepen gemeenschappelijke delen op de grens met 
Wallonië en Frankrijk) en Wallonië (‘Dorsale Walonne’ en Schelde, inbegrepen enkele delen in 
Vlaanderen). Een aantal andere projecten, zoals de verhoging van bruggen, de verdieping van de 
Oise en de bouw van nieuwe sluizen maken ook van het totale Seine-Scheldeproject deel uit. 


Om de uitvoering van het Seine-Scheldeproject te coördineren hebben de regeringen van Frank-
rijk, Vlaanderen en Wallonië in 2007 een Intergouvernementele Commissie (ICG) opgericht. In 
2010 hebben de betrokken waterwegbeheerders (Voies Navigables de France, Waterwegen en 
Zeekanaal NV en de Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques du Service 
Public de Wallonie) zich in een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) verenigd, 
dat het ICG operationeel ondersteunt.


De ‘Déclaration d’utilité publique’ waarmee het project van openbaar belang verklaard werd, 
werd in 2008 uitgevaardigd, waarna de voorbereidende werken konden opstarten, zoals grond-
verwerving en archeologische onderzoeken. De werken voor de opwaardering van de Leie zijn 
al opgestart, en zullen volgens de huidige planning in 2017 afgerond zijn. De procedure voor de 
selectie van een aannemer voor de aanleg van het Canal Seine Nord-Europe is in 2011 opgestart.


Leeswijzer


De eerste twee hoofdstukken van het rapport verstrekken achtergrondinformatie. In hoofdstuk 2 
wordt een overzicht van de bestaande goederenstromen tussen België en Nederland enerzijds, 
en Noord-Frankrijk anderzijds gepresenteerd. Dit om een beeld van de omvang van de doelmarkt 
van de Seine-Scheldeverbinding te schetsen. 


Daarna volgt in hoofdstuk 3 een bondige theoretische beschrijving van de soorten van economi-
sche baten die een nieuwe of betere binnenvaartverbinding voortbrengt. De begrippen die in dit 
hoofdstuk toegelicht worden, worden in de rest van het rapport gebruikt.


Vervolgens worden de potentiële baten van de Seine-Scheldeverbinding vanuit drie invalshoeken 
bestudeerd:


•	 de in opdracht van Voies Navigables de France uitgevoerde kosten-batenanalyse van het 
project (hoofdstuk 4);


•	 de kansen en bedreigingen geïdentificeerd door de zeehavens in de Vlaams-Nederlandse 
Delta, waarin vooral de maritieme goederenstromen belicht worden (hoofdstuk 5);


2 Prioritair project nr. 30 in Bijlage II van Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire 
richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet
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•	 de kansen en bedreigingen geïdentificeerd door de provincies in de Vlaams-Nederlandse 
Delta, waarin vooral de continentale goederenstromen belicht worden (hoofdstuk 6);


De bevindingen in de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 7 vertaald in een lange-
termijnvisie van de rol van de Seine-Scheldeverbinding voor de economie van de Vlaams-Ne-
derlandse Delta in een scenario waarbij de potentiële baten van deze binnenvaartas maximaal 
benut worden. 


Hoofdstuk 8 formuleert suggesties voor een gemeenschappelijke strategie van de Vlaams-Neder-
landse Delta die de eerste stappen tot de werkelijke realisatie van dit wenselijke lange termijn 
scenario zet.


In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies nog eens samengebracht.


Lijsten van de geraadpleegde bronnen en van de gecontacteerde personen zijn in de bijlagen 
opgenomen.


2. Huidige goederenstromen tussen België en Neder-
land en Noord-Frankrijk


Hoe groot is de doelmarkt van de Seine-Scheldeverbinding?


Figuur 1: Goederenvervoer tussen België/Nederland en Frankrijk in 2011
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van de SitraM-database en Eurostat (zie toelichting in tekst)


De bovenstaande kaart toont de omvang van de transportstromen tussen België en Nederland 
enerzijds, en Frankrijk anderzijds in 2011. De cijfers in het midden van de taartdiagrammen op 
de kaart stellen de transporthoeveelheden in miljoen ton voor, en de taartdiagrammen tonen de 
modale verdeling tussen wegvervoer, spoor en binnenvaart. 


Op de kaart zijn vier deelgebieden onderscheiden: de regio Nord-Pas-de-Calais (in groen), een 
gebied bestaan uit de regio’s Picardie, Haute Normandie en Île de France (in blauw), een gebied 
bestaande uit de regio’s Alsace, Lorraine en Champagne-Ardennes (in rood), en de rest van 
Frankrijk (in geel). 


De doelmarkt van de Seine-Scheldeverbinding bestaat uit het groene en het blauwe deelgebied. 
De vier regio’s in deze deelgebieden zullen na de aanleg van de Seine-Scheldeverbinding door 
een vaarweg van groot gabariet met de grote binnenvaartassen van de Rijn-Scheldedelta verbon-
den zijn.


Uit de kaart (evenals uit niet getoonde cijfers) kunnen de volgende interessante vaststellingen 
afgeleid worden. 


•	 De transportvolumes dalen naarmate de afstand tot de grens toeneemt. Meer dan 85% van 
de totale goederenstromen tussen België/Nederland en Frankrijk is afkomstig van of be-
stemd voor de drie noordelijke deelgebieden op de kaart. De regio Nord-Pas-de-Calais alleen 
al vertegenwoordigt meer dan 40%. 
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•	 Het doelgebied van de Seine-Scheldeverbinding (blauwe en groene deelgebied) staat in 
voor 55 miljoen ton. Het grootste deel daarvan (85%) heeft een herkomst of bestemming 
in België. Met een aandeel van meer dan 80% domineert het wegvervoer. Het aandeel van 
binnenvaart (bijna 8 miljoen ton of 15%) is bescheiden, maar zeker niet verwaarloosbaar 
klein (zoals voor het vervoer naar de rest van Frankrijk in het gele deelgebied). Landbouw-
producten, bouwmaterialen en chemische producten zijn de belangrijkste producten die met 
de binnenvaart vervoerd worden. Indien enkel binnenvaart beschouwd wordt, bedraagt het 
aandeel van België slechts 65%, terwijl 35% van de met binnenvaart vervoerde goederen 
van of naar Nederland reist.


•	 In het oosten van Frankrijk (het rode deelgebied) loopt het aandeel van de binnenvaart op 
tot ongeveer 50%. Dat is een regio die door binnenvaartverbindingen met groot gabariet 
ontsloten wordt, namelijk de Moezel en de Rijn. Deze regio geeft dus een indruk van de po-
tenties van de binnenvaart indien een waterweg met grote capaciteit en dimensies beschik-
baar is. Het Nederlandse aandeel in de transportrelaties is hier groter dan in het blauwe en 
groene deelgebied: bijna 30% voor alle modi, en meer dan 50% voor de binnenvaart. Naast 
landbouwproducten en bouwmaterialen (export van Frankrijk naar België/Nederland) zijn 
steenkool en petroleumproducten (invoer van Frankrijk uit België en Nederland) de belang-
rijkste goederencategorieën die met de binnenvaart vervoerd worden.


Ter vergelijking: in 2011 bedroeg de maritieme overslag in de havens van de Vlaams-Nederlandse 
Delta ongeveer 740 miljoen ton.


Technische toelichting


De binnenvaartgegevens zijn rechtstreeks overgenomen uit de SitraM-database van het Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.


De regionale verdeling van het vrachtvervoer over de weg is eveneens gebaseerd op de 
SitraM-database. De database bevat echter enkel gegevens over het vervoer met in Frankrijk 
geregistreerde vrachtwagens. Daarom zijn de totalen met behulp van gegevens van Eurostat 
opgeschaald. Eurostat publiceert gegevens over het internationale wegvervoer, maar enkel op 
nationaal niveau (zonder regionale verdeling). In Frankrijk geregistreerde vrachtwagens staan in 
voor ongeveer een derde van het transport van en naar België, en voor één tiende van het vervoer 
van en naar Nederland. De rest van het vervoer wordt door elders geregistreerde vrachtwagens 
uitgevoerd (waarschijnlijk vooral Nederland, België en diverse Oost-Europese landen). In de mate 
dat de regionale verdeling van het internationale wegvervoer met niet-Franse vrachtwagens af-
wijkt van het wegvervoer met Franse vrachtwagens, zijn de resultaten in Figuur 1 vertekend. Men 
mag aannemen dat niet-Franse vrachtwagens sterker vertegenwoordigd zijn in het vervoer op 
langere afstanden, zodat het aandeel van Noord-Frankrijk in de transportrelaties met België en 
Nederland overschat is.


De gegevens over het spoorwegvervoer zijn afkomstig van Eurostat. De SitraM-database bevat 
wegens vertrouwelijkheidsredenen sinds 2007 geen gegevens over het spoorwegvervoer.


3. Baten van een nieuwe of betere binnenvaartverbin-
ding


Korte theoretische inleiding over de economische baten van een transportproject


Figuur 2: Mogelijke baten van een nieuwe of betere binnenvaartverbinding


Het binnenvaartvervoer op een nieuwe of verbeterde binnenvaartverbinding kan in drie delen 
opgesplitst worden, zoals weergegeven in de kolommen van Figuur 2.


•	 het bestaande binnenvaartvervoer dat ook zonder verbeteringsproject via de binnenvaart 
verlopen zou zijn (op de bestaande, niet verbeterde waterweg);


•	 de vervoersstromen die als gevolg van het verbeteringsproject van weg en spoor naar de 
binnenvaart verschoven zijn;


•	 de geïnduceerde vervoerstromen: dat zijn de nieuwe vervoersstromen die zonder het verbe-
teringsproject niet bestaan. Ze vloeien voort uit nieuwe economische activiteiten of uit de 
reorganisatie van supply chains, die als gevolg van het binnenvaartproject tot stand geko-
men zijn.


De baten van een nieuwe of verbeterde binnenvaartverbinding kunnen eveneens in drie catego-
rieën opgedeeld worden zoals weergegeven in de rijen van Figuur 2.


Ten eerste een vermindering van transportkosten. Een verbeteringsproject creëert een nieuwe 
waterweg met groter gabariet, of verhoogt het gabariet van een bestaande waterweg. Daardoor 
kunnen er grotere schepen ingezet worden, die als gevolg van schaalvoordelen lagere kosten per 
vervoerde ton hebben. Een tweede mogelijke bron van lagere transportkosten zijn reistijdbespa-
ringen door de verhoging van de capaciteit en de schutsnelheid van sluizen (vermindering van 
wacht- en schuttijden).
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De vermindering van transportkosten komt niet alleen ten goede van het al bestaande binnen-
vaartvervoer, maar ook van het vervoer dat als gevolg van het verbeteringsproject van weg- en 
spoorvervoer naar de binnenvaart verschuift. Deze verschuiving betreft goederenstromen waar-
voor vandaag het weg- of spoorvervoer de goedkoopste optie is, en die na de realisatie van het 
verbeteringsproject tegen lagere kosten met de binnenvaart vervoerd kunnen worden. Maar het 
gaat ook om de toekomstige groei van goederenstromen die zonder realisatie van het project op 
het wegen- en spoorwegennet zouden terechtkomen, en met project goedkoper via de waterwe-
gen vervoerd kunnen worden.


De kostenbesparing bereikt door een modale verschuiving is nog groter indien deze vergezeld 
gaat van een reorganisatie van de logistieke ketens gericht op een verhoging van de beladings-
graad en de vermindering van leegrijden en leegvaren door middel van de bundeling van goede-
renstromen om het waterwegennet.


De tweede batenpost is de vermindering van de externe transportkosten. Externe kosten zijn de 
kosten die het vervoer aan de maatschappij oplegt in de vorm van emissies van luchtvervuilende 
stoffen en broeikasgassen, geluidsoverlast, verkeersongevallen en congestie. Per vervoerde ton 
zijn de emissies van luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen in de binnenvaart lager dan in 
het wegvervoer, en in grote lijnen vergelijkbaar met het spoorvervoer. Ook op vlak van geluids-
overlast en ongevalsrisico scoort binnenvaart beter. De verschuiving van wegvervoer naar bin-
nenvaart leidt dus tot een verlaging van de externe transportkosten. 


Ook voor het bestaande binnenvaartvervoer kan er een (meer beperkt) voordeel optreden, in de 
mate dat het verbeteringsproject een schaalvergroting bewerkstelligt. Grotere schepen hebben 
per vervoerde ton een lager energieverbruik, en dus ook lagere emissies van luchtvervuilende 
stoffen en broeikasgassen.


De derde batencategorie bestaat uit de ruimere economische baten als gevolg van de industriële 
transformatie die de verbetering van het binnenvaartsysteem in gang zet. De nieuwe en goedko-
pere transportmogelijkheden maakt de door de nieuwe of verbeterde waterweg ontsloten regio 
aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe industriële activiteiten, die inkomen en werkgele-
genheid creëren.


De ruimere economische baten zijn dus onlosmakelijk verbonden met de nieuwe activiteiten die 
nieuwe vervoersstromen induceren, die zonder het binnenvaartproject niet zouden bestaan. Op 
langere termijn is deze batencategorie mogelijk de belangrijkste van alle. Er zijn vele voorbeel-
den van nieuw aangelegde of opgewaardeerde waterwegen die een economische expansie en 
transformatie van een regio tot stand gebracht hebben. In België en Nederland alleen al kunnen 
het Noordzeekanaal, het kanaal Gent-Terneuzen en het Albertkanaal genoemd worden. Jammer 
genoeg is deze batencategorie ook veruit de moeilijkste om te voorspellen en met betrouwbaar-
heid te kwantificeren. De causale verbanden zijn zeer complex en de effecten treden vooral op de 
lange termijn op, zodat de onzekerheden groot zijn.


Baten van de Seine-Scheldeverbinding


Al de hierboven besproken baten zijn van toepassing op het Seine-Scheldeproject.


•	 Het project vergroot het gabariet van de noord-zuidbinnenvaartverbinding tussen 
Noord-Frankrijk, België en Nederland. Vandaag kunnen enkel de kleinste scheepstypes deze 
verbinding over haar volledige lengte bevaren. Na de realisatie van het project zal ze overal 
toegankelijk zijn voor grote motorschepen en voor tweebaks duwkonvooien met een laadver-
mogen van 4500 ton.


•	 Het nieuwe Canal Seine-Nord Europe telt slechts zeven sluizen, in vergelijking met 19 op 


het bestaande Canal du Nord, en zal door zijn grotere breedte ook een hogere vaarsnelheid 
toelaten. 


•	 Door de verwezenlijking van een volwaardige koppeling tussen het bekken van de Seine en 
het bekken van de Rijn, de Maas en de Schelde creëert het project een aaneengesloten wa-
terwegennet van hoge capaciteit in het belangrijkste economische kerngebied van Europa.


•	 Het project laat toe om de toekomstige groei van het goederenvervoer in dit kerngebied 
(waarvan verwacht wordt dat deze na de recessie zijn trendgroei zal hernemen) op te vangen 
met minimale afwenteling op het al gecongestioneerde wegennet. 


•	 Het stimuleert de bedrijven om hun logistieke processen op duurzame wijze te hertekenen, 
door goederenstromen maximaal op het binnenvaartnetwerk te bundelen waardoor er eco-
nomische en milieubaten behaald worden.


•	 Het project geeft een impuls aan de modernisering van de binnenvaartvloot (waaronder de 
invoering van schonere motoren) en van het verkeers- en vervoersmanagement in de binnen-
vaart (door middel van een Seine-Schelde River Information System).


•	 Het project versterkt het hinterlandbereik van de zeehavens in de Amsterdam-Le Havre ran-
ge, door het aanreiken van een vervoerssysteem met hoge capaciteit dat via het netwerk van 
binnenhavens tot in het hart van de economische en bevolkingscentra reikt (zie binnenha-
vens van Parijs, Lille, Luik, Brussel, Duisburg,…).


•	 De vier multimodale platforms langs het Canal Seine-Nord Europe kunnen de voorloper zijn 
van een industriële en logistieke transformatie in het bedieningsgebied van de Seine-Schel-
deverbinding, die nieuwe werkgelegenheid en toegevoegde waarde zal voortbrengen. 







12 13


4. Bevindingen van eerdere studies
Wat vertellen de projectstudies over de baten van de Seine-Scheldeverbinding?


Figuur 3: Impact van Canal Seine Nord-Europe op binnenvaartvervoer
Trafiek ter hoogte van kanaalvak Péronne – Nesle, Scénario Logistique (miljoen ton)
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,  


H - Evaluation socio-économique, december 2006.


Als onderdeel van het plannings- en besluitvormingsproces van het Seine-Scheldeproject heeft 
Voies Navigables de France een sociaaleconomische studie van het project laten uitvoeren, die in 
2006 gepubliceerd werd.3 De studie heeft betrekking op de werken aan de Seine-Scheldeverbin-
ding in Frankrijk, d.w.z. de aanleg van het nieuwe Canal Seine Nord-Europe tussen de Oise (ter 
hoogte van Compiègne) en het kanaal Dunkerque Escaut (ter hoogte van Cambrai) en een reek 
van opwaarderingswerken op de Oise en op de waterwegen tussen het kanaal Dunkerque Escaut 
en de Belgische grens.


Figuur 3 toont de impact van het project op het binnenvaartvervoersvolume ter hoogte van het 
centrale kanaalvak van het nieuwe Canal Seine Nord-Europe volgens de trafiekanalyse die in het 
kader van de sociaaleconomische studie uitgevoerd is. De impacts zijn echter van vergelijkbare 
proportionele omvang op de andere onderdelen van de Seine-Scheldeverbinding. 


Het bestaande binnenvaartvervoer in de figuur slaat op het vervoer op het bestaande Canal du 
Nord en bedraagt ongeveer 5 miljoen ton per jaar. Het extra vervoersvolume is het gevolg van de 
realisatie van de Seine-Scheldeverbinding. Dit volume wordt, in een centraal scenario, geschat 
op bijna 9 miljoen ton in 2020 en meer dan 20 miljoen ton in 2050. Het grootste deel van dit 
extra volume is afkomstig van een modale verschuiving. De hoeveelheid geïnduceerd vervoer die 
verwacht wordt, is vrij beperkt.


Deze prognose is met een vervoersmodel opgesteld en de gebruikelijke kanttekeningen zijn van 
toepassing. De betrouwbaarheid van de resultaten hangt af van de resultaten van de inputgege-


3 Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation socio-éco-
nomique, december 2006. Dit onderzoek is inmiddels al meer dan 6 jaren oud. Dit impliceert echter niet 
dat de conclusies niet meer relevant zijn. Indien de huidige recessie tijdelijk is en geen impact op de lange-
termijnvooruitzichten van de economie heeft, dan blijven de resultaten van de sociaal-economische studie 
van 2006 in grote mate overeind, zij het met enige jaren vertraging.


vens. Sinds de afschaffing van de Europese binnengrenzen is het veel moeilijker om aan gege-
vens over grensoverschrijdend vervoer te geraken.


Een tweede opmerking is dat het trafiekvolume van het toltarief afhangt. In de sociaaleconomi-
sche studie werd uitgegaan van een gemiddeld toltarief van 1,75 euro per ton voor het gebruik 
van het kanaal Seine Nord-Europe (prijspeil 2000). Er zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met 
een toltarief van 2,5 euro per ton (40% hoger) en 3,25 euro per ton (85% hoger), wat zou leiden 
tot een vermindering van het binnenvaartvolume met respectievelijk ongeveer 4% en 8% in 
vergelijking met het basisscenario. Dit betekent dat de tolgevoeligheid van het vervoersvolume 
ongeveer 1/10 bedraagt. Dat lijkt laag, maar wordt verklaard door het feit dat de tol slechts on-
geveer een 1/10 van de totale vervoerskosten uitmaakt, en dat het merendeel van de verwachte 
trafiek uit bulkgoederen bestaat (meer dan 80% van het aantal tonkilometer op de Seine-Schel-
deverbinding in 2020). In het transport van containers is de concurrentie tussen wegvervoer en 
binnenvaart veel scherper, en is de prijsgevoeligheid bijgevolg hoger. De tolscenario’s die thans 
overwogen worden voorzien een gemiddeld toltarief, dat overeenstemt met het tarief van 2,5 euro 
per ton in prijspeil 2000, maar op een gedifferentieerde manier toegepast: lager voor containers 
en stukgoed, en hoger voor bulk.


Figuur 4: Baten van Canal Seine Nord-Europe
(miljard euro, contante waarde, 2000)
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation so-


cio-économique, december 2006.


Figuur 4 toont de kosten en de baten van de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding (of meer 
bepaald van het Franse deel ervan). Het bedrag van de baten omvat de totale baten van het 
project in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland, en bedraagt ongeveer het dubbele van de 
kosten. De meest recente kostenramingen zijn iets hoger, maar zelfs dan overschrijden de baten 
ruimschoots de kosten. Bij de baten overheersen de besparingen van transportkosten en van 
externe kosten. Deze worden vooral door de modale verschuiving van weg- en spoorvervoer naar 
de binnenvaart veroorzaakt.
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Figuur 5: Geografische verdeling van de baten van Canal Seine Nord-Europe
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation so-


cio-économique, december 2006.


Figuur 5 toont de verdeling van de baten van de realisatie van het Canal Seine Nord-Europe tus-
sen de betrokken landen (en in geval van België ook tussen Vlaanderen en Wallonië). De baten 
voor Frankrijk overwegen. Dat is logisch omdat de belangrijkste verbeteringen van het waterwe-
gennet op het grondgebied van Frankrijk gesitueerd zijn.


Er moet opgemerkt worden dat de geografische toedeling van transportbaten (de grootste baten-
post) geen evidente oefening is. De besparing van transportkosten wordt door de marktwerking 
deels of geheel doorgeschoven van vervoerder naar verlader/ontvanger van de goederen, en van 
deze laatste weer naar zijn klanten, enzovoort. De gedetailleerde informatie ontbreekt om te kun-
nen bepalen waar in de productie- en logistieke keten de baten uiteindelijk neerslaan. In de soci-
aaleconomische studie is verondersteld dat 50% van de transportbaten van goederenstromen in 
de regio van herkomst neerslaan, en 50% in de regio van bestemming. Dit is een pragmatische, 
maar verdedigbare rekenregel die van de redelijke aanname vertrekt dat de transportbaten on-
geveer gelijkmatig over de verschillende partijen in de transportketen verdeeld zijn. De toedeling 
van de besparing van externe kosten is veel gemakkelijker. Ze zijn grotendeels direct gerelateerd 
aan de op het grondgebied afgelegde afstand.


In de voorgaande figuren is aparte batenpost voor de zeehavens opgenomen. De stakeholders 
in de zeehavens (havenautoriteit, overslagbedrijven, expediteurs,…) behoren tot de partijen in 
de transportketen, en delen net als die partijen in de transportbaten. De zeehavens vallen dus 
onder dezelfde pragmatische verdelingsregel die in de sociaaleconomische studie gehanteerd 
is, waarbij de zeehaven als herkomst- of bestemming beschouwd is. Bij de toepassing van deze 
rekenregel op zeehavens moet echter een kanttekening gemaakt worden. Zeehavens zijn niet de 
uiteindelijke herkomst of bestemming van de goederenstromen, maar vormen een doorvoerpunt 
van en naar overzeese gebieden. Bijgevolg delen dus ook consumenten en bedrijven in de over-
zeese gebieden in de baten van het project. 


De havenautoriteit is zijn slechts één van de stakeholders in de zeehaven. Het aandeel van ha-
venautoriteiten in de transportbaten is wellicht zeer beperkt. Er zijn maar  twee mechanismen via 
welke de zeehavens voordeel uit de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding halen:


•	 extra inkomsten uit binnenvaartrechten op zeehavengebonden goederenstromen die van 
weg of spoor naar de binnenvaart verschoven zijn;


•	 extra inkomsten uit zeevaartrechten op de nieuwe geïnduceerde goederenstromen, in de 
mate dat die via de havens verlopen.


In beide gevallen gaat het om kleine bedragen. Binnenvaartrechten vertegenwoordigen maar een 
gering deel van de inkomsten uit havenrechten. De verwachte geïnduceerde trafieken zijn zeer 
beperkt, zo blijkt uit Figuur 3, en bovendien is slechts een deel daarvan zeehavengebonden. Van 
de extra inkomsten uit havenrechten moeten dan nog de extra havenkosten afgetrokken worden 
die door de extra volumes veroorzaakt worden.


Figuur 6: Impact van Canal Seine Nord-Europe op de zeehavens
Aan- en afvoer van maritieme containers in Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie en Île-de-France
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation so-


cio-économique, december 2006.


Figuur 6 toont de impact, volgens de sociaaleconomische studie gepubliceerd in 2006, van de 
Seine-Scheldeverbinding op de marktaandelen van de zeehavens in het containervervoer van/
naar Noord-Frankrijk en Île-de-France. De studie verwacht een versterking van het marktaandeel 
van de Franse havens ten koste van de Vlaamse en Nederlandse havens. De meest markante evo-
lutie is de stijging van het marktaandeel van de haven van Duinkerken. Deze vindt vrijwel volledig 
in de regio Nord-Pas-de-Calais plaats. Aangezien Duinkerken echter al een goede binnenvaart-
verbinding met deze regio heeft, rijst de vraag hoe het Seine-Scheldeproject hier een verschil kan 
maken.


In termen van marktaandelen is de impact van het Seine-Scheldeverbinding naar verwachting 
zeer bescheiden. Een stijging van het marktaandeel van een haven zal vooral ten koste van het 
marktaandeel van een andere haven gaan. Door de verwachte sterke expansie van de totale 
maritieme containerstromen van en naar de regio (zie cijfers bovenaan Figuur 6), zal het contai-
nervolume van de Nederlandse en Vlaamse havens met herkomst of bestemming Noord-Frankrijk 
in absolute termen toenemen, ook al daalt hun marktaandeel. Die totale groei van de container-
volumes vloeit echter uit autonome economische ontwikkelingen voort, en is geen gevolg van 
de Seine-Scheldeverbinding. Eerder is al opgemerkt dat het volume van nieuwe, door het project 
geïnduceerde trafiekstromen zeer beperkt is. In die zin kan toch gesteld worden dat de realisatie 
van de Seine-Scheldeverbinding voor de zeehavens in termen van overslagvolume een ‘zero sum 
game’ is, waarbij, volgens de in 2006 gepubliceerde sociaaleconomische studie, de Franse ha-
vens winnen.


Dit beeld kan enkel wijzigen indien de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding belangrijke 
nieuwe trafiekstromen gekoppeld aan nieuwe economische activiteiten kan genereren, die veel 
groter zijn dan de ramingen in de socio-economische studies. In latere hoofdstukken wordt hier-
op teruggekomen.
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5. Kansen en bedreigingen voor de zeehavens van de 
Vlaams-Nederlandse Delta


Wat is de visie van de zeehavens over de kansen van de Seine-Scheldeverbinding?


In dit hoofdstuk wordt bericht over de visie van de zeehavens in de Vlaams-Nederlandse Delta 
op de economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding. Het hoofdstuk wordt met enkele 
samenvattende conclusies en opmerkingen afgesloten.


Antwerpen


Noord-Frankrijk is voor de haven van Antwerpen een belangrijke achterlandmarkt. Dit belang is 
niet altijd direct zichtbaar. Zo worden vele containers met bestemming Noord-Frankrijk in Belgi-
sche distributiecentra gelost, van waaruit de goederen met huiftrailers naar de eindbestemming 
in Noord-Frankrijk vervoerd worden. Voor uitvoercontainers gebeurt hetzelfde, maar dan in omge-
keerde richting.


Vandaag wordt Noord-Frankrijk hoofdzakelijk via wegverbindingen bediend die weinig congestie 
kennen. Goederenstromen zullen enkel naar de binnenvaart verschuiven indien deze een lagere 
totale vervoersprijs dan de bestaande efficiënte wegverbinding aanbiedt. In dit verband wijst de 
haven van Antwerpen op een aantal knelpunten waardoor het belang van de Seine-Scheldever-
binding, in de thans voorziene configuratie, zeer beperkt geacht wordt.


•	 Terwijl de opgewaardeerde Leie en het nieuwe Canal Seine Nord-Europe een vrije doorvaar-
hoogte onder de bruggen van 7 meter zullen hebben (geschikt voor vaart met drie lagen 
containers), is op de verbinding tussen de Belgische en Franse delen van de Seine-Schel-
deverbinding (het segment Deûlémont-Komen) slechts een vrije doorvaarhoogte van 5,25 
meter voorzien (geschikt voor twee lagen containers). De schepen waarvoor de Seine-Schel-
deverbinding ontworpen is, kunnen zelfs tot vier lagen containers vervoeren (wat een brug-
hoogte van 9,1 meter vergt). Hierdoor wordt de maximale beladingsgraad van de inzetbare 
containerschepen met de helft verminderd, wat een verhogend effect op de kostprijs per 
vervoerde TEU heeft. 


•	 De kostprijs van het gebruik van de Seine-Scheldeverbinding wordt verder verhoogd door de 
geplande aanrekening van een tol.


•	 Wegens vaarwegbeperkingen op de Boven-Schelde en de Boven-Zeeschelde zal vanuit 
de haven van Antwerpen de Seine-Scheldeverbinding via de Westerschelde, het kanaal 
Gent-Terneuzen en de Leie naar Frankrijk lopen. Voor ladingen van/naar Valenciennes, een 
belangrijke achterlandmarkt voor de haven van Antwerpen, betekent dit een extra reistijd 
van één dag ten opzichte van het Scheldetraject. 


Door deze kostprijsverhogende factoren verwacht de haven van Antwerpen dat het transportkos-
tenvoordeel van de binnenvaart onvoldoende groot zal zijn om de nadelen ten opzichte van het 
wegvervoer (extra consolidatie- en overslagkosten, lagere snelheid) te kunnen compenseren.


Indien de bovenstaande knelpunten echter geremedieerd worden, ziet de haven van Antwerpen 
belangrijke kansen voor een modale verschuiving van goederenstromen naar de binnenvaart, en, 
als gevolg van de ontwikkeling van de multimodale platforms langs het Canal Seine Nord-Europe, 
mogelijk ook de generatie van nieuwe trafieken. De opwaardering van de alternatieve Schelde-
route is voor Antwerpen een kritieke randvoorwaarde om deze kansen te realiseren, want hier-
door wordt de afstand tot de marktgebieden in Noord-Frankrijk (en in het bijzonder de belangrij-
ke economische concentratie rond Valenciennes) aanzienlijk verminderd.


Gent


Ook voor Gent is Noord-Frankrijk een relatief belangrijke afzetmarkt. Het binnenvaartvervoer tus-
sen de haven en Noord-Frankrijk bedraagt ongeveer 1,5 miljoen ton (op een totaal van 23 miljoen 
ton binnenvaartoverslag in de haven van Gent). Het betreft vooral bouwmaterialen, meststoffen 
en landbouwproducten. Over de weg worden grotere volumes vervoerd, maar daarover is geen 
statistische informatie beschikbaar.


De haven van Gent wil stevig inspelen op de containervaart afkomstig van de mainports door te 
fungeren als decongestie- en consolidatiehub voor hun maritieme containers met oorsprong en 
bestemming Frankrijk. De containers worden met grote binnenvaartschepen of –combinaties 
rechtstreeks van de containerterminals naar Gent vervoerd. Daar worden ze geconsolideerd en 
verdeeld op kleinere schepen naar de verschillende eindbestemmingen. Tegelijkertijd kunnen 
aanvullende logistieke diensten verzorgd worden (documentatie, labelling, herverpakking,…).


Daarnaast ziet de haven ook kansen voor een verdere expansie van de bestaande bulktrafieken 
(bouwmaterialen, landbouwproducten,...). 


Moerdijk


In de strategische toekomstvisie die de haven van Moerdijk aan het opstellen is, tekenen 
zich twee (niet-exclusieve) strategieën af: (1) Moerdijk als shortsea haven en (2) Moerdijk als 
‘extended gateway’ van de mainports Rotterdam en Antwerpen. In beide strategieën is de Sei-
ne-Scheldeverbinding versterkend, maar de kansen zijn groter in de tweede strategie.


In de eerste strategie kan de Seine-Scheldeverbinding voor de aan/afvoer van goederenstromen 
uit Noord-Frankrijk zorgen, die van de in Moerdijk aangeboden shortsea lijndiensten gebruik 
willen maken. Wegens de relatief grote afstand zijn de praktische potenties wellicht zeer beperkt.


De tweede strategie is gericht op de consolidatie van stromen tussen beide mainports en het 
achterland van West-Brabant. Door de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding, kunnen stro-
men van/naar Noord-Frankrijk in deze consolidatie mee opgenomen worden. Enkele voorbeelden 
van kansen zijn:


•	 bundeling van laagwaardige bulkstromen (zand, grind, ertsen, metalen), zodat de transport-
kosten door schaalvoordelen verlaagd kunnen worden;


•	 aanvoer van agrilbulk uit Noord-Frankrijk voor de bierindustrie;


•	 ontsluiting van Noord-Frankrijk (tot en met Île-de-France) als afzetmarkten voor de nieuwe 
‘bio-based’ en ‘greenport’ industrieën in Nieuw Prinsenland en Westland. Gebundelde 
vrachten van verse groenten en fruit zouden in geconditioneerde containers per binnenschip 
naar afzetmarkten in Noord-Frankrijk vervoerd kunnen worden.


Rotterdam


De haven van Rotterdam verwacht dat het effect van de Seine-Scheldeverbinding vooral een 
modale verschuiving van het achterlandtransport van de bestaande maritieme goederenstromen 
zal bewerkstellen, eerder dan nieuwe maritieme trafieken te genereren, of significante verschui-
vingen van goederenstromen tussen de zeehavens te veroorzaken. Het havenbedrijf heeft een 
quick scan van het potentieel van de Seine-Scheldeverbinding laten uitvoeren. Het additionele 
binnenvaartvolume van en naar Noord-Frankrijk (tot en met Île-de-France) wordt geraamd op 1 tot 
maximaal 2 miljoen ton per jaar, hoofdzakelijk voortvloeiende uit een modale verschuiving. Dit 
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onderzoek betrof enkel het achterlandvervoer van maritieme stromen. De continentale stromen 
van de havenindustrie werden niet beschouwd.


De belangrijkste reden voor de geringe impact voor de haven van Rotterdam is de lange reistijd 
van de binnenvaart naar de Noord-Franse markt. Een reis tussen Rotterdam en Parijs zou tot 55 
uur duren. Het is niet waarschijnlijk dat de schaal- en frequentievoordelen aan de maritieme 
zijde dit tijdskostennadeel ten opzichte van meer nabij gelegen havens (vooral Le Havre) kan 
compenseren.


Dit belet niet dat de VND moet ijveren voor het wegwerken van de knelpunten op de noord-zuid-
verbinding. Daarbij hoort niet enkel de Seine-Scheldeverbinding, maar ook de sluizen op de 
binnenvaartverbindingen tussen Vlaanderen en Nederland (Terneuzen, Volkerak, Kreekrak).


Zeebrugge


Ook voor Zeebrugge is Noord-Frankrijk een belangrijk achterlandgebied. De haven ziet in de Sei-
ne-Scheldeverbinding dan ook kansen om dit achterland op een efficiëntere wijze te bedienen, 
en zijn troef van een directe ligging aan de Noordzee sterker te kunnen uitspelen. Concrete kan-
sen voor een modale verschuiving naar de binnenvaart zijn er voor auto’s (voertuigen voor export 
uit Valenciennes en importvoertuigen bestemd voor Noord-Frankrijk en met name Île-de-France).


Essentiële voorwaarde is wel dat het Seine-Schelde-Westproject gerealiseerd wordt. Dit project 
voorziet de aanleg van een kanaal van klasse Vb (4.400 ton, dus dezelfde vaarwegklasse als de 
Seine-Scheldeverbinding) op het tracé van het bestaande Afleidingskanaal van de Leie. Zon-
der dit project kan de binnenvaart op Zeebrugge slechts in zeer geringe mate meeliften met de 
schaalvergroting die door de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding mogelijk gemaakt wordt. 
De haven van Zeebrugge is vandaag al door het kanaal Gent-Brugge op de Seine-Scheldeverbin-
ding aangesloten, maar dit kanaal heeft slechts een beperkt gabariet en doorvoercapaciteit. 


Zeeland Seaports


De realisatie van de Seine-Scheldeverbinding bewerkstelligt een forse versterking van de logistie-
ke noord-zuidas, in aanvulling op de al zeer sterke oost-westas. Zeeland Seaports, en vooral de 
Kanaalzone Gent-Terneuzen, kan hier een belangrijke schakelfunctie vervullen. 


Na de ingebruikname van de Seine-Scheldeverbinding zullen de door het kanaal Gent-Terneuzen 
passerende binnenvaartcontainerstromen van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen 
toenemen. Zeeland Seaports kan op diverse manieren hierop inspelen:


•	 de organisatie van overslagpunt waar containers af- en bijgeladen worden;


•	 de ontwikkeling van een aanbod van logistieke diensten met toegevoegde waarde;


•	 de koppeling met de containeractiviteiten in Vlissingen;


•	 de ontwikkeling van een aanbod van diensten aan de binnenvaartsector (schepen en be-
manning).


Samenvattende conclusies en opmerkingen


Een binnenvaartverbinding is zo sterk als haar zwakste schakel. Voor containervaart is de 
zwakste schakel de verbinding tussen het Franse en het Belgische waterwegnet, waar volgens 
de huidige plannen een vrije doorvaarhoogte onder de bruggen van 5,25m voorzien wordt. Dit 
is voldoende voor een lading van twee lagen containers, terwijl de schepen waarvoor de Sei-


ne-Scheldeverbinding ontworpen is tot vier lagen containers kunnen vervoeren. Bijgevolg kunnen 
de schepen slechts gedeeltelijk beladen worden, waardoor de vervoerskosten per container 
gevoelig toenemen en gevreesd wordt dat de binnenvaart niet voldoende met het wegvervoer 
zal kunnen concurreren. Op de rest van de Seine-Scheldeverbinding (Leie en Canal Seine-Nord 
Europe) zal vaart met drie lagen containers mogelijk zijn, maar voor het vervoer tussen de havens 
van de Vlaams-Nederlandse Delta en het Noord-Franse achterland is het knelpunt ter hoogte van 
de Frans-Belgische grens de bepalende en beperkende factor. De potenties van de Seine-Schel-
deverbinding voor de containervaart worden hierdoor lager, terwijl maritieme containerstromen 
voor het geheel van de havens in de Vlaams-Nederlandse Delta de belangrijkste groei laten zien. 


De impact van dit knelpunt mag echter ook niet overschat worden. In de praktijk varen er relatief 
weinig schepen met het maximale aantal containers. Verder vertegenwoordigen de kosten van 
het binnenvaartvervoer slechts een fractie van de totale vervoerskosten (van ‘deur tot deur’, 
met inbegrip van de kosten van overslag en voor- en natransport over de weg). Door deze twee 
factoren is de impact van de beperking van het aantal lagen op de totale vervoerskosten per TEU 
beduidend kleiner (tussen 5% en 20% voor een vermindering van drie naar twee lagen volgens 
berekeningen van Voies Navigables de France) dan de impact op de maximale beladingsgraad. 
Het aantal lagen waarmee gevaren kan worden, heeft wel een direct evenredige impact op de 
capaciteit van de waterweg. Indien nodig kan de capaciteit echter tegen veel lagere kosten uitge-
breid worden door het ontdubbelen van sluizen dan door het verhogen van alle bruggen.


Een tweede knelpunt is de capaciteit van de noord-zuidbinnenvaartverbinding tussen Vlaan-
deren en Nederland, en in het bijzonder van de sluizen (Terneuzen, Volkerak, Kreekrak). Het 
aandeel van de binnenvaart naar Noord-Frankrijk in het totale binnenvaartverkeer dat via deze 
sluizen passeert is klein, en zal ook na de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding relatief 
bescheiden blijven. Maar deze sluizen zijn al dichtbij of voorbij het congestiepunt, en zelfs een 
bescheiden extra trafiekimpuls van de Seine-Scheldeverbinding maakt de oplossing van deze 
knelpunten meer prangend.


Indien deze knelpunten opgelost raken, verwachten de havens in het achterlandvervoer van en 
naar Noord-Frankrijk een sterke verschuiving van wegvervoer naar de binnenvaart. Ze verwachten 
echter geen significante impact op de totale maritieme overslag in de Vlaams-Nederlandse Delta. 
Een modale verschuiving genereert immers op zich geen nieuwe trafieken. Dat laatste is enkel 
mogelijk indien het project de basis voor de creatie van nieuwe economische activiteiten vormt, 
waaruit nieuwe, geïnduceerde vervoersstromen voortvloeien.


Het kanaal Gent-Terneuzen vormt als het ware de trechter waarlangs de achterlandstromen van 
de overige havens (Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen, Zeebrugge via estuaire vaart, en Moerdijk) 
naar de Seine-Scheldeverbinding richting Frankrijk geleid worden. Dit biedt specifieke kansen 
aan de havens van Gent en Terneuzen, waarop ze beide willen inspelen. De trechter vormt een 
natuurlijk consolidatiepunt voor de containerstromen van/naar de mainporthavens. In het conso-
lidatiepunt worden ‘dikke’ stromen van/naar de havens gekoppeld met ‘dikke’ stromen van/naar 
bestemmingen in Noord-Frankrijk, zodat schaalvoordelen over het hele traject maximaal benut 
kunnen worden. Tevens kunnen op het consolidatiepunt aanvullende logistieke diensten verricht 
worden. De vraag stelt zich echter of de schaalvoordelen zullen opwegen tegen de extra overslag-
kosten op het consolidatiepunt. De verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart brengt op zich 
al extra consolidatie- en overslagkosten met zich mee. De extra kosten van een additionele over-
slag op het consolidatiepunt zijn mogelijk prohibitief.
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6. Kansen en bedreigingen voor de provincies van de 
Vlaams-Nederlandse Delta


Wat kan de Seine-Scheldeverbinding voor de provincies betekenen?


Dit hoofdstuk bericht over de visie van de provincies in de Vlaams-Nederlandse Delta over de 
economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding. Het hoofdstuk sluit af  met enkele samen-
vattende conclusies.


Antwerpen


De provincie Antwerpen ziet vooral voordelen op vlak van de verduurzaming van het vervoer en 
de vermindering van congestie op het wegennet als gevolg van de verschuiving van goederen-
stromen naar de binnenvaart. Voorts liggen er mogelijk kansen voor synergie met de activiteiten 
op de multimodale platforms langs het nieuwe Canal Seine Nord-Europe.


Noord-Brabant


De provincie Noord-Brabant is één van de grootste producenten en exporteurs van voedings-
producten. De betrokken bedrijven zijn in toenemende mate met de duurzaamheid van hun 
transport begaan, en kiezen waar mogelijk voor het schip in plaats van de vrachtwagen. Als de 
Seine-Scheldeverbinding voltooid is, zouden deze bedrijven zich meer op de Noord-Franse markt 
kunnen richten. Noord-Frankrijk is zowel een mogelijk bron van grondstoffen (granen en mout) 
als (vooral Île-de-France) een grote afzetmarkt van afgewerkte voedingsproducten zodat er kan-
sen voor een evenwichtige vervoersrelatie zijn, waardoor het aantal lege kilometers geminimali-
seerd wordt.


Verdere opportuniteiten zijn er voor zand en grind en afval. Île-de-France is een belangrijke ver-
bruiker van zand en grind, en genereert anderzijds grote hoeveelheden afval die afgevoerd en 
verwerkt moeten worden. Deze laatste markt moet echter nog volledig ontwikkeld worden: van-
daag is er geen afvoer van afval uit Île-de-France naar de Vlaams-Nederlandse Delta.


Er worden ook twee kanttekeningen bij de potenties geplaatst. Aanvoer van granen en andere 
grondstoffen uit Noord-Frankrijk over langere afstanden via de binnenvaart is niet ondenkbaar, 
maar deze moet concurreren met de nabije maritieme aanvoer, zodat de volumes wellicht be-
perkt zullen blijven. Ten tweede blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek over de concurrentie-
positie van de Nederlandse regio’s dat Île-de-France voor vele bedrijfstakken in Noord-Brabant 
niet alleen een afzetmarkt maar ook een concurrent is. Île-de-France bezit door die grote thuis-
markt een agglomeratievoordeel, dat het actief uitspeelt om buitenlandse investeringen aan te 
trekken. 


Oost-Vlaanderen


De industrie in de Kanaalzone Gent-Terneuzen maakt al in grote mate gebruik van de binnenvaart 
voor de aanvoer van grondstoffen of de afvoer van afgewerkte producten. Door de realisatie van 
de Seine-Scheldeverbinding kunnen deze bedrijven klanten in Noord-Frankrijk goedkoper beleve-
ren en hun afzetmarkt uitbreiden.


Een voorbeeld daarvan is de bouwmaterialenindustrie in de haven van Gent die in de jongste 
jaren een sterke groei gekend heeft. De kanaalzone is zeer geschikt als productie- en distributie-


basis van bouwmaterialen, vanwaar ze via depots langs de waterwegen in Oost- en West-Vlaan-
deren en Noord-Frankrijk naar de eindgebruiker vervoerd kunnen worden. Met de aanleg van het 
Canal Seine-Nord Europe komt zelfs Parijs in het bereik. Wegens de relatieve lage waarde per 
ton, zullen de groeiopportuniteiten wel sterk afhangen van de tarifering van het gebruik van de 
Seine-Scheldeverbinding.


Buiten de kanaalzone zijn er in Oost-Vlaanderen twee industriële kernen die van de vervoermo-
gelijkheden van de Seine-Scheldeverbinding kunnen meegenieten: Deinze en Aalter. Door de 
verwachte hoge frequentie van binnenvaartdiensten op de Seine-Scheldeverbinding kunnen 
lokale bedrijven met kleinere ladingen meeliften. Maar dan moeten er wel voldoende openbare 
kades of overslagcentra beschikbaar zijn, waarlangs deze bedrijven toegang tot de Seine-Schel-
deverbinding hebben. 


West-Vlaanderen


De provincie West-Vlaanderen heeft een belangrijk voedingscluster dat door de realisatie van de 
Seine-Scheldeverbinding zijn concurrentievermogen kan versterken en daardoor nieuwe binnen-
vaarttrafieken kan genereren. De aanvoer van grondstoffen (granen) geschiedt al in grote mate 
per schip, en zal als gevolg van de schaalvergroting efficiënter worden. Nieuwe kansen liggen er 
in de verwerking van aardappelen en groenten, waarbij zowel aan de aanvoerzijde (Picardië) als 
de afvoerzijde (Île-de-France) belangrijke volumes zijn, die naar de binnenvaart kunnen verschui-
ven. Dit sluit mooi aan bij initiatieven voor City Logistics in Parijs die beogen om de binnenstad 
maximaal met de binnenvaart te beleveren. 


Ook in de bouwmaterialensector (zowel grondstoffen als fabricaten) is er nog een groot potenti-
eel voor modale verschuiving naar de binnenvaart, en daardoor tegelijkertijd een versterking van 
de concurrentiepositie op de Noord-Franse markt.


Er moet wel over gewaakt worden dat de Seine-Scheldeverbinding geen ‘watersnelweg zonder 
op- en afritten’ wordt, waarover hoofdzakelijk transitstromen vervoerd worden. Daarom moeten 
meer laad- en losfaciliteiten voorzien worden. De behoefte kan deels door de optimalisatie van 
bestaande kades opgevangen worden (bijvoorbeeld door private kades deels voor derde gebrui-
kers open te stellen), maar er is ook nood aan nieuwe overslagplatforms. De regio krijgt de kans 
om door een grootschalige waterweg van internationaal niveau doorkruist te worden. Lokaal 
moeten de (ruimtelijke) keuzen gemaakt worden om deze kans te benutten.


Zeeland


De provincie Zeeland beschikt over een sterk uitgebouwd chemisch en voedingscluster dat al in 
belangrijke mate met de binnenvaart grondstoffen aanvoert en/of afgewerkte producten afvoert. 
De realisatie van de Seine-Scheldeverbinding verbetert nog de multimodale bereikbaarheid van 
de provincie, waardoor de bestaande bedrijven hun afzetmarkt kunnen uitbreiden, en de regio 
een aantrekkelijkere locatie voor de inplanting van productie(deel)processen wordt.


Dezelfde voordelen gelden voor de zich ontwikkelende biogebaseerde economie, waar er grote 
kansen liggen in een sterkere interactie met Noord-Frankrijk, met name voor de valorisatie van 
reststoffen van de landbouw. Deze kunnen lokaal (bijvoorbeeld op de voorziene multimodale 
platforms langs het Canal Seine-Nord Europe) tot bio-based grondstoffen verwerkt worden. Ver-
volgens worden de grondstoffen vervoerd naar de Vlaams-Nederlandse Delta als input voor de 
daar gevestigde bio-based chemische nijverheid. 


Wel moet opgemerkt worden dat bij de ontwikkeling van de biogebaseerde economie 
Noord-Frankrijk niet alleen een bron van bio-based grondstoffen is, maar ook een concurrent in 
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de bio-based chemische nijverheid. De verdere transformatie van bio-based grondstoffen kan 
zich immers ook op de multimodale platforms langs het Canal Seine-Nord Europe gaan vestigen.


Ook is de volledige benutting van de potenties van de Seine-Scheldeverbinding voorwaardelijk 
aan het wegwerken van knelpunten op vlak van sluiscapaciteit op de noord-zuidverbinding tus-
sen Vlaanderen en Zeeland.


Zuid-Holland


De Seine-Scheldeverbinding opent mogelijkheden voor Greenport (Westland-Oostland) voor de 
belevering van Île-de-France door middel van geconditioneerd vervoer via de binnenvaart. Dit 
sluit goed aan bij de eerder vermelde City Logistics initiatieven in Parijs.


Geconditioneerd vervoer zou voor de binnenvaart een nieuwe markt zijn. De volumes zijn echter 
relatief beperkt. Voorts stelt zich de uitdaging om retourvracht te vinden. Anders is het gebruik 
van de binnenvaart wellicht niet kostencompetitief.


Samenvattende conclusies en opmerkingen


De Vlaams-Nederlandse Delta huisvest diverse bedrijfstakken die al in grote mate van de bin-
nenvaart gebruik maken: bouwmaterialen, verwerking van landbouwproducten en voedings-
nijverheid, en de chemische nijverheid. Voor deze bedrijfstakken leidt de realisatie van de 
Seine-Scheldeverbinding tot een vermindering van transportkosten en biedt het kansen voor een 
uitbreiding van de afzetmarkt in en naar Noord-Frankrijk. 


Door de verwachte hoge frequentie van binnenvaartdiensten op de Seine-Scheldeverbinding 
wordt binnenvaart haalbaar voor bedrijven met kleinere en meer tijdkritische ladingen, die nu 
nog uitsluitend op het wegvervoer aangewezen zijn. Door goederenstromen van deze bedrijven 
van de weg naar de binnenvaart te verschuiven, wordt een verdergaande verduurzaming van het 
transport bereikt. Maar dan moeten er wel voldoende openbare kades of overslagcentra beschik-
baar zijn, waarlangs deze bedrijven toegang tot de Seine-Scheldeverbinding hebben. Dit vergt 
extra inspanningen van het ruimtelijke beleid.


Tenslotte kan de Seine-Scheldeverbinding de Vlaams-Nederlandse Delta een meer aantrekke-
lijke locatie voor de vestiging van nieuwe economische activiteiten maken, die op hun beurt 
geïnduceerde vervoersstromen zullen genereren. Dit geldt in het bijzonder voor de zich ontwik-
kelende biogebaseerde economie, waar er grote kansen liggen in een sterkere clustering met 
Noord-Frankrijk voor het gebruik van landbouwreststoffen. De relatie met Noord-Frankrijk is ech-
ter niet alleen versterkend, maar ook concurrerend. De biogebaseerde economie zal zich ook in 
Noord-Frankrijk ontwikkelen (bijvoorbeeld op de multimodale platforms langs het Canal  
Seine-Nord Europe), en zal met de Seine-Scheldeverbinding over een efficiënte verbinding met 
een waaier van exporthavens beschikken.


7. Stippen achter de horizon
Economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding op lange termijn (2050)


Figuur 7: De Blauwe Boog


De Seine-Scheldeverbinding verlengt de bestaande Rijn-corridor tot aan de Seine. In 2050 treffen 
we in deze ‘Blauwe Boog’ een dynamische ‘new industrial economy’ aan. Ze strekt zich uit van 
Parijs over de Vlaams-Nederlandse Delta en het gerevitaliseerde Ruhrgebied tot Basel.


Door stijgende lonen in de BRICS-landen en hoge brandstofprijzen is Europa weer aantrekkelijk 
geworden voor industriële activiteiten. De multimodale platforms en bedrijvenzones langs de 
Seine-Rijn-Corridor (waaronder de vier platforms langs het Seine-Nordkanaal) bleken een uitste-
kende locatie. 


Het aantrekkingsvermogen van de corridor vloeit voort uit de verknoping van drie omvangrijke 
productie- en marktgebieden van Europese schaal (Île de France, de Vlaams-Nederlandse Delta 
en het Ruhrgebied) langs een binnenvaartweg waarop zowel massagoederen als stukgoederen 
vlot, goedkoop en milieuvriendelijk vervoerd worden. 


De industriële en logistieke slagkracht van de corridor is ondersteund door een flankerend ruim-
telijk beleid en vormingsbeleid, zodat er opgeleide mensen zijn om de ‘new industrial economy’ 
vorm te geven, en er voldoende ruimte is om te wonen en te werken in de corridor.


Een van de pijlers van de ‘new industrial economy’ is de biogebaseerde economie. Als gevolg 
van schaarser worden fossiele brandstoffen en feedstock heeft deze een forse ontwikkeling 
doorgemaakt. Op de platforms langs het Canal Seine-Nord Europe is een nieuwe bio-based hub 
ontstaan, verbonden met innovatieve bio-clusters in Oost- en West-Vlaanderen, Zeeland en 
Noord-Brabant.
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De havens van de Vlaams-Nederlandse Delta zijn alle op volwaardige wijze op de Seine-Rijn-Cor-
ridor aangesloten. Ze hebben een centrale ligging op het scharnierpunt van de noord-zuidas 
(Seine-Scheldeverbinding) en de oost-westas (Rijn), waardoor ze de uitgelezen gateway tot de 
nieuwe industriële corridor vormen. Als gevolg van de industriële vernieuwing zijn de inkomende 
goederenstromen in de zeehavens relatief geslonken, maar de uitvoerstromen sterk gestegen. 
De zeehavens van de Vlaams-Nederlandse Delta hebben belangen verworven in de multimodale 
platforms om de nieuwe stromen efficiënter te behandelen.


In de corridor is de binnenvaart de voorkeursmodus voor alle langeafstandsvervoer van zowel 
bulk- als stukgoederen, en zowel maritieme als continentale stromen. Langs de ‘watersnelweg’ 
van Parijs tot Bazel zijn op geregelde afstanden regionale overslagcentra ingeplant. Zij verzeke-
ren de koppeling tussen het langeafstandsbeen met de binnenvaart en de laatste kilometers tot 
de eindbestemming met het wegvervoer.


Randvoorwaarden


Het hierboven geschetste beeld beschrijft de grote economische kansen die de Seine-Schelde-
verbinding kan bieden in een scenario waarbij een reeks van randvoorwaarden gunstig uitvallen. 
Die kansen komen echter niet vanzelf tot stand. Hun verwezenlijking vergt een actief beleid op 
diverse domeinen.


Ten eerste het ruimtelijke en infrastructuurbeleid. De havens van de Vlaams-Nederlandse Delta 
moeten op volwaardige wijze op de Seine-Scheldecorridor aangesloten zijn. Daarvoor zijn de 
volgende infrastructurele ingrepen nodig:


•	 uitbreiding van de sluiscapaciteit op de noord-zuidverbinding tussen Vlaanderen en Neder-
land;


•	 realisatie van Seine-Schelde-West;


•	 opwaardering van de Schelderoute naar Noord-Frankrijk, naast de Leieroute.


Ook de bedrijfszones in de Vlaams-Nederlandse Delta moeten een afdoende toegang tot de Sei-
ne-Scheldebinnenvaartas hebben. Om een ingrijpende modale verschuiving te verwezenlijken, 
moeten ook niet direct aan de waterweg gelegen bedrijven in staat zijn om van de waterweg 
gebruik te maken. Daarvoor moeten er voldoende openbare kadefaciliteiten voorzien worden. In 
sommige provincies is de capaciteit op dit moment onvoldoende, en dient extra ruimte gevon-
den te worden. Anderzijds moet er ook voor opgepast worden dat de extra investeringen niet tot 
overcapaciteit leiden. De capaciteit van regionale overslagcentra moet op het lading-genererende 
vermogen van de regio afgestemd worden.


Ten tweede het mobiliteitsbeleid. Een doorgedreven en blijvende modale verschuiving ten voor-
dele van vervoersmodi met lagere externe kosten vereist een mobiliteitsbeleid dat op de aan-
rekening van alle infrastructuurkosten en externe kosten gericht is. De verladers van goederen 
zullen dan op basis van een bedrijfseconomische calculatie vanzelf maximaal van binnenvaart 
gebruik maken. Met de tolwegen en de eco taxe poids-lourds voor de wegen waar geen tol wordt 
geheven, is Frankrijk op dit gebied al verder gevorderd dan de Vlaams-Nederlandse Delta.


Ten slotte een Europees industrieel vernieuwingsbeleid. Europa moet een aantrekkelijke locatie 
voor de productie van goederen blijven. Ondanks het groeiende belang van de dienstensector 
zal de productie van goederen noodzakelijk blijven om de welvaart in Europa te behouden, al is 
het maar om te betalen voor de steeds duurder wordende energie- en grondstoffen die Europa 
zelf niet kan voortbrengen. Een industriële revitalisering behelst meer dan het herstel van het 
concurrentievermogen van de bestaande bedrijfstakken (indien dat al volledig mogelijk zou 
zijn). De nieuwe industriële economie moet maximaal gestoeld zijn op hernieuwbare energie en 
hergebruik van grondstoffen. Ze zal leiden tot nieuwe goederenstromen, onder meer van rest- en 
afvalstoffen. Zoals eerder aangestipt is de Seine-Rijn-binnenvaartas uitstekend gelegen om deze 
stromen te accommoderen. 
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8. Met verenigde krachten
Een gemeenschappelijk strategie voor de Vlaams-Nederlandse Delta


Figuur 8: Gemeenschappelijke strategie


Uit het voorgaande blijkt dat het werkelijke belang van de Seine-Scheldeverbinding voor de 
Vlaams-Nederlandse Delta gelegen is in:


•	 de verduurzaming van het vervoer door een modale verschuiving van wegvervoer naar bin-
nenvaart (en alle daarmee gepaarde voordelen: vermindering van emissies, congestie, en 
verkeersongevallen, en verbetering van de leefbaarheid);


•	 de creatie van een binnenvaartas van Parijs tot Bazel, die een drager van een nieuwe indus-
triële economie kan worden.


Deze belangen gelden voor de gehele Vlaams-Nederlandse Delta, en ook voor Noord-Frankrijk. 
Ze vormen de basis voor een gemeenschappelijke strategie van publieke en private partijen in 
beide regio’s. De strategie behelst de ontwikkeling van een coherent ruimtelijk, mobiliteits- en 
industrieel beleid met als doelstelling het invullen van de in het vorige hoofdstuk vermelde rand-
voorwaarden voor de realisatie van de economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding op 
lange termijn.


9. Conclusies
De belangrijkste conclusies op een rij


De projectstudies die ter voorbereiding van de politieke besluitvorming over het Canal Sei-
ne-Nord Europe ondernomen zijn, verwachten van de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding 
vooral een impact op de modale verdeling van de bestaande goederenstromen, met name een 
verschuiving van weg- en in minder mate spoorvervoer naar binnenvaart (zie hoofdstuk 4). Deze 
verschuiving, in combinatie met een daarop inspelende reorganisatie van de logistieke ketens, 
resulteert in een forse besparing van de interne en externe transportkosten, en creëren op deze 
wijze baten voor de economie en de leefbaarheid van de gehele Vlaams-Nederlandse Delta even-
als van Noord-Frankrijk. 


De omvang van deze verschuiving zal wel van het tariefbeleid afhangen. De concurrentie van 
de binnenvaart met het wegvervoer, dat vervoer van ‘deur tot deur’ kan aanbieden, is scherp. 
Binnenvaart is enkel haalbaar indien de extra kosten ten opzichte van het wegvervoer (voor- en 
natransport, overslag, langere reistijd) door de lagere transportkosten op het hoofdtraject terug-
verdiend kunnen worden. Naarmate de vergoeding die voor het gebruik van de Seine-Scheldever-
binding aangerekend wordt, hoger is, zijn er minder ladingen waarvoor die terugverdiendrempel 
bereikt wordt.


Voor de zeehavenautoriteiten van de Vlaams-Nederlandse Delta zijn de gevolgen van een mo-
dale verschuiving gering. Omdat er geen nieuwe maritieme trafieken gegenereerd worden, is er 
geen noemenswaardige impact op de inkomsten of kosten van de havens. De havenrechten die 
op de binnenvaart geheven worden, vertegenwoordigen immers maar een heel klein deel van de 
totale haveninkomsten. Mogelijk leidt de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding tot verschui-
vingen van trafieken tussen de havens onderling, omdat sommige havens beter gelegen zijn 
dan andere om op de verruimde mogelijkheden voor achterlandvervoer via de binnenvaart in te 
spelen. Maar dergelijke verschuivingen zullen beperkt zijn. Volgens de modelmatige prognoses, 
en dit stemt overeen met de verwachtingen van de betrokken partijen, zullen ook na de realisatie 
van de Seine-Scheldeverbinding de binnenvaarttrafieken van en naar Noord-Frankrijk slechts een 
gering deel van de totale havenvolumes uitmaken. Bovendien worden de kansen voor een suc-
cesvolle modale verschuiving van de containerstromen (de belangrijkste groeimarkt voor de ha-
vens) gehypothekeerd door de lage doorvaarhoogte onder de bruggen op een centraal segment 
van de verbinding.


De baten van alleen een modale verschuiving zijn, volgens de uitgevoerde projectstudies, al  gro-
ter dan de kosten van de aanleg en het onderhoud van de Seine-Scheldeverbinding, en vormen 
dus een rechtvaardiging voor de uitvoering van het project. Maar de echte economische kansen 
van de Seine-Scheldeverbinding, zowel voor de havens als voor de regio van de Vlaams-Neder-
landse delta, liggen in een economische en industriële transformatie die nieuwe, geïnduceerde 
trafieken genereert (in plaats van enkel bestaande trafieken verschuift). De creatie van vier mul-
timodale platfoms langs het Canal Seine-Nord Europe vormt hiertoe al een eerste aanzet. Hoofd-
stuk 7 beschrijft een toekomstbeeld waarin deze kansen werkelijkheid geworden zijn. De impact 
is dan niet beperkt tot een besparing van transport- en milieukosten, maar strekt zich uit tot de 
toegevoegde waarde en de werkgelegenheid van de nieuwe economische activiteiten die zich 
dank zij de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding ontwikkeld hebben.


1
Perspectief Frankrijk


Transport- en milieubaten
New Industrial Economy


1
Perspectief VND


Transport- en milieubaten
Beperkt direct havenbelang


Industrie vergroot afzetmarkt
New Industrial Economy


1+1 = 3


Gezamenlijk optrekken van bedrijfsleven en overheden
in VND en Noord-Frankrijk met oog op:


ontwikkeling van coherent industrieel,  ruimtelijk en mobiliteitsbeleid 
voor nastreven van potenties 2050 
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De baten van een industriële en logistieke transformatie doen zich slechts op lange termijn voor 
en zijn moeilijk om in te schatten. Bijgevolg zijn ze in de projectstudies onderbelicht gebleven. 
Bovendien komen ze niet vanzelf tot stand, maar vergen ze een actief ruimtelijk, mobiliteits- en 
industrieel beleid om de nodige randvoorwaarden in te vullen. Hier ligt een taakstelling voor de 
Vlaams-Nederlandse Delta. 


De publieke actoren verenigd in de Vlaams-Nederlandse Delta kunnen die beleidsopgave niet 
alleen uitvoeren. Er is behoefte aan een gemeenschappelijke strategie van publieke en private 
partijen in de Vlaams-Nederlandse Delta, Wallonië en (Noord-)Frankrijk gericht op de invulling 
van de randvoorwaarden voor de realisatie van de lange termijn potenties van de Seine-Schel-
deverbinding. Deze partijen kunnen vervolgens nationale overheden benaderen voor de aanpak 
van de beleidsaspecten die buiten hun bevoegdheidsdomein vallen. 
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Hedwig De Pauw (Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Economie)


Tine Vandervelden (Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Economie)


Pascal De Meyer (Provincie Oost-Vlaanderen)


Mark Cromheecke (Provincie Oost-Vlaanderen) 


Hilde Vanfleteren (Provincie Oost-Vlaanderen)


Alain Moerman (Provincie Oost-Vlaanderen), 


Maarten Manhaeve (POM Oost-Vlaanderen)
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Provincie Noord-Brabant


Tom de Graaf (Provincie Noord-Brabant, Strategisch Adviseur Mobiliteit)


Dieuwke Piebenga (Provincie Noord-Brabant, Beleidsadviseur Mobiliteit)


Sjoerd van Dommele (Provincie Noord-Brabant, Dienst Economie)
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Alexander Demon (POM West-Vlaanderen)


Lode Vanden Bussche (Provincie West-Vlaanderen, Dienst Economie)


Tine Decuypere (RESOC Brugge)
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Brian Legein (Leiedal)


Jan Allaert (Haven Oostende)


Bart Vansevenant (Voka)


Gerard Vanhecke (Bond van Eigenschippers)


André Vandeweghe (Bond van Eigenschippers)


Workshop provincie Zeeland/Zeeland Seaports


Tom Bogaert (Zeeland Seaports)


Wouter Vos (Zeeland Seaports)


Wijnand Vette (Zeeland Seaports),


Jeannette Groeneveld – Verdonk (gemeente Terneuzen)


Cor Ritico (gemeente Terneuzen)


Paul Geertman (Kamer van Koophandel)


Maurice Buuron


Workshop provincie Zuid Holland


Marije Groen


Onno van Eijk


Gerard Wesselink
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Ton Pollé (Overmeer, Sales & Marketing Manager)
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transportnetwerk 
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Wat u kan verwachten 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 


Globaal beeld Leie-as 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 
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Vlaanderen - Sluizen 


Te Evergem (afgewerkt 2009) 
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Vlaanderen – Sluizen 


te St Baafs Vijve (in ontwerp) 
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Vlaanderen - Sluizen  


te Harelbeke (in uitvoering) 
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Seine-Schelde       31/03/14 


Vlaanderen – Bruggen 
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Vlaanderen - Bruggen 


Wervik 
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Vlaanderen - Profiel waterweg 


Ringvaart om Gent - Noordervak 
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Vlaanderen - Profiel waterweg 


Ringvaart om Gent - Noordervak 
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Inhoud 


 TEN-T 2007-2013 


 Seine-Schelde 


– Totaalproject 


– In Vlaanderen 


– In Frankrijk 


 TEN-T 2014-2020 


 Seine-Schelde 


– Totaalproject 


– In Vlaanderen 


– In Frankrijk 
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Seine-Schelde in Frankrijk 


Seine Nord Europe (SNE) 
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Seine-Schelde in Frankrijk 


 1993–1997 : eerste studies 


 2002 : trajectkeuze 


 2008 : SNE  


           = project van publiek belang (DUP) 


 2011 – 2012 : competitieve dialoog 


 


SNE 
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Seine-Schelde in Frankrijk  
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Seine-Schelde in Frankrijk  
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TEN-T 2014-2020 
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TEN-T 2014-2020 


 Inhoud via corridorbenadering 


– Seine-Schelde  


op corridor n° 8 / Noordzee – Middellandse Zee 


– Kernnetwerk en uitgebreid netwerk 


– Corridorcoördinator, corridorfora 


 


 Connecting Europe Facility (CEF) 


– 26,2 mia € aan subsidie (<> 8 mia in vorige 


periode) 


– 250 miljard € werken te steunen 


– Projecten van groot strategisch belang 
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Inhoud 
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Seine-Schelde 


 Verdere opvolging & samenwerking 


gestuurd door CIG 


 Studie verbinding Marseille-Amsterdam 


 Voorbereiding projectvoorstel in eerste call 


– Inhoud 


 relevant/matuur/impact/kwalitatief 


– Financieel 


 Budgettaire ruimte 


 Alternatieve financiering 


 


Globaal project, 2014-2020 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 
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Seine-Schelde in Frankrijk 
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Seine-Schelde in Frankrijk 


 2013 : herconfiguratie (missie “Pauvros”) 


– technisch / administratief 


 Globale benadering : Le Havre – Rotterdam 


 Stapsgewijze ontwikkeling (cfr. Albertkanaal) 


– Financieel 


 Budget 7,0 mia € > 4,5 mia € 


 Afstappen PPS-structuur 


 Technische optimalisaties 


 Multimodale platformen 


 


SNE 
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Seine-Schelde in Frankrijk 


 Financiering 


– 4 belangrijke bronnen 


 


 


 Timing: 2016 – 2022 


 Vooraf (2014 –2015):  


– Oprichten projectvennootschap 


– Aanpassen DUP 


– Werken op aansluitende assen : Nord – Pas-de-


Calais, Oise 


Missie “Pauvros” 
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Vragen? 


Verdere info: www.seineschelde.be  







UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1118 VAN DE COMMISSIE 

van 27 juni 2019 

betreffende het grensoverschrijdende Seine-Scheldeproject op de kernnetwerkcorridor Noordzee- 
Middellandse Zee en de Atlantische kernnetwerkcorridor 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4561) 

(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende 
richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit 
nr. 661/2010/EU (1) en met name artikel 47, lid 2, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  De transitie naar koolstofarm vervoer, met name door de randvoorwaarden te scheppen voor een ambitieuze 
modal shift van goederenvervoer over lange afstand naar energie-efficiënte vervoerswijzen, is een beleidsprioriteit 
voor de Europese Unie. De overeenkomst van Parijs heeft de ambities van de Unie op het gebied van de 
bestrijding van de klimaatverandering bevestigd en versterkt. 

(2) Het goederenvervoer via de binnenvaart bevorderen is in die context een duidelijke prioriteit van het vervoers
beleid van de EU en vormt reeds jaren een speerpunt van het TEN-T-beleid. 

(3)  Door de voltooiing van het Seine-Scheldenetwerk wordt het Seinebekken via een aaneengesloten netwerk van 
waterwegen voor schepen met een groot laadvermogen verbonden met het Scheldebekken in Noord-Frankrijk, 
België en Nederland, en verder met andere belangrijke Europese rivierbekkens zoals de Rijn en de Maas. Hierdoor 
ontstaat een doorlopend, efficiënt en consistent netwerk van vaarwegen voor schepen met een groot 
laadvermogen, dat de talrijke zee- en binnenhavens van de ruimere Europese grensoverschrijdende regio met 
elkaar verbindt. 

(4)  Door Frankrijk, België, Nederland, en verderop Duitsland, met elkaar te verbinden, heeft het Seine-Scheldenetwerk 
een duidelijke grensoverschrijdende dimensie. 

(5)  Het Seine-Scheldeproject is vooraf aangewezen als deel van de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee 
en het deel Le Havre - Parijs is aangewezen als onderdeel van de Atlantische kernnetwerkcorridor. In de 
verklaring van Tallinn van 17 oktober 2013 betreffende de verwezenlijking van de TEN-T-kernnetwerkcorridor 
Noordzee - Middellandse Zee, ondertekend door de Belgische, Nederlandse en Franse ministers van vervoer en 
door de EU-commissaris voor vervoer, hebben de betrokken partijen hun wil om deze corridor te realiseren 
benadrukt. In het werkplan voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee wordt bovendien 
benadrukt dat het Seine-Scheldeproject moet worden afgewerkt en de basis moet vormen voor een volledig 
functionerende multimodale vervoerscorridor. 

(6)  Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is ervoor te zorgen dat de belangrijkste Seine-Schelderoutes 
minstens geschikt zijn voor schepen van CEMT-klasse Va en een goede bevaarbaarheid waarborgen. 

(7)  Alle onderdelen van het Seine-Scheldeproject zijn essentieel voor de voltooiing van deze corridor. De belangrijkste 
missing link is het kanaal Seine - Noord-Europa, dat een onmisbare schakel vormt voor de verwezenlijking van 
het Seine-Scheldenetwerk. 

(8)  Het Seine-Scheldeproject is een complex grensoverschrijdend project, waarbij België (het Vlaamse en Waalse 
gewest) en Frankrijk zijn betrokken en waarbij met zo weinig mogelijk hinder voor de scheepvaart enerzijds 
nieuwe infrastructuur wordt aangelegd en anderzijds bestaande infrastructuur wordt aangepast. Voldoende 
coördinatie is dan ook een belangrijke uitdaging. Om het project op een gecoördineerde manier en tijdig te 
kunnen uitvoeren, moeten de beschrijving van de nodige acties en het tijdschema voor de uitvoering daarvan bij 
besluit worden vastgesteld. Dit zou bijdragen tot de verwezenlijking van de grensoverschrijdende doelstellingen 
van het werkplan voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee, en tot de voltooiing van het Seine- 
Scheldeproject binnen de kortst mogelijke termijn, uiterlijk in 2030. 

(9)  Een duidelijke lijst van de acties die nodig zijn voor de afwerking van het Seine-Scheldeproject en de termijnen 
waarbinnen die moeten worden uitgevoerd is ook belangrijk om de beschikbaarheid van Europese, nationale en 
regionale en private financiering te plannen en te optimaliseren. Medefinanciering door de EU heeft een hefboom
effect op de nationale en regionale besluitvorming voor de uitvoering van die acties. 
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(10)  België (Vlaanderen en Wallonië) en Frankrijk hebben reeds aanzienlijke werkzaamheden uitgevoerd (studies en 
infrastructuurwerken) die bijdragen tot de realisatie van het Seine-Scheldeproject. De meeste daarvan werden in 
het kader van verschillende programma's medegefinancierd door de Europese Unie. De activiteiten worden 
momenteel uitgevoerd in het kader van een subsidieovereenkomst van de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (2014-EU-TM-0373-M, Seine-Schelde 2020), op grond waarvan de EU 50 % van de subsidiabele 
kosten financiert. 

(11)  Voor de grensoverschrijdende dimensie van het project moeten specifieke governancestructuren worden opgezet. 
België (Vlaanderen en Wallonië) en Frankrijk werken sinds jaren nauw samen, met name in het kader van de 
Intergouvernementele Commissie voor de voorbereiding van de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, die in 
september 2009 is opgericht. Die commissie krijgt operationele steun van het Europees Economisch Samenwer
kingsverband Seine-Schelde (EESV Seine-Schelde), waarvan les Voies Navigables de France (VNF), la Société du 
Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), le Service Public de Wallonie (SPW) en de Vlaamse Waterweg NV deel 
uitmaken. De Société du Canal Seine-Nord Europe is opgericht in mei 2017 en is belast met de aanleg van het 
Kanaal Seine-Nord. Deze bijzondere entiteiten vormen een geïntegreerde managementstructuur en superviseren 
en coördineren de voltooiing van het Seine-Scheldeproject. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor 
Noordzee - Middellandse Zee en een vertegenwoordiger van de Commissie zouden regelmatig als waarnemer 
moeten deelnemen aan de vergaderingen van de Intergouvernementele Commissie en het EESV Seine-Schelde. 
Bovendien moeten de Europese coördinator en een vertegenwoordiger van de Commissie als waarnemers 
deelnemen aan de vergaderingen van de raad van toezicht (conseil de surveillance) van de SCSNE. Frankrijk kan 
desgevallend nog andere regelingen treffen om de Commissie op een adequate manier bij de werkzaamheden van 
de raad van toezicht te betrekken. 

(12)  Om toe te kunnen zien op de voortgang bij de uitvoering, moeten de lidstaten regelmatig aan de Commissie 
verslag uitbrengen over de voortgang van het project op hun grondgebied en haar in kennis stellen van eventuele 
vertragingen. 

(13)  Het bij dit besluit vastgestelde uitvoeringstijdschema mag geen afbreuk doen aan de naleving van de eisen die zijn 
vastgelegd in de internationale wetgeving en het EU-recht, inclusief de bepalingen ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid. Dit tijdschema moet het mogelijk maken de beschikbaarheid van financiering te 
plannen en volledig te optimaliseren, zonder daarbij evenwel vooruit te lopen op de financiële verplichtingen van 
een lidstaat of van de Unie. Het mag in geen geval afbreuk doen aan de strenge normen van de Unie inzake 
milieubescherming en inspraak van de bevolking. 

(14)  Onverminderd artikel 47, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1315/2013 moet in dit besluit een 
herzieningsclausule worden opgenomen. 

(15)  België en Frankrijk hebben hun goedkeuring gehecht aan de in dit besluit vervatte maatregelen. 

(16)  De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 52 van 
Verordening (EU) nr. 1315/2013 bedoelde comité, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Voorwerp 

Dit besluit voorziet in een beschrijving van de acties en het tijdschema voor de uitvoering van het grensoverschrijdende 
project Seine-Schelde, alsmede in bepalingen inzake governance. 

Artikel 2 

Acties en tijdsschema 

België en Frankrijk waarborgen de tijdige uitvoering van de volgende acties: 

a)  Seine-Amont, van Nogent-sur-Seine tot Parijs: verbeteren van de bevaarbaarheid, tegen december 2030; 

—  verbetering van de bevaarbaarheid, met inbegrip van de vernieuwing van de waterkeringen (Beaulieu, Livon, 
Vives-Eaux), tegen december 2027, en renovatie van de secundaire sluizen (Coudray, Vives-Eaux, La Cave, 
Champagne), tegen december 2023; 

—  bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2024; 

—  verbetering van de navigatievoorzieningen en dienstverlening aan de gebruikers, tegen december 2027; 
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b)  Seine-Aval, van Suresnes tot Le Havre: opwaardering en verbetering van de bevaarbaarheid, tegen december 2027; 

—  verlenging en renovatie van de sluizen (zoals Méricourt en Bougival), tegen december 2026; 

—  modernisering van de waterkeringen (Port-Mort, Poses, Méricourt, Bougival, Suresnes, Andrésy), tegen december 
2027, met inbegrip van de versterking van de dijk in Croisy-sur-Seine tegen december 2022; 

—  bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2024; 

—  verbetering van de navigatievoorzieningen en dienstverlening aan de gebruikers, tegen december 2027; 

—  bouw van een voetgangersbrug in Poses-Amfreville, tegen december 2022, en de aanleg van vispassages tegen 
december 2030; 

c) Oise, Conflans-Sainte-Honorine - Compiègne: opwaardering tot CEMT-klasse Vb en verbetering van de bevaar
baarheid, tegen december 2028; 

—  opwaardering van de Oise tot CEMT-klasse Vb (MAGEO: oeverherstel en brugpijlers tussen Creil en Compiègne, 
uitbaggeren, bouw van een aanlegsteiger in Venette), tegen juni 2027; 

—  vervanging van de brug in Mours, uiterlijk in december 2025; 

—  bediening op afstand van de sluizen en waterkeringen, tegen december 2028; 

d)  kanaal Seine-Nord Europe, van Compiègne tot Aubencheul-au-Bac: bouw en inbedrijfstelling, voor CEMT-klasse Vb 
en voor schepen met drie lagen containers, tegen december 2028;  

1) sector 1 Compiègne - Passel, met inbegrip van de bouw van de sluis van Montmacq: 

—  bouwvergunning tegen september 2020; 

—  geïntegreerde milieuvergunning tegen september 2020; 

—  aanvang van de belangrijkste werkzaamheden tegen oktober 2020; 

—  voltooiing van de belangrijkste werkzaamheden tegen oktober 2026; 

—  inbedrijfsstelling tegen juni 2027;  

2) sector 2 Passel - Allaines (49 km) doorkruist 33 gemeenten, sector 3 Allaines - Etricourt-Manancourt (11 km) 
doorkruist 3 gemeenten en sector 4 Etricourt-Manancourt - Aubencheul-au-Bac (30 km) doorkruist 11 
gemeenten, met inbegrip van de bouw van sluizen in Noyon, Campagne, Allaines, Marquion-Bourlon, Oisy-Le- 
Verger en Moislains (kruising met het Canal du Nord), het bufferbekken van Louette en de kanaalbrug van 
1,33 km over de vallei van de Somme: 

—  bouwvergunning tegen december 2022; 

—  geïntegreerde milieuvergunning tegen oktober 2022; 

—  aanvang van de belangrijkste werkzaamheden tegen december 2023; 

—  voltooiing van de belangrijkste werkzaamheden tegen juni 2028; 

—  inbedrijfsstelling tegen december 2028; 

e)  As Duinkerke - Schelde, met inbegrip van het kanaal Duinkerke - Schelde van Valenciennes naar de Schelde en de 
Waalse waterwegen, en de Deûle richting Gent: opwaardering tot CEMT-klasse Va (in beide richtingen) en klasse Vb 
(in één richting) en verbetering van de bevaarbaarheid, tegen december 2027  

1) op alle kanaalvakken: 

—  studies over de verhoging van de capaciteit van de sluizen (door een verdubbeling en/of verlenging), tegen 
december 2023; 

—  bediening op afstand van de sluizen, tegen december 2025; 

—  waarborgen van de bevaarbaarheid voor schepen van CEMT-klasse V, tegen december 2027;  

2) deel Arleux - Anzin: modernisering en renovatie van de sluis van Denain, tegen december 2022; 
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3) deel Arleux - Halluin: 

—  opwaardering van de Deûle tot CEMT-klasse Va (in beide richtingen) en klasse Vb (in één richting), tegen 
december 2022; 

—  modernisering en renovatie van de sluizen (met inbegrip van Don en Grand-Carré), tegen december 2020, en 
verlenging van de sluis in Quesnoy-sur-Deûle, tegen december 2026;  

4) deel Bauvin - Duinkerke: 

—  versteviging van de oevers van het kanaal Aire - Neufossé (fasen 1 en 2), tegen december 2026, en 
versteviging van de oevers en herstel van de waterlijn op het kanaalpand van Fontinettes, tegen december 
2023; 

—  modernisering en renovatie van de sluis van Denain, tegen december 2019; 

f)  kanaal Condé - Pommerœul: heropening voor CEMT-klasse Va, tegen december 2022 

g)  Waalse as, Pommerœul - Namen: opwaardering tot CEMT-klasse Va, tegen december 2028  

1) Pommerœul - Seneffe: opwaardering tot CEMT-klasse Va, met inbegrip van de aanpassing van het kanaal Nimy- 
Blaton-Péronnes en de verdubbeling van de sluis van Obourg: afronding van de studies tegen december 2022, 
voltooiing van de werkzaamheden tegen december 2027;  

2) Seneffe - Charleroi: opwaardering tot CEMT-klasse Va en verdubbeling van de sluizen (Marchienne, Gosselies en 
Viesville): voorbereidende werkzaamheden tegen december 2022 en voltooiing tegen december 2027;  

3) Charleroi - Namen: 

—  aanvang van de sluis van Auvelais tegen december 2022; 

—  betere kruisingsmogelijkheden voor de scheepvaart: studies afgerond tegen december 2022 en werkzaamheden 
klaar tegen 2028; 

h)  Bovenschelde:  

1) in Wallonië (België): 

—  opwaardering tot CEMT-klasse Va, met inbegrip van de ombouw van de doortocht door Doornik tot een 
éénrichtingskanaal voor gabarit Va en aanpassing van de "Pont des Trous" en "Pont-à-Pont" tegen december 
2022; 

—  capaciteitsuitbreiding en beveiliging van de sluiscomplexen door de aanpassing van de sluizen van Hérinnes en 
Kain: afronding van de studies tegen december 2023 en van de werkzaamheden tegen december 2030;  

2) in Vlaanderen (België): afronding van de studies voor een opwaardering van de sluizen tot CEMT-klasse Vb tegen 
december 2022, en opstelling van een technisch en financieel uitvoeringsplan tegen december 2023; 

i)  Leie: opwaardering tot CEMT-klasse Vb (in één richting) en Va (in beide richtingen), zodat tegen december 2027 drie 
lagen containers kunnen worden vervoerd, met inbegrip van:  

1) in Vlaanderen (België), tussen Gent en Wervik: 

—  alle sluizen aanpassen voor CEMT-klasse Vb, met inbegrip van de sluizen in Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke, 
tegen december 2021; 

—  opwaardering tot CEMT-klasse Vb, met inbegrip van het verhogen van de bruggen voor de doorvaart van 
schepen met 3 lagen containers, uiterlijk tegen december 2022 op het afleidingskanaal van de Leie, en uiterlijk 
in december 2027 op de overige delen;  

2) in Wallonië (België), op het grondgebied van de gemeente Komen: opwaardering tot CEMT-klasse Vb, met 
inbegrip van de doortocht door Komen, tegen december 2027, en maatregelen voor een veiligere scheepvaart, in 
het bijzonder door de vervanging van de waterkering in Komen tegen december 2030;  

3) in Frankrijk: tussen Deûlémont en Comines: opwaardering tot CEMT-klasse Vb, tegen december 2024 
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j)  Aansluitend netwerk in Vlaanderen: 

1) studies betreffende de opwaardering van de Vlaamse waterwegen die rechtstreeks aansluiten op de Seine-Schelde
verbinding, uiterlijk tegen december 2022: 

—  opwaardering van de verbindingen naar de zeehavens van Zeebrugge (kanaal Gent-Brugge) en Antwerpen 
(Boven-Zeeschelde) tot CEMT-klasse Va met het oog op het vervoer van drie lagen containers; 

—  opwaardering van de kanalen Roeselare - Leie en Bossuit - Kortrijk tot CEMT-klasse Va; 

2) opstellen van een technisch en financieel uitvoeringsplan, met inbegrip van een gedetailleerde prioriteitsbeoor
deling, voor de noodzakelijke aanpassingen van de bovenstaande secties: tegen december 2023; 

k)  Seneffe-Antwerpen, traject in Vlaanderen en Wallonië: uitvoering van studies voor een volledige opwaardering naar 
CEMT-klasse IV, tegen december 2022, en opstellen van een technisch en financieel uitvoeringsplan voor de nodige 
aanpassingen, tegen december 2023; 

l)  Algemene acties:  

1) tegen december 2022 opstellen van een door de verschillende partijen gecoördineerd beleidskader om de uitrol 
van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het hele Seine-Scheldenetwerk te bevorderen, overeen
komstig de nationale beleidskaders die België en Frankrijk hebben ingediend op grond van Richtlijn 2014/94/EU 
van het Europees Parlement en de Raad (2), met het oog op een stapsgewijze uitrol tegen december 2030;  

2) uitrol van geïntegreerde en efficiënte diensten voor grensoverschrijdend verkeers- en vervoersbeheer op het 
volledige Seine-Scheldenetwerk, met inbegrip van de volledige uitrol van RIS overeenkomstig Richtlijn 
2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (3), tegen december 2028;  

3) ontwikkeling van multimodale logistieke platforms op het Seine-Scheldenetwerk, tegen december 2028. 

Artikel 3 

Governance 

1. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en een vertegenwoordiger 
van de Europese Commissie worden uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de raad 
van toezicht (conseil de surveillance) van de Société du canal Seine-Nord Europe. 

2. De voortgang van de in artikel 2 bedoelde acties wordt regelmatig besproken in het kader van de Intergouverne
mentele Commissie voor de voorbereiding van de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, alsmede in het kader van het 
EESV Seine-Schelde. De Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee en een 
vertegenwoordiger van de Commissie worden uitgenodigd om ten minste tweemaal per jaar als waarnemer deel te 
nemen aan de vergaderingen van de Intergouvernementele Commissie en ten minste driemaal per jaar aan de vergade
ringen van het EESV Seine-Schelde. 

Artikel 4 

Verslaglegging 

België en Frankrijk rapporteren minstens eenmaal per jaar aan de Commissie en de Europees coördinator voor de 
kernnetwerkcorridor Noordzee - Middellandse Zee over de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde acties en stellen hen 
in kennis van alle eventuele vertragingen, de oorzaken daarvan en de corrigerende maatregelen die zij hebben genomen. 
De lidstaten kunnen daartoe gebruikmaken van de inhoud van de jaarlijkse statusverslagen die moeten worden ingediend 
in het kader van de subsidieovereenkomsten van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. 

Artikel 5 

Evaluatie 

Uiterlijk op 31 december 2023 evalueert de Commissie, op verzoek van België en Frankrijk of op eigen initiatief, de 
acties en het tijdschema als bedoeld in artikel 2, met de hulp van de Europees coördinator voor de kernnetwerkcorridor 
Noordzee - Middellandse Zee. 
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(2) Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen (PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1). 

(3) Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information 
Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 152). 



Artikel 6 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België en de Franse Republiek. 

Gedaan te Brussel, 27 juni 2019. 

Voor de Commissie 
Violeta BULC 

Lid van de Commissie  
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Inleiding 

Doel van het advies 

Binnen de Rijn-Schelde Delta Samenwerking is het rapport 'Multimodaal Actieplan RSD in Europees perspec

tief' opgesteld. Het doel van dit multimodaal actieplan Is de grensoverschrijdende groei van vervoers

stromen in de Delta te kanaliseren, optimaliseren, complementeren en agenderen op bestuurlijk niveau 

vanwege Europees belang. De RSD-partners zijn hiertoe tot overeenstemming gekomen over de noodzaak 

tot prioritering van missing links (acties) in de samenhang van een multimodaal actieplan. In dit advies staan 

de conclusies uit het multimodaal actieplan samengevat, wat betreft de prioritering van missing links. In het 

integrale multimodaal actieplan wordt ook de nodige aandacht besteed aan de andere aspecten van multi

modale ontsluiting, logistieke netwerken en instrumenten voor modal shift. 

Het advies is in naam van de partners in de Rijn-Schelde Delta Samenwerking gericht aan de beide rege

ringen. Op basis van de bereikte overeenstemming binnen de RSD-regio wordt met dit advies gestreefd 

naar (trans-)nationaal en Europees gedragen overeenstemming. De lidstaten zijn namelijk gevraagd door de 

Europese Commissie om concrete projecten te formuleren richting Europa. 

Rijn-Schelde Delta multimodale aanlegsteiger van Europa 

Voor het welslagen van investeringen van het Europese vervoersbeleid (TEN-T Policy) is het van eminent 

belang dat in de havenbekkens de keuzemogelijkheid voor multimodale overslag optimaal wordt. Dit bete 

kent voor RSD-regio en het havennetwerk het detecteren van infrastructurele missing links en de ophef

fing van congestie bij bottlenecks. Voor RSD en Europa betekent dit een ontwikkelingsstrategie waarbij het 

multimodale RSD-netwerk optimaal aansluit op de hinterlandverbindingen. 
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Het doel is het versterken van de concurrentiepositie en van de duurzaamheid van de RSD-regio. De geza

menlijk als prioritair bestempelde infrastructurele maatregelen zijn gericht op het optimaliseren van de 

goederenstromen en het bewerkstelligen van een duurzame modal split in de samenhangende verkeers- en

goederenstromen binnen RSD en in de multimodale achterlandverbindingen van de havens. 

Naast de belangrijke infrastructurele missing links, is er vanuit het grensoverschrijdend schaalniveau 

aandacht nodig voor een visie op de uitbouw van inland terminals en bedrijventerreinen op multimodale 

knooppunten gekoppeld aan de TEN-T corridors. Het advies beperkt zich echter tot infrastructuur voor de 

grote goederenstromen. Het multimodaal actieplan focust op de multimodaliteit van het goederenvervoer 

en in het bijzonder op de relatie met de achterlandverbindingen. Dit neemt niet weg dat het belang van de 

'voordeur', met name de maritieme toegang, eveneens essentieel is om een goede werking van de havens te 

kunnen garanderen. 

Een gezamenliik initiatief van de Riin-Schelde Delta Samenwerking 

De Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie is de grensoverschrijdende samenwerking van Vlaamse 

en Nederlandse overheden (Benelux, regering, provincies en steden), zeehavens, kamers van koophandel, 

bedrijfsleven en milieuorganisaties in de ontwikkeling van land en water in de delta van Rijn, Maas en 

Schelde. De samenwerking richt zich op de economische, landschappelijke en multimodale ontwikkeling 

van de Delta. Samenwerking gebeurt door het gezamenlijk afstemmen van beleid en het ontwikkelen van 

visies en projecten. Bij de deelname wordt geen onderscheid gemaakt tussen partners in de publieke en de 

private sectoren. De samenwerking in deze regio is tot stand gekomen omdat de partners van mening zijn 

dat het gebied van de delta zowel ecologisch als economisch grote samenhang vertoont. 

In deze delta van circa 100 x 120 kilometer wonen maar liefst ongeveer 6 miljoen mensen en zijn 8 zeeha

vens gelegen, waaronder Rotterdam en Antwerpen. Het grootste havenconglomeraat ter wereld! Hier 

vinden de grootste goederenstromen van overzee naar het Europese continent hun oorsprong en bestem

ming. Door deze economische druk is het van eminent belang dat (grensoverschrijdende) afstemming en 

geïntegreerde visievorming plaatsvindt op het gebied van verstedelijking, economie, mobiliteit, natuur en 

waterbeheer. 

Het project 'Multimodaal Actieplan RSD in Europees perspectief' is opgestart in 2008. Binnen dit project ligt 

de focus op verkeer en vervoer, evenwel gekaderd in de geïntegreerde visie op het RSD-gebied zoals vastge

steld in het LandschapsManifest en het RoBrAnT+perspectief. De ambitie voor dit project was reeds gefor-
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muleerd in het bestuursakkoord RoBrAnT+ waarin de RSD-partners eind 2005 gezamenlijke afstemming en 

visievorming op het gebied van verkeers- en vervoersstromen en infrastructuur bereikten. Op basis van dit 

akkoord, bijkomende literatuurstudie en interviews met bevoorrechte getuigen is als eerste stap een discus

sienota opgesteld. Deze vormde de leidraad voor een driedaagse werkconferentie gehouden met 'best 

professionals' van Infrastructuurbeheerders, vervoerders en alle provincies en havens binnen de RSD-regio 

(juni 2008). Met de kennisgegevens en opinies van de verschillende actoren is vervolgens een eerste versie 

van het plan opgesteld en zijn verschillende consultatierondes gehouden bij de RSD-partners, om te 

komen tot het definitieve rapport en deze adviesnota. Beide documenten zijn in het voorjaar 2009 aan de 

RSD-partners voorgelegd en tijdens de Stuurgroepvergadering van 27 mei 2009 bestuurlijk vastgesteld. 
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1 Aanlegsteiger tussen zee en Europees 
achterland 

Groei van handel en transport, en maatschappelljke en technologische ontwikkelingen stellen steeds 

hogere eisen aan de afwikkeling van goederenstromen via RSD-havens naar en vanuit het Europese achter

land. 

De RSD-havens hebben een uitermate belangrijke betekenis voor Europa in het algemeen met 700 miljoen 

ton overslag per jaar, en vervullen voor de regionale samenleving in het bijzonder een essentiële rol in 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid. 

404 mllJ.ton 297 mllJ.ton 

zeezijde achterland 

295 mllJ.ton 188 mllJ.ton 

totale stromen in miljoen ton (2005) 

De RSD-havens kunnen deze uitermate belangrijke betekenis alleen maar handhaven indien goede hinter

landverbindingen én optimale maritieme toegankelijkheid bestaan. Hierbij gaat het niet enkel om de fysieke 

toegankelijkheid (diepgang) maar ook over een optimaal georganiseerde verkeersorganisatie en technisch

nautische dienstverlening. Enkel indien deze elementen worden voorzien is een positief beeld voor de 
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RSD-havens ook in de toekomst mogelijk en kan de bereikbaarheid van de RSD-havens, zowel langs de 

water-als de landzijde, op kwalitatief hoogstaande wijze op lange termijn bestendigd blijven. 

Deze betekenis kan aan de landzijde alleen duurzaam gehandhaafd worden op grond van multimodale, 

gebundelde achterlandverbindingen. Dit advies prioriteert de hinterlandverbindingen per spoor en via de 

binnenvaart van de RSD-havens en de gehele RSD-reglo, zonder een kwalitatieve maritieme bereikbaar

heid uit het oog te verliezen. De belangrijkste maritieme ontwikkelingen, die een weerslag op grote delen 

of het geheel van het vervoerssysteem binnen en rond de RSD-regio zullen hebben, zijn in het rapport 

'Multimodaal Actieplan RSD' opgesomd (zie hfdst. 3.3.1). Ze worden in deze studie beschouwd als mogelijke 

haveninterne ontwikkelingen met een belangrijke impact op de vraag naar vervoer, maar deze projecten 

worden niet mee opgenomen in de prioritering van het multimodaal actieplan. 
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2 Afweging op Europese en regionale schaal 

Om de bereikbaarheid en ontsluiting binnen de regio te optimaliseren (grensoverschrijdende onderlinge 

afstemming), en vooral ook om de vanzelfsprekende samenhang met de Europese achterlandverbindingen 

te bevorderen, zullen missing links gerealiseerd moeten worden alsook congestie bij bottlenecks opge

heven moeten worden. Hiertoe is voor de RSD-regio een gezamenlijke prioritering van acties geformuleerd. 

Vanzelfsprekend vindt deze prioritering plaats vanuit het door de Europese Commissie geformuleerde 

beleid terzake multimodaal transport en haar TEN-T Policy, hetgeen de nadruk legt op duurzaam transport, 

met name over water en per spoor. 

In de prioritering wordt onderscheid gemaakt tussen prioritaire acties van Europees belang en van regionaal 

belang. 

Van Europees belang zijn de missing links met een externe functie in de achterlandverbindingen van 

Antwerpen en Rotterdam en die dus zorgen voor een betere aansluiting van deze beide havens op de rest 

van het TEN-T netwerk en op de continentale achterlandverbindingen in Europa in het algemeen. 

Van regionaal belang zijn de missing links met een interne functie om het multimodale vervoersafwikkelings

systeem binnen de Rijn-Schelde Delta robuust te maken (dwz bestand tegen uitvallen van de ene route door 

beschikbaarheid van alternatieve routes), om de samenhang tussen havens onderling te versterken en om 

het interne systeem beter te doen aansluiten op het externe systeem. 

Het Europees TEN·T beleid voor de RSD-Regio in een notendop 

Het TEN-T beleid is tot nu toe sterk gefocust op bottlenecks in het grensoverschrijdend verkeer van grote 

corridors op de lange termijn en op capaciteitsknelpunten bij aanliggende inlandterminals. 
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Binnen het huidig Europees investeringsprogramma vallen ondermeer: 

C2 HST-net Amsterdam-Brussel-Londen-Parijs-Keulen; 

Cs Betuwe spoorroute; 

C18 Rijn-Maas-Main-Donau binnenvaartverbinding; 

C24 Lyon/ Genua-Basel Duisburg-Rotterdam-Antwerpen spoorverbinding; 

C28 Eurocaprail Brussel-Luxemburg-Straatsburg spoorverbinding; 

(30 Seine-Schelde binnenvaartverbinding. 

De huidige stand van zaken van de realisatie van deze TEN-T projecten (anno mei 2008) is weergegeven in 

bijlage. 

■ 
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Het Groenboek over de toekomst van het TEN-T beleid (4 februari 2009) heeft tot doel het EU-beleid over 

vervoersinfrastructuur en TEN-T te herzien. Hierin wordt voorgesteld een realistischer netwerkbenadering 

van corridors te ontwikkelen, tegemoetkomend aan de behoeften aan intermodale verbindingen. 

In het Groenboek wordt ondermeer een dubbele structuur bepleit, die bestaat uit een netwerk op grond 

van de huidige TEN-Ten een nader te bepalen intermodaal kernnetwerk, waarin prioriteit wordt gegeven 

aan spoorwegen, duurzame waterwegen en havens (vanwege Europees beleid terzake modal shift worden 

al nauwelijks nog financiële bijdragen verstrekt aan weginfrastructuur in West-Europa). 

Het Europees Parlement wil ook de doelmatigheid van de bestaande Infrastructuur binnen TEN-T projecten 

op de korte termijn een impuls geven, om zo de corridors levensvatbaarder en doelmatiger te maken, 

zonder uitsluitend te wachten op de verwezenlijking van megaprojecten binnen deze corridors op de lange 

termijn. 

Bovendien is het waardevol voor de Europese TEN-T Commissie dat regionale actoren en lidstaten door 

grensoverschrijdende samenwerking komen tot gezamenlijke prioriteiten voor een goede multimodale 

werking van de bronpunten van vervoer. 

Het goed functioneren van de begin- en eindpunten als onderdeel van het TEN-T netwerk en kleinere 

doelmatigheidsingrepen worden dus door Europa erkend als van belang. Zeehavens als Antwerpen en 

Rotterdam functioneren als begin- en eindpunt van Europese TEN-T corridors. Evenals Hamburg, Genua 

of Marseille. Dit soort draaischijven moeten aan begin en einde ook beschikken over de nodige regionale 

infrastructuur, de vereiste informatie-infrastructuur en over de vereiste organisatie en samenwerking om de 

aan- en afvoer te regelen. 

De toenemende optimalisatie van de havens op gebied van duurzaamheid en veiligheid in het RSD-gebied 

maken een verdere concentratie van de grootschalige goederenstromen noodzakelijk. 

Voor het RSD-gebied zijn onderstaande assen van Europees belang aangezien ze geënt zijn op twee draai

schijven van Europees niveau, te weten Antwerpen en Rotterdam, en op drie Europese transportassen: 

, een Noord Zuid as: globaal van Rotterdam via Antwerpen en Gent naar Parijs en door richting Spanje 

Portugal; 

2 een Rotterdamse Oost - West as met als kern de Rijn/Betuweroute; 

3 een Antwerpse Oost - West as met als kern een dedicated goederenspoorlijn naar het Duitse achterland. 
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Het is van direct Europees belang dat de geschetste hoofdstructuur verder wordt geconcretiseerd, dat 

de missing links worden ingevuld. De meest in het oog springende Europees relevante missing link Is de 

Noord - Zuid as per spoor en over water. Deze vormt de ontbrekende verbinding tussen de verschillende 

TEN-T-assen. Daarnaast zijn ook de aansluitingen van het RSD-netwerk op de bestaande TEN-T projecten van 

Europees belang. 

Multimodale samenhang van de RSD-regio 

Het is van nationaal en/of regionaal belang dat alle RSD zeehavens en relevante inlandtermlnals met behulp 

van de Interne infrastructuurassen op deze hoofdstructuur zo goed mogelijk zijn aangesloten. Vla een 

goede aansluiting op de hoofdassen moeten hun bestaande en In de toekomst te verwachten goederen

stromen duurzaam, veilig en Intermodaal In Europa kunnen worden afgewikkeld. 
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In deze notitie wordt vanuit dit regionale schaalniveau tot prioriteiten gekomen ter bevordering van 

multimodaal transport door het aanpakken van infrastructurele missing links in het samenhangende 

RSD-havennetwerk. Elke haven vindt bijgevolg aansluiting op de Europese achterlandverbindingen via dit 

grensoverschrijdend samenhangend netwerk. 

Binnen de RSD-samenwerking is in 2005 het "Grensoverschrijdend PerspectiefRoBrAnT+" (Rotterdam, Brabant, 

Antwerpen, Gent) opgesteld. Met dit perspectief is binnen de regio brede overeenstemming tussen over

heden, private en maatschappelijke organisaties bereikt over de samenhang van mobiliteit en infrastructuur 

aan landzijde. Zo is voor de modaliteiten weg, spoor en water aangegeven welke functionele rol de onder

schelden infrastructuren moeten vervullen op de schaal van RSD mede in relatie tot het verstedelijkings

beleid en multimodaal beleid. Het perspectief is aldus gekaderd in het Nederlands en het Vlaams ruimtelijk 

beleid. Dit betekent een ruimtelijk-functionele geïntegreerde visie op de schaal van de RSD-regio. 

Ruimtelijlc-fundionele wlsie RoBrAnt+ 

!Mgdynamls<II 
dtlhgtbltd 

perspectief RoBrAn T+ 

Noordzee 

hoogd)'lllfflls<II 
slldtllJknelWI!,. 

hoogdynarnlsch 
Mtnntl-11 

IISO-kuslslrOOII lugd,namhdl 
optn rulmlfgfbltd 
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3 Prioritering multimodale missing links 

Bij het bepalen van prioriteiten zijn de voorstellen uit het Multimodaal Actieplan het uitgangspunt (zie 

hfdst. 2.3.2). Dit plan resulteert ondermeer in een aantal voorstellen van infrastructuur voor missing links, 

dan wel voorstellen om bottle necks op te lossen. Per voorstel is bezien hoe groot het oplossend vermogen 

is om de interne hoofdstructuur binnen de regio zo ideaal mogelijk multimodaal te organiseren, dan wel in 

welke mate het bijdraagt in de verbinding van deze hoofdstructuur met de verbindingen naar het Europese 

achterland. 

Per modaliteit is hiervoor een ideaalbeeld van verbindingen opgesteld op grond van het lange termijn 

perspectief zoals dat vormgegeven is in het RoBrAnT+ rapport, en de gewenste aansluiting op het Europees 

beleid. 

Het optimaliseren van deze verbindingen bevordert enerzijds de mogelijkheden tot het overslaan en kiezen 

van de meest optimale modaliteit in functie van het achterlandtransport; maar het geeft anderzijds de beste 

voorwaarden om de kwetsbare kern van het deltagebied zelf zo veel als mogelijk te vrijwaren van grote 

transportstromen en aanleg van infrastructuren. 

De voorstellen in deze nota -voor completering van de multimodale ontsluiting van de regio en haar havens

hebben betrekking op de samenhang voor een multimodale ontsluiting op de schaal van de RSD-regio, en 

gaan uiteraard niet zover dat elke infrastructuur afgewogen is op haar afzonderlijke noodzakelijkheid en 

haalbaarheid zoals in een MKBA of een MER. Dit blijft per project de verantwoordelijkheid van de bevoegde 

instantie. De meeste projecten zijn overigens ook nog niet in dat stadium van planvorming, en zijn in 

sommige gevallen eerder ontsluitingsconcepten dan effectief uitgewerkte infrastructuurvoorzieningen. 
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Dit advies geeft daarom een prioritering aan op het conceptuele niveau. Voor definitieve formele consensus 

per plan tussen partijen is nader detailonderzoek dan uiteraard ook nodig. In de prioritering is globaal een 

onderscheid gemaakt tussen projecten 'prioritair uit te voeren' en projecten 'prioritair te onderzoeken'. 

De geformuleerde prioriteiten vormen het gezamenlijk standpunt van de RSD-partners voor de RSD-reglo 

vanuit Europees vervoersperspectief. Via dit advies gericht aan de beide regeringen is het de bedoeling de 

bereikte overeenstemming ook op(trans-)nationaal en Europees niveau haar doorwerking te laten krijgen. 

De lidstaten zijn namelijk gevraagd door de Europese Commissie om vanuit deze grensoverschrijdende 

context de meest concrete projecten te formuleren richting Europa. Projecten die mogelijk kunnen worden 

aangeduid bij de Europese Commissie voor opname in haar nieuwe TEN-T prioriteiten zijn beperkt tot de 

modaliteiten spoor en water. 

Bij de selectie van prioritaire infrastructuren zijn ondersteunende lokale en subregionale ontsluitingen en 

infrastructuurverbeteringen niet expliciet opgenomen, tenzij onmisbaar voor het vervoer op de grensover

schrijdende schaal van de RSD-regio (zie Multimodaal Actieplan RSD hfdst. 3.3.1). 

De uitkomst van deze prioritering is hierna per modus weergegeven: voor spoor, water en weg. 

Deze prioritering laat onverlet dat steeds het uitgangspunt moet worden nagestreefd dat een optimaal 

afgestemde maritieme toegang voor de RSD-havens van levensbelang is. Het hinterlandvervoer is Immers in 

belangrijke mate een afgeleide van een goed uitgebouwde maritieme aan- en afvoer van goederen. 

In de prioritering per modus zijn geen concrete missing links voor de modus pijpleiding opgenomen aange

zien hierover nog onderzoek lopende is. Wel moet hier het belang van het pijpleidingentransport worden 

onderstreept. Het faciliteren van het gebruik van pijpleidingen en het grensoverschrijdend afstemmen geldt 

op zichzelf als prioriteit binnen de Rijn-Schelde Delta. 

Spoor 

Uitgaande van het hiervoor in het kort aangeduide 'RoBrAnT+ perspectief' (in het bijzonder de lange 

termijnvisie) en het streven naar een fors structureel hoger aandeel van de modaliteit spoor, is op termijn 

een 'dedicated' spoorontsluiting van het havennetwerk een voorwaarde. Immers bij menging van personen 

en goederen op één tracé, zal de concurrentie in 'slots' bij gewenste toename van reizigers en goederen 

alsmaar toenemen. 
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� portarea 

- C24TEN-T 
■■■■ TGV 

exlstlng 

== dedlcated freight 

- mixed 

planned 

= = dedlcated freight 

- - mixed 

hoofdstructuur spoorverbindingen 

VAN EUROPEES BELANG ZIJN DAN 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

C24 railway axis 
Lyon / Genova /Basel/ Duisburg / 
Rotterdam/ Antwerp 

• de volledige aanleg van de TEN-T C24: de realisatie van de IJzeren Rijn, dit is de kortste verbinding van

Antwerpen naar Duitsland. De Betuweroute van Rotterdam naar Duitsland is in 2007 geopend;

de aansluiting van het RSD-netwerk richting de Betuwelijn (Rotterdam, voltooid) en richting de IJzeren

Rijn: de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven (vanaf vormingsstation Noord) is een noodza

kelijke ingreep om het goederenverkeer naar het oosten goed te laten verlopen (via lijn 16, Lier).

Op die manier zal meer capaciteit vrijkomen voor treinen vanuit Antwerpen naar de IJzeren Rijn over lijn

15. Bovendien wordt de mogelijkheid onderzocht om de tweede spoorontsluiting ook aan te sluiten op 

lijn 15 en de IJzeren Rijn. Ook de Liefkenshoekspoortunnel die binnenkort wordt aangelegd is inefficiënt 

zonder deze verbinding; 

Adviesnota Multimodaal Actieplan RSO 1 19 



• de RoBel-lijn tussen beide (24 sporen, die Antwerpen verbindt met Rotterdam, Moerdijk en de

Drechtsteden. Naast een capaciteitstekort speelt ook het aspect externe veiligheid een belangrijke rol

voor de prioritering van deze verbinding.

REGIONAAL BELANG BINNEN HET RSD•HAVENNETWERK 

• de aanleg van de 'Sloeboog' die de Zeeuwse lijn rechtstreeks aansluit op het Belgische spoorwe

gennet (lijn 11) en zo de diepzeehaven Vlissingen/Sloegebied naar het zuiden ontsluit (Verbinding

Zeeland - Antwerpen, VEZA). De route via Kijfhoek door het verstedelijkte gebied van provincie Brabant

vervalt dan als goederen mainstream naar Antwerpen. Kijfhoek/Drechtsteden en het Vormingsstation

Antwerpen blijven de essentiële knopen in dit netwerk;

• Het Vormingsstation Antwerpen vormt tezamen met de Liefkenshoekspoortunnel het vertrekpunt voor

een aan te leggen dedicated spoorverbinding (lijn 77) naar Zeebrugge via Zelzate. Momenteel ontstaat

er, met het plan om het bestaande (personen en goederen) spoor tussen Gent en Zeebrugge te verdub

belen, meer capaciteit (lijn soA en 51A). Alleen Indien in de toekomst een sterkere groei mocht optreden

van de vervoersstromen is de 'Vlaamse havenspoorlijn'/ Lijn 77: goederenspoor Antwerpen - Zelzate -

Zeebrugge op de lange termijn een opportuniteit in bijkomende spoorcapaciteit;

Bij doortrekking van het bestaande havenspoor (lijn 204) op de oostelijke oever langs de Gentse kanaal

zone richting Terneuzen (Axel-Zelzate) kan dicht bij de relatief kleinere zeehavens een subregionale

spoorzone ontstaan met tal van mogelijkheden voor overslag voor een optimale modaliteltskeuze naar

het Europese achterland.

In de figuur is het lange termijn wensbeeld weergegeven. In onderstaande tabel zijn de prioriteiten voor 

spoor samengevat: de missing links die actueel het meest kansrijk en effectief zijn voor de RSD-regio, 

evenals de realisatie van de IJzeren Rijn die nog steeds de nodige aandacht vereist. In dit overzicht is onder

scheid gemaakt tussen 'prioritair uit te voeren' en 'prioritair te onderzoeken'. 
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tabel 9 prioriteiten spoor 

liuropee1 belang 

prioritair uit te voeren 

IJzeren Rijn 

(TEN-T, gereed 2018) 

tweede spoorontsluitlng 

Antwerpse haven naar het 

oosten (gereed 2014) 

Binnenvaart 

PRIORITEITEN VAN EUROPEES BELANG 

prioritair onderzoek 

RoBel spoorlijn 

ReglonHI RSD belang 

prioritair ult te voere11 

VEZA spoorlijn (gereed 

2018) 

spoorcapaciteit Zee

brugge - Brugge - Gent 

(gereed 2018) 

spoorverbinding Axel 

Zelzate 

prioritair onderzoek 

Lijn 77 'Vlaamse ha

venspoorlijn' 

Een belangrijke Europese as is de binnenvaartverbinding naar het zuiden C30 Seine-Schelde. 

• De realisatie van dit Europees project is voor de RSD-havens noodzakelijk als directe binnenvaartverbin

ding met de Parijse regio.

De andere hoofdas is de Rijn-Main-Donau (TEN-T C18). De Rijn is veruit de belangrijkste vrachtverbinding 

naar het Europese achterland. Deze binnenvaartverbinding is voor de RSD-regio voldoende ver uitgebouwd 

en is bijgevolg niet opgenomen in de prioritering. Er bestaan evenwel nog 2 verder gelegen bottlenecks op 

deze as, met name in het zuidoosten van Duitsland en op de Donau. 

Om alle RSD-zeehavens optimaal aansluiting te bieden is de noord-zuidverbinding tussen beide Europese 

assen van prioritair belang. Momenteel zijn hier nog twee bottlenecks. 

• De capaciteit voor de binnenvaart van het sluizencomplex Terneuzen. Realisering van een nieuwe sluis

geeft capaciteitsverruiming voor de binnenvaartrelatie van de Rijn en de Westerschelde met de Seine

Scheldeverbinding via het kanaal Gent-Terneuzen.

• Op termijn de capaciteit van de Krammer-, Volkerak- en Kreekraksluis in de relatie van de Rijn met de

Westerschelde en Seine-Scheldeverbinding.
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1//ff//#, port area 

C18&C30TEN-T 

blgstreams 
-

- existing canal / river 

-- planned or to reconstruct 
canal / river 

hoofdstructuur binnenvaart 

Rotterdam 

C18 

C18 

Antwerp•n 

C18 waterway axls 
Rhlne / Meuse /Main/ Danube 

C30 inland waterway 
Seine/ Scheldt 

Bezien we de binnenvaart aansluiting van de RSD-regio met de inland waterverbindingen en terminals, dan 

valt op dat de Maas en het Albertkanaal een belangrijke rol vervullen in de distributie naar de knooppunten 

Venlo (Maas), Meerhout (Albertkanaal) en Luik binnen de Benelux. Verbeteringswerken aan beide vaarassen 

zijn in uitvoering. 

PRIORITEITEN VAN REGIONAAL RSD BELANG 

Vanuit Zeebrugge en Oostende is de relatie met het binnenvaartnetwerk nu nauwelijks aanwezig. 

Verruiming van de waterwegverbinding met aansluiting op het TEN-T priority project (30 Seine-Schelde is 

prioritair. In dit kader is ondermeer de aanleg van de binnenvaartverbinding •seine-Schelde Westw in onder

zoek. 

De prioritaire missing links voor de binnenvaart zijn dus: 
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tabel 10 prioriteiten binnenvaart 

luropees belang Regionaal RSD belang 

prioritair uit te voeren 

binnenvaartverbinding 

Seine-Schelde 

prioritair onderzoek 

capaciteit sluizen 

Krammer, Volkerak en 

Kreekrak 

prioritair uit te voeren prioritair onderzoek 

verbetering waterweg

verbinding West-Vlaamse 

RSD-havens - hinterland (TEN-T, gereed 2016) 

capaciteit sluizencomplex 

Terneuzen (gereed 2018) 

Weginfrastructuur 

Het Is evident dat de weginfrastructuur het best uitgebouwde netwerk kent Ook de verbindingen met 

het Europees achterland zijn doorgaans goed voorzien. Deze weg infrastructuren zijn echter van oudsher 

primair gericht op de stedelijke centra. Naargelang de havencomplexen (zeewaarts) groeiden en de urbane 

gebieden ook uitdijden, is de wegontsluiting voor de havens minder ideaal en belasten zij ook het stedelijk 

netwerk. Vandaar dat in het 'RoBrAnT+ perspectief' voor het havengerelateerd transport een verbindende 

weginfrastructuur aangegeven is (A4 in Nederland en de A12 en A11/E34.in Vlaanderen). 

Om deze verbinding sluitend te maken is nog een aantal wegvakken van weginfrastructuur opgenomen als 

missing link: 

de Ax in West-Vlaanderen (prioritair uit te voeren); 

• de verdere omvorming van de N49 tot E34 (prioritair uit te voeren);

een verbeterde bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel (prioritair onderzoek);

de A4 in Noord-Brabant (prioritair uit te voeren).

• de A4 ten zuiden van Rotterdam in Zuid-Holland (prioritair onderzoek).
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tabel 11 prioriteiten weginfrastructuur 

Europees belang Regionaal RSD belang 

prioritair uit te voeren 

de A4 in Noord-Brabant 
(gereed 2013) 

Samengevat 

prioritair onderzoek 

de A4 ten zuiden van Rot

terdam In Zuid-Holland 

prioritair uit te voeren 

omvorming N49 tot E34 
(gereed 2014) 

verbetering bereikbaar- de Ax In West-Vlaanderen 
heid Llefkenshoektunnel (gereed 2014) 

tabel 12 prioriteiten multimodaal actieplan voor de RSO-reglo 

prioritair onderzoek 

Europees belang Regionaal RSD belang 

prioritair uit te voeren prioritair onderzoek prioritair uit te voeren prioritair onderzoek 

IJzeren Rijn RoBel spoorlijn VEZA spoorlijn (gereed Lijn 77 'Vlaamse ha-

(TEN-T, gereed 2018) 2018) venspoorlijn' 

1 Tweede spoorontslultlng spoorcapaciteit Zee-
Antwerpse haven naar het brugge - Brugge - Gent 
oosten (gereed 2014) (gereed 2018) 

spoorverbinding Axel 

Zelzate 

binnenvaartverbinding capaciteit sluizen verbetering waterweg-
Seine-Schelde Krammer, Volkerak en verbinding West-Vlaamse 

! 
(TEN-T, gereed 2016) Kreekrak RSO-havens - hinterland 

• capaciteit sluizencomplex 
Terneuzen (gereed 2018) 

de A4 in Noord-Brabant de A4 ten zuiden van Rot- omvorming N49 tot E34 
(gereed 2013) terdam In Zuid-Holland (gereed 2014) 

1 verbetering bereikbaar- de Ax In West-Vlaanderen 

held Liefkenshoektunnel (gereed 2014) 
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Bovenstaande tabel geeft aan waar op conceptueel niveau binnen de RSD-regio een grote mate van over

eenstemming over Is. Sommige acties zijn reeds op uitgewerkt projectniveau, andere op niveau van project

voorstel (zie projectbeschrijvingen achteraan In dit advies). 

Aan beide regeringen wordt gevraagd om deze prioritering, ten behoeve van een optimale multimodale 

ontwikkeling en samenhang in de grensoverschrijdende RSD-regio, te onderschrijven en te voorzien in 

inhoudelijke doorwerking naar andere regeringsinitiatieven. 

De acties van Europees schaalniveau en de prioritair uit te voeren acties voor spoor en binnenvaart 

komen bovendien in aanmerking om door de bevoegde regeringen aangeduid te worden bij de Europese 

Commissie voor opname in haar nieuwe TEN-T prioriteiten, al naargelang de planstatus van deze acties dit 

mogelijk maakt. 

De prioritaire projecten zijn hierna kort toegelicht in projectfiches en aangeduid op kaart. 
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4 Prioritaire projecten op kaart 
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5 Projectfiches 

Prioriteiten spoor 

IJzeren Rijn 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang: TEN-T prioriteit 

Prioritair uit te voeren 

Vlaanderen: Departement RWO (opmaak gewestelijk RUP) en lnfrabel 

Nederland: Ministerie V&W en Prorall 

ProRall (NL) actualiseert samen met lnfrabel (B) het ontwerp, de kostenraming en vervoersprognose 

van de IJzeren Rijn. Voortgaand geeft de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD) een 

advies aan de beide verkeersministers. 

In 2003 is onenigheid ontstaan tussen België en Nederland over onder andere de hoogte van de 

kosten en de kostenverdeling tussen beide landen. In mei 2005 heeft het Arbitragetribunaal van het 

Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag uitspraak gedaan in het geschil. 

Planning: politiek overleg in 2009, ingebruikname wordt verwacht in 2018 

Het project IJzeren Rijn is van start gegaan na het verzoek van België in 1999 om de IJzeren Rijn 

te reactiveren. Het verzoek vloeit voort uit het toenemende aantal goederen dat vervoerd wordt 

tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Het Europese beleid is gericht op het toe

passen van model shift voor de toename van het goederenvervoer: het afwikkelen van het goede

renvervoer per spoor en over water in plaats van over de weg. De IJzeren Rijn gaat van Antwerpen 

via Budel, Weert, Roermond en Vlodrop naar het Duitse Ruhrgebied. 

Op dit moment gebruikt België de Montzenroute voor het vervoer van goederen naar het Duitse 

achterland. Deze route heeft echter capaciteitsgebrek en kent een aantal steile hellingen, zodat het 

moeilijk is lange en zware treinen te laten rijden. 

kaart >k 
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Tweede spoorontsluiting Antwerpse haven 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang: aansluiting TEN-T 

Prioritair uit te voeren 

lnfrabel 

In studiefase, is prioriteit in het investeringsplan van lnfrabel 2008-2012 en verder. Beoogde 

realiseringstermijn is 2014. 

2 knelpunten worden alvast aangepakt: aanleg ongelijkgrond se vertakkingen Oude Landen en 

Krijgsbaan {2012) als eerste fase van de tweede spoortoegang tot de haven 

Bijkomende verbinding tussen Antwerpen en Lier (huidige lijn 15 wordt capaciteitstekort verwacht), 

als tweede spoortoegang: verbinding tussen de Antwerpse haven en lijn 16 (Montzenroute). Tevens 

wordt aansluiting op lijn 15 (IJzeren Rijn) onderzocht. 

kaart >J 

RoBel spoorlijn (verbinding Rotterdam - België) 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang: noord-zuidas 

Prioritair onderzoek 

Ministerie Verkeer & Waterstaat 

Uit de RoBel-studie (2003) blijkt dat het vanuit capacitaire en milieuoverwegingen op lange 

termijn.na 2020, nodig zal zijn een modernisering en een nieuwe spoorlijn voor goederenvervoer 

tussen Rotterdam en Antwerpen te realiseren. 

Vergroten van capaciteit {verbetering railverbinding) voor spoorvervoer op de noord-zuidas 

Rotterdam - Antwerpen en als schakel in de Europese goederenspoorverbindlng naar Zuid-Europa. 

In de toekomst wordt de goederenspoorverbinding tussen Rotterdam - België uitgebreid. 

Ten noorden van de Moerdijk wordt het bestaande tracé uitgebreid tot vier sporen, met een 

tunnel bij Dordrecht en Zwijndrecht. Ten zuiden van de Moerdijk wordt een nieuw goederenspoor 

gepland, buiten de woonkernen om, parallel aan de A17, met ten zuiden van Bergen op Zoom aan

sluiting op het tracé naar de Belgische goederenspoorlijn 11. 

kaart >O 
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Vela (verbinding Zeeland - Antwerpen) 

'Sloeboog' 'Zeeuwse Bocht' 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Regionaal RSD belang: havennetwerk 

Prioritair uit te voeren 

Provincie Zeeland 

Met Zeeland Seaports Is een MIRT-verkenningsstudie opgesteld waarin nut & haalbaarheid zijn 

onderzocht van een snelle reallsering van de rechtstreekse aftakking vanaf Zeeuwse lljn naar 

Antwerpen, ook wel Verbinding Zeeland Antwerpen genoemd (Vela). Planstudie start in 2009. 

Aanleg 'Zeeuwse bocht'. Via lijn 11 kan daarmee railvervoer tussen Antwerpen en Zeeland recht

streeks worden afgewikkeld (en niet meer via Kijfhoek). 

kaart >I 

Spoorcapaciteit Zeebrugge - Brugge - Gent 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Reglonaal RSD belang: havennetwerk 

Prioritair uit te voeren 

lnfrabel 

Het traject tussen Brugge en Gent wordt verdubbeld van twee tot vier sporen (lijn 50A). Dit wordt 

gefaseerd uitgevoerd, 2002 - 2018. 

In 2011 start ook de aanleg van een derde spoor tussen Zeebrugge (Dudzele) en Brugge (lijn 51A). 

Einde van deze werken is voorzien in 2018. 

Verhogen capaciteit en mogelijk maken opsplitslng snel en traag verkeer. 

kaart >b 

Spoorverbinding Axel - Zelzate (doortrekken lijn 204) 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Reglonaal RSD belang: havennetwerk 

Prioritair uit te voeren 

Provincie Zeeland 

Studie als onderdeel van meerjarenprogramma Infrastructuur provincie Zeeland, speerpunt uit de 

Netwerkanalyse, vermeld in het SAF-advies als noodzakelijke flankerende maatregel bij vernieu

wing van het sluizencom-plex Terneuzen. 

Spoorverbinding tussen Axel en Zelzate op oostelijke kanaaloever, ontsluiting Terneuzen en Axelse 

vlakte blijven garanderen, als alternatief voor de huidige lijn 55 op westelijke oever die het kanaal 

per brug kruist 

kaart >h 
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Lijn 77 'Vlaamse havenspoorlijn' 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Prioriteiten water 

Regionaal RSD belang: havennetwerk 

Prlorltëlir onderzoek 

lnfrë1bel 

Reservë1tiezone gewestplan. Voorzien in Ruimtelijk Structuurplan Vlë1ë1nderen. Nog niet voorzien in 

huidig investeringsplan lnfrë1bel. 

Reë1lisë1tie goederenspoorlijn Antwerpen - Zelzate - Zeebrugge. Verbinding vëln de hë1vens 

Antwerpen, Gent, Zeebrugge via spoor. Dit is parallel aan de E34 en gekoppeld aan de 

Liefkenshoekspoortunnel .. 

koart >f 

Binnenvaartverbinding Seine-Schelde 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Europees belang: TEN-T prioriteit 

Prioritëlir uit te voeren 

Waterwegen en Zeekanaal NV 

Het traject van Seine-Schelde ligt deels binnen de Rijn-Schelde Delta: via de Leie en het kanaal 

Gent-Terneuzen. Planning voor dit traject: 

2008-2016: Aanpassen binnenvaartverbinding Seine-Schelde (bruggen, vaarweg, sluizen). In 2008 

zijn de werken gestart bij Gent en is de tweede sluis van Evergem aangelegd. Inmiddels wordt er 

gewerkt aan de doortocht van Kortrijk om deze in eerste instantie voor klasse IV-schepen en daarna 

voor klasse V-schepen bevaarbaar te maken. 

Tot 2027 zal ook worden gewerkt aan de herinrichting van de oevers; uitgraven van de aansluiting 

van de meanders op de gekanaliseerde Leie, vispassages en landinrichtingsprojecten. 

Aan Franse zijde is de operationele fase gestart eind 2008, zal de aanbestedingsprocedure rond zijn 

in 2011 en is de aanleg van de verbinding gepland in 2011-201s. 

kaart >d 
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Binnenvaartverbinding Seine-Schelde 

Doel Het Seine-Scheldeproject streeft naar een binnenvaartverbinding met Frankrijk van groot ga bariet. 

De internationale verbinding tussen het Scheldebekken en het Seinebekken is opgenomen in het 

Trans Europees Netwerk (TEN) voor goederenverkeer. De binnenvaartverbinding Seine-Schelde is 

één van de dertig prioritaire projecten. Er zijn twee prioritaire secties gedefinieerd: Compiègne

Cambrai en Deûlémont-Gent. In Noord-Frankrijk zal een nieuw kanaal aangelegd worden tussen 

Compiègne op de Oise en Cambrai op de Schelde. Via het kanaal van Duinkerke naar de Schelde en 

de aftakking hiervan naar de Deûle, een zijrivier van de Leie, zal het nieuwe kanaal van Seine naar 

Schelde ter hoogte van Deûlemont aansluiten op de Grensleie. Tussen Deûlémont en Gent wordt 

de bevaarbaarheid van de bestaande vaarweg verbeterd. Specifiek voor het traject Wervik-Deinze 

wordt hieraan een projectluik Rivierherstel gekoppeld. 

kaart >d 

Capaciteit sluizencomplex Terneuzen 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang: noord-zuidas 

Prioritair uit te voeren 

Initiatiefnemer: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) 

In Nederland: Rijkswaterstaat 

In Vlaanderen: afdeling Maritieme Toegang departement Mobiliteit en Openbare Werken 

In het kader van het project KGT is in januari 2009 overeenstemming bereikt door het Vlaams

Nederlandse •stakeholdersAdviesforum"(SAF) over het voorkeursalternatief van een nieuwe 

zeesluis en binnenvaartsluis in het sluizencomplex van Terneuzen. 

Dit advies voorzien van 6 flankerende maatregelen (ruimtebeslag, integrale benadering spoor 

en weginfrastructuur, geen beperking milieuruimte, calamiteitenbestrijding, waterbeheer en 

natuurwaarden, gemeenschappelijk nautisch beheer), Is voorgelegd aan de Vlaamse minister en de 

Nederlandse Staatssecretaris. 

Realisatie is mogelijk rond 2018. 

Binnen dit project wordt de capaciteit van het gehele sluizencomplex bestudeerd: niet alleen voor 

de zeevaart, maar ook voor de binnenvaart. De realisatie zal dus ook meer ruimte voor binnenvaart 

betekenen op de belangrijke noord-zuidroute via Terneuzen en Gent naar Noord-Frankrijk en Parijs 

(Seine-Schelde verbinding). 
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Capaciteit sluizen Kreekrak, Krammer en Volkerak 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang: noord-zuidas 

Prloritëlir onderzoek 

Rijkswaterstaat 

Verkennend onderzoek 

Aanpakken van de capaciteitsknelpunten van de sluizen op de hoofdvaarwegen tussen Rotterdam 

en Antwerpen, tevens de aansluiting tussen alle Deltahavens en naêlr het Duitse achterland via de 

Rijn, naar Noord-Frëlnkrijk viël de Seine-Schelde verbinding. 

Vanaf 2015 wordt een capaciteitsknelpunt verwacht voor de Krammer- en Kreekraksluis. 

De Volkeraksluis zal in 2020 op maximale belasting zijn. 

kaart >m 

Verbetering waterwegverbinding West-Vlaamse RSD-havens - hinterland 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Regionaal RSD belang: havennetwerk 

Prioritair onderzoek 

Waterwegen en Zeekanaal nv 

Haalbaarheidsstudie en geïntegreerde afweging 

Onderzoek dat een betere ontsluiting haven Zeebrugge naar de binnenvaart beoogt: verruiming 

van de waterwegverbinding met aansluiting op het TEN-T priority project (30 Seine-Schelde, 

mogelijkerwijs door de aanleg van een nieuwe verbinding genoemd 'Seine-Schelde West', in 

combinatie met verdere ontwikkeling van de estuaire vaart. 

Het tracé van het project Seine-Schelde (TEN) volgt het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze 

en Schipdonk. Een aangepast Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Zeebrugge kan 

daarop aansluiten, van-daar de benaming 'Seine-Schelde West'. Dit project maakt zelf echter geen 

deel uit van het prioritaire TEN-T project. 
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Prioriteiten weg 

De A4 in Noord-Brabant 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang: noord-zuidas 

Prioritair uit te voeren 

Ministerie Verkeer & Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Tracébesluit in 2009, start uitvoering 2010-2011, oplevering 2013 

Het stuk van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom is het ontbrekende deel in de kortst 

mogelijk verbinding tussen de Amsterdamse, Rotterdamse en Antwerpse zeehavens. Het comple

teren van de snelweg langs Steenbergen is een van de oplossingen voor een betere regionale en 

lokale doorstroming. 

kaart >n 

De A4 ten zuiden van Rotterdam in Zuid-Holland 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang: noord-zuidas 

Prioritair onderzoek 

Ministerie Verkeer & Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Ergens tussen 2015 en 2020 wil het kabinet-Balkenende III de A4 door de Hoeksche waard aange

legd hebben. 

Het betreft een elf kilometer lang tracé in zuidelijke richting vanaf het Beneluxplein langs 

Hoogvliet, Portugaal, Spijkenisse en Oud-Beijerland. En vervolgens door de Hoeksche waard naar 

Klaaswaal, om daar aan te sluiten op de A29. Het tracé is bedoeld om de A15 te ontlasten voor 

vrachtverkeer vanaf de Maasvlakte(n). 
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Verbetering bereikbaarheid Liefkenshoektunnel 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Europees belang 

Prioritair onderzoek 

Vlaanderen: Agentschap Infrastructuur 

Regeringsbesluit 28 maart 2009 in het kader van de Oosterweelverbinding. 

Visievorming in het 'mobiliteitsplan voor het Waasland' (mei 2008) en de 'evaluatiestudie bijko

mende Scheldekruising in Antwerpen' (maart 2009) 

Ontlasting ring van Antwerpen door een betere bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel vanuit 

de richting Frankrijk (E17) en het Waasland. 

Er zal een concreet voorstel worden uitgewerkt in lijn met het voorstel van de Wase burgemeesters 

om een alternatieve verbinding in het Waasland aan te leggen aansluitend bij de oostelijke tangent 

in St.Niklaas. 

lcaart >I 

Omvorming N49 tot A11/E34 

Schoolniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Regionaal RSD belang: havennetwerk 

Prioritair uit te voeren 

Agentschap Infrastructuur 

Deel Zelzate-Knokke: gefaseerde uitvoering (2014) 

Deel Antwerpen-Zelzate: gerealiseerd 

Het Ontwerp Streefbeeld voor de N49/A11 is opgemaakt naar aanleiding van de ombouw van de 

N49 tot autosnelweg. Voor zeehavens kan dit de belangrijkste interhavenverbinding worden over 

de weg. De studie doet uitspraken over het profiel en tracering van de weg, de plaats en vormge

ving van aansluitingscomplexen, de rol van het onderliggend wegennet en de ruimtelijke inpassing 

van de hoofdweg. Bijzondere aandacht gaat uit naar het functioneren van het lokaal wegennet en 

het minimaliseren van de barrièrewerking van de N49. Hiervoor worden aangepaste maatregelen 

voorgesteld. 

kaart >e 
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De Ax in West-Vlaanderen 

Schaalniveau 

Prioriteit 

Projecteigenaar 

Projectstatus 

Doel 

Regionaal RSD belang: havennetwerk 

Prioritair uit te voeren 

Vlaanderen: Agentschap Infrastructuur 

Definitieve tracékeuze in 2009. Vooropgestelde timing realisatie 2010-2014. 

Ax is de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen Brugge (Blauwe Toren) en de N49 te 

Knokke-Heist. Verbinding tussen haven Zeebrugge en Antwerpen (N49/E34). 
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Priority Axis N° 2 

May 2008 

Trans-European transport network 

Achievement of the Priority projects 
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HIGH-SPEED RAILWAY AXIS PARIS-BRUXELLES/BRUSSEL-KÖLN-AMSTERDAM-LONDON: PBKAL 

This is Europe's first cross-border high-speed passenger rail project, linking major cities in France, Belgium, 

Germany, the Netherlands and the United Klngdom. 

The PBKAL network offers substantial reductions in journey times between the five countries and there

fore provides passengers wlth a real alternative to air and road transport. lmproved connections between 

some of Europe's key airports - Brussels, Frankfurt, Cologne/Bonn, Paris Charles de Gaulle and Amsterdam 

Schiphol will also make a significant contribution to the promotion of intermodal air-rail journeys, in line 

with Community transport policy objectives. 

The French section linking Paris, Lille and Calais and the Channel Tunnel is complete, and has been in service 

since 1993. 

The high-speed Brussels-Paris line has been in full service since 1997 serving more than six million passen

gers a year, having attracted very large numbers from road and air, with some flights being taken out of 

service as a result. 

Cross-border sections 

Construction of the Dutch line began in 2000, through a public-private partnership. The southern part, from 

Rotterdam to the Belgian border was completed in 2006. Upgrading from the Belgian border to Düren is 

ongoing. In Belgium, the line from Brussels to the French border carne into operation in 1997, with high

speed services now operating to Paris, and through the Channel Tunnel to London. 

In the United Kingdom, the section between London and the Channel Tunnel was completed on 14th 

November 2007. This now enables trains on the axis to travel from London's St Pancras Station along the 

Channel Tunnel Rail Link for onward travel to the continent with improved reliability and journey times (from 

London St. Pancras to Paris Gare du Nord in 2 hours 15 minutes and to Brussels in 1 hour 51). These routes 

now provide a real alternative to air travel between London and cities in continental Europe. 

ether sections 

The northern section of the Dutch line from Amsterdam to Rotterdam was completed in 2007. Works 

between Brussels-Leuven-Liège are complete and the high-speed line from Liège to the German border is 

scheduled for completion by the end of 2008. 
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The high-speed line from Antwerp to the Dutch border, lncludlng a new tunnel beneath the city of Antwerp, 

was finished in 2007. Commercial services started in 2008, although train sets equipped with European train 

control systems (ETCS) will only be available in 2012. 

On the Brussels-Antwerp line, the by-pass project In Mechelen and the Diabolo project link with the national 

airport (Zaventem (Brussels airport)) will be completed by 2012. 
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Priority Axis N° 18 

May 2008 

Trans-European transport network 

Achievement of the Priority projects 
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WATERWAY AXIS RHINE/MEUSE-MAIN-DANUBE 

The Priority Project 18 crosses Europe transversally from the North Sea at Rotterdam to the Black Sea in 

Romania. The Meuse and the Rhine rivers are the entrance gates for the Belglan and the Dutch inland 

waterways to this Priority Project corridor. The Main canal connects Rhine River to the Danube, which flows 

into the Black Sea. This corridor is one of the longest ones in the Trans European Transport Network and 

crosses both EU and non-EU countries. 

Along with PP30, Canal Seine-Scheldt, and in recognition of its complexity and multifaceted aspects, the 

European Commission has appointed Mrs. Karla Peijs as European Coordinator for lnland Waterways. 

Besides the TEN-T Programme, other European Programmes are active on certain stretches of the Danube: 

the former ISPA Programme has financed studies and is about to finance construction for the improve

ment of navigation in Roman ia at Calarasi-Braila as well as in the long border section between Romania and 

Bulgaria. At the same time, activitles for the restoration of navigability on the Danube stretch in Serbia are 

undertaken with the support of the European Commission. 

Cross-border sections 

The construction works for the improvement of navigability in the Maasroute in The Netherlands and the 

construction of a new loek for larger barges in Lanaye represent the engagement for the establishment of a 

capacity continuity at the crossing between Belgium and The Netherlands. Works on the Maasroute started 

in 2007. 

East ofVienna and until the Slovak border, studies and a pilot project are being financed to guarantee the 

reliable and consistent navigation capacity throughout the year, while preserving a Natura 2000 area. 

Bottlenecks 

There are two key bottlenecks on the axis. 

The one in the Straubing-Vilshofen area, in Bavaria (Germany), concerns a 70  km stretch of the Danube. lt is 

at the centre of a long lasting debate between local entrepreneurs and European environmentalists. The 

entrepreneurs are requesting the construction of a loek, in Aicha, that, according to recent studies, would 

guarantee 2.5 meters depth for more than 290 days per year. The environmentalists argue that this is the last 

"free flowingR stretch and that the loek would cause the destruction of wet lands and of the natura! habitat. 

They claim that only limited infrastructural works are needed for flood protection and that these will be 

sufficient to guarantee sustainable navigabillty. 
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The German Federal government, together with the Bavarian State government have declded to launch a 

new three year study that will analyse solutions between these two positions, including the analysis of the 

impact on the overall regional transport system in case inland navigation will be able to attract part of the 

traffic. 

The Coordinator Mrs. Peijs has recently met representatives of both sides and has proposed that the study 

will be monitored by both in order to ensure the respect of European Environmental Directives, while evalu

ating the necessary works for sustainable inland navigation. 

The second important bottleneck is relevant to the Danube River in Hungary where these are more than 

thirty points where navigability is endangered by the low waters and by the unstable main flow of the river. 

Studies are about to be launched for the identification of measures and interventions to be adopted. 

Other sections 

Additlonal important activities on thls project will take place on the Belgian stretch to build a new loek at 

Ivoz-Ramet and to launch studies for the constructlon of a new loek at Ampsin-Neuville that will allow the 

transit of barges of more than 3000 tons. 

Further improvements to the navigability in the Bavarian stretch will involve the reconstructlon of the rail 

bridge at Deggendorf. Thls will allow a safer navigation In a site where the exlsting bridge pillars represent a 

dangerous bottleneck. 

The horizon of all these activitles Is quite scattered due to the variety of required lnterventions, the issues at 

stake and the number of countrles involved. 
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Priority Axis N° 24 

May 2008 

Trans-European transport network 

Achievement of the Priority projects 
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RAILWAY AXIS LYON/GENOVA-BASEL-DUISBURCi-ROTTERDAM/ANTWERPEN 

The priority project (PP24) is an important north-south transport axis linking the major ports of Rotterdam 

and Antwerp with Genoa passing through one of the most industrialised and densely populated areas in 

Europe. 

Therefore, the railway llne is one of the most important rail freight lines in Europe. lt carries today some 

22.043 million ton-km per year and this is estimated to double by 2020 [European Rail lnfrastructure Master plan 

(ERIMJJ. lt covers the following countries: ltaly, France, Germany, Belgium and the Netherlands and passes 

through Switzerland. 

Alpine crossing 

PP24 is the main railway axis crossing the Alps through Switzerland i.e. Gotthard and Lötschberg/Simplon 

tunnels. Sections in Germany and in ltaly leading to Switzerland and the Alpine tunnels are crucial for real

ising the transport potential of this axis and for delivering a modal transfer from road to rail. On both sides of 

Switzerland, the access routes are still to be realised. These lnclude important sections in Germany and ltaly, 

which also link together logistic centres north and south of the Alps (e.g. Karlsruhe, Milano and Novara). The 

Lötschberg tunnel has been in service since December 2007. 

Cienoa-Rotterdam 

In ltaly PP24 includes the upgrading and construction of the railway lines from the port of Genoa to the 

Swiss border both in Domodossola and in Chiasso passing either through Novara or Milano. The project 

is divided into several smaller projects and some have been completed and others are either ongoing or 

planned. Overall the planned works in ltaly are very extensive and expensive. 

In Germany PP24 includes the upgrading and construction of new lines on sections Karlsruhe-Basel, 

Frankfurt-Mannheim and Duisburg-Emmerich. The section Karlsruhe-Basel is divided into 6 smaller sections 

of which one is already completed. The Katzenbergtunnel section is ongoing and others are planned. 

Completion of the whole Karlsruhe-Basel sections is foreseen for 2020. The Frankfurt-Mannheim project is 

currently under preparation and works are planned for 2010-2015. Capacity improvement on the existing 

line Duisburg- Emmerich has been completed and the construction of a 3rd track is planned to start in 2010. 

PP24 links to another priority project "the Betuwe line", which has recently been completed in the 

Netherlands to provide access between the port of Rotterdam and the German rail network. 
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Other sections 

In France PP24 covers the construction of the eastern and southern sections of the high-speed railway line 

•TGV Rhin-Rhöne• linklng Lyon-Dijon to Mulhouse. The first phase of the eastern section of the "TGV Rhin

Rhöne• is ongoing and due to be completed in 2011, with works on the second phase due to start in 2010. 

The southern section of the "TGV Rhin-Rhöne• is currently in the study phase and lt is planned to be in oper

ation in 2020. 

PP24 also includes the •iron Rhine• project between Belgium and the Netherlands, which will improve 

connections from the Antwerp port to the German rail network. However as the project brlngs together the 

three countries, progress depends on reaching an international agreement. 

The Rotterdam-Genoa railway axls is also being developed as ERTMS corridor A. lt is expected that the 

infrastructure investments, comblned with the implementation of ERTMS and harmonlsation of operational 

procedures, will bring significant benefits in terms of capacity increases, reliability lmprovements and trans

port time and cost savlngs along the railway axis. 
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Priority Axis N° 28 

May 2008 

Trans-European transport network 

Achievement of the Priority projects 
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'EUROCAPRAIL' ON THE BRUSSELS-LUXEMBOURG-STRASBOURG AXIS 

The axis adds an important link to the European rail network. lt will join existing infrastructure to improve 

north-south links through better connections between the North Sea and ltaly, via Belgium, Luxembourg, 

eastern France and Switzerland. lt will also improve connections between the EU's three main administrative 

centers. 

The major international objective is to achieve travel times between Brussels and Luxembourg of one and a 

half hours and Brussels and Strasbourg of three hours in combination with the TGV-Est. In total, completing 

the project will represent a time saving of 2.5 million hours per year, of which more than 2 mi Il ion would be 

accounted for by international traffic. lt wlll increase the profitability and competitiveness of rail on the 

route, and relieve road traffic on the adjacent motorways. This will make a significant contrlbution to 

sustainable development and protecting the environment In areas of natural beauty such as the Ardennes. 

Works will include linking the Brussels international airport axis and the Brussels-Antwerp-Amsterdam high

speed line (see PP2) via a new tunnel between Brussels Schuman and Josaphat. In Brussels, an additional 

twin-track line will be created between Brussels Schuman and the Brussels North-South junction for 

high-speed connections to London, France and the Dutch Randstad reg Ion. The construction of a new 

line between Bettembourg (Luxembourg) and links with the TGV-Est (see PP No 4) and the Paris-Stuttgart

Vienna-Bratislava line (see PP17) will provide high-speed connections to and from the south and east. The 

upgrades will also facilitate the daily commuting of some 30 ooo Belgians from southern Wallonia to their 

work in Luxembourg. 

Cross-border section Luxembourg-Metz-Baudrecourt 

Works on this section were completed and it has been operational together with the line Paris-Baudrecourt 

(PP17) since 2007. The 104 km Baudrecourt-Strasbourg section in France (see PP4 and PP17) is currently at an 

advanced stage in planning. Studies are on going but works will depend on availability of funds. 

Other sections 

In Belgium, works are on going. Part of it Is pre- financed by the Walloon Region which signed at the end of 

2006, a convention with the Belgian State. This pre-financing mechanism makes it possible to start works 

earlier than initially foreseen. However, as this is an operatlonal line, the last phase of works (re-electrifi-
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cation) should not be completed before end of 2014. In Luxembourg, investment to upgrade the rail line 

between the capital city and the Belgian border is planned from 2009 to 2012, and could be extended into 

2013. Funds totalling € 57 million from the 2007-2013 TEN-T budget will be used to support this activity. 

bijlage I S5



Priority Project N° 30 

56 1 bijlage 



Priority Axis N° 30 

May 2008 

Trans-European transport network 

Achievement of the Priority projec ts 
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INLAND WATERWAY SEINE-SCHELDT 

lnland Waterway Seine-Scheldt The Seine-Scheldt Project represents the second major waterway link in 

Europe after the Main Canal that connected in 1992 the Rhine and Danube rivers. The investments for both 

projects are comparable in terms of technica! and financial challenges. Due to the growing importance 

of inland navigation, the Commission has nominated Mrs. Karla Peijs European Coordinator for lnland 

Waterways Transport, both for Priority Project 30 and for Priority Project 18, Rhine/Meuse-Main-Danube. 

€ 420 million have been allocated to this project for studies and construction works from the Trans European 

Transport Network (TEN-T) budget for the 2007-2013 programming period. 

Cross-border sections 

The restoration of the Canal Pommeroeul-Condé in Wallonia and the border Lys are the cross border section 

of this project. These two realisations will allow the connection from the French part of the canal to the 

north towards Ghent and to the eastern part of the network towards Liège. 

Bottlenecks 

The construction of the canal Seine-Scheldt will eventually interconnect the French and Belgian inland 

waterways network and pave the way to the achievement of an eagerly expected single European inland 

waterways network towards the Netherlands and the German networks. 

The removal of the Pont des Trous bottleneck in Wallonia and the improvement of navigation regions will 

ensure the creation of a network capable of accommodating barges with over 3000 tons of freight. 

Other sections 

The improvement of navigation conditions between Deulemont and Ghent, including the ring around 

Ghent, forms part of the activities to realise the full Priority Project corridor from the Seine and the can al that 

connects to the Dutch Terneuzen port. 
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The Canal Selne-Nord In France goes far beyond a mere lnfrastructure project to boost transport capaclty as 

lt alms to lntegrate several land based pollcles to benefit reglonal development and sustalnablllty. 

The construction industry will be boosted by public and private spending of more than 4 billion until 2014. 

The overall completion is planned for 2016 and will sustain a capacity for barges up to Class Vb of the 

European Classlflcation. 
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Provinciale Staten Drenthe 

Besluitenlijst 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Woensdag 1 december 2021 

Locatie: digitale vergaderomgeving van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de livestream via het Stateninformatie

Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 

https://www .d rentspa rl ement. n INerg aderi ngen/Statenco mm iss ie-Omgevi ngsbeleid-OG B/2021/01-

decem ber/12: 00 

De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 13 oktober 2021 is als bijlage opgeno

men bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig: 

mevrouw A. Udinga (voorzitter) 

de heer M.A.M. Berends (PvdA) 

de heer E. Bos (GroenLinks) 

de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 

de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 

de heer R.W. Camies (JA21) 

de heer J.W. Drukker (JA21) 

mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 

de heer T.A. Koopmans (PW) 

de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks) 

de heer J.J. Moes (WD) 

de heer W.L.H. Moinat (SP) 

de heer K. Neutel (CDA) 

de heer J.R. Oosting (WD) 

mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 

de heer H.J. Pragt (D66) 

de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 

de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal Dr.) 

de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 

mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 

de heer J. Smits (WD), 

mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 

de heer A. Vorenkamp (PW) 

de heer H. van de Weg (SP) 

de heer J.R. Wiersema (Sterk Lokaal Dr.) 

mevrouw B. Zouine (D66) 

mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 

mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 

mevrouw R. Veenstra, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

Mevrouw N. Vedelaar 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer H. Kuipers (GroenLinks 

de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 

de heer F.P. Duut (JA21) 

de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) vervan

gen door de heer van der Meijden 

de heer P.A. Zwiers (PvdA) 



1.12. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de insprekers de heren Hanskamp 

en Lobee welkom. 

De heer van Liempd van GroenLinks heeft vandaag zijn laatste dag in de commissievergadering 

van de commissie 0GB. Tijdens de PS-vergadering zal er nog extra aandacht worden besteed aan 

zijn afscheid, maar ik bedank hem nu alvast voor zijn inzet bij deze commissie en ik wens hem 

heel veel succes in zijn verdere loopbaan. 

3. Mededelingen

Geen. 

4. Besluitenlijst van de vergadering 13 oktober 2021 en de lijst van toezeggingen

De besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2021 wordt conform ontwerp vastgesteld. 

Toezeggingen 

Er zijn geen opmerkingen over de toezeggingenlijst 

De voorzitter: Dan is hiermee ook de Toezeggingenlijst vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken

De voorzitter: De volgende schriftelijke vragen zijn binnen gekomen. 

A.2. Programma zandgronden Noord-Nederland en project beekherstel Hunze en Drentsche

Aa: informeren over afwijkingsbevoegdheid ASV (brief van 26 oktober 2021)

Fractie D66: De brief informeert over afwijkingsbevoegdheid van het college, maar ook extra 

financiële middelen. Worden voor de extra middelen ook extra activiteiten verricht? Zo ja 

welke? Wat zijn de eisen van de provincie in de besteding van deze extra middelen? 

Gedeputeerde Kuipers: Goed dat ik de brief nog even extra kan toelichten, is misschien wat tech

nisch. Vanuit de nieuwe fase van het Deltaprogramma zoetwater hebben we veel middelen toe

gekend gekregen in twee regio's, Rijn-Oost en Noord-Nederland, voor beide programma's. Het 

gaat om tientallen miljoenen voor projecten binnen de provincie Drenthe In die programma's 

zijn diverse projecten verwerkt die ertoe leiden dat er meer zoet water wordt vastgehouden in 

de provincie Drenthe. Deze zijn dan onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland daar 

hebben de Staten al instemming gegeven. De zoetwatermaatregelen zullen plaats gaan vinden 

in onze provincie. 

Mevrouw Kleine Deters: D66: betreurt het, dat de gedeputeerde toch niet wat meer sturing 

daarop geeft en het gesprek aangaat over aanvullende eisen en ik zal daar straks in het Water

programma verder op terugkomen. 
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A.3. Onderzoek actualisatie en herijking Drents fietsnetwerk 2021 (brief van 26 oktober

2021)

Fractie PVV: Waarom zijn de ontwikkelingen op het gebied van bromfietsen, en snorscooters 

(Rijwielen met hulpmotor) niet meegenomen? Die kom je n.l. wel tegen op de fietspaden. En 

vooral op de grotere afstanden kunnen die een alternatief vormen voor andere vormen van ge

motoriseerd vervoer zoals de auto. Er zijn steeds meer elektrische snorscooters, die rijden vaak 

ook op fietspaden. Zijn die ontwikkelingen niet van belang, juist voor de wat grotere afstanden? 

Gedeputeerde Vedelaar: Het Sweco-rapport begint met een prachtige foto op de voorkant en 

daar staat een speed-pedelec op afgebeeld en die valt ook in de categorie bromfietsen, fietsen 

met hele hoge snelheid, 45 km/uur. Voor de wet vallen die in dezelfde categorie. In dit rapport is 

dus ook met fietsen, bromfietsen die hogere snelheid hebben, rekening gehouden. Dit onder

zoek heeft vooral het netwerk in beeld gebracht, dus niet zozeer alle gebruikersgroepen. Dat 

gaan we nog vertalen naar de Fietsagenda die in het voorjaar aan u gepresenteerd wordt. 

A.6. Notitie Beleidsuitgangspunten biogrondstoffen in Drenthe (GS-brief van 9 november

2021)

Fractie JA21: Wil de brief agenderen voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbe

leid van 12 januari 2022. Onderbouwing is al aanwezig 

Fractie D66: 

Bent u bereid en in staat het regionale (Drentse) aanbod van mest als input voor vergisters in 

kaart te brengen en als maat te hanteren vanuit het beleid tav de circulaire economie? 

Kunnen en willen we dit als vastgestelde bovenmaat voor de hoeveelheid vergisters en daar

aan gerelateerde groen gasproductie hanteren? 

Fractie Partij voor de Dieren 

GS wil deze beleidsuitgangspunten toelichten in een commissievergadering. Moeten fracties dit 

dan eerst agenderen? Wij stellen voor dat deze beleidsuitgangspunten (zoals gebruikelijk bij be

leidsuitgangspunten) op de agenda van de commissie 0GB gezet worden voor bespreking en 

daarna vaststelling in PS. 

Gedeputeerde Stelpstra: Er zijn twee fracties die hebben gevraagd om dit stuk te agenderen en 

er zijn een paar inhoudelijke vragen. is het misschien handig dat we dat allemaal dan in januari 

meenemen? 

De commissie gaat hiermee akkoord. 

A.13. Aanvulling op prestatieovereenkomst 20221 provincie Drenthe en Prolander (brief van

23 november 2021)

Fractie PVV: Gaat het hier om tijdelijke activiteiten waar de organisatie Prolander destijds voor is 

opgezet of wordt hier een voorschot genomen op permanente werkzaamheden door Prolander 

t.b.v. hydrologisch en natuuronderzoek in Drenthe?
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Gedeputeerde Jumelet: Het gaat om extra afspraken die zijn gemaakt vanwege het Natuurpact 

om het NNN te realiseren. Daar is versnelling voor nodig. Dat betekent bijvoorbeeld dat we pa

rallel meerdere gebiedsprocessen hebben opgestart. 

Meer menskracht bij Prolander ook om in een bepaalde periode dat te versnellen. Dus het ant

woord is inderdaad: tijdelijk. Maar tegelijkertijd maak ik hier wel alvast de opmerking dat er ook 

een programma Natuur ligt, wat nu in dit jaar voor het eerst ook van start is gegaan. Ook daar

voor is Prolander om in te zetten. Daar zullen we natuurlijk uiteraard op moeten terugkomen. 

B.1. Brief van bewoners van de Hoofdweg Veenhuizen van 30 september 2021 over Snelheid

Hoofdweg Veenhuizen (N919)

Fractie Partij voor de Dieren: Deze brief willen we betrekken bij de werksessie om te komen tot 

een afwegingskader m.b.t. snelheid op provinciale wegen op 15 december. 

B.2. Brief van de heer R.C.J. Muijzert van 28 oktober 2021 over Bereikbaarheids- en investe

ringsplan Noord-Nederland

Fractie PVV wil deze brief met voorstellen agenderen voor een volgende OGB-commissie. 

B.14. Brief van Meten=Weten van 6/11/21 over Handhavingsverzoek stoffen in bestrijdings

middelen

Fractie D66: Wat is GS voornemens te gaan doen met dit verzoek? 

Gedeputeerde Jumelet: De brief is gestuurd naar de provincie Drenthe, maar ook naar alle an

dere elf provincies. Dan is het wel snel dat we in !PO-verband ook gaan afstemmen. Er was on

duidelijkheid over de vraag. Daarom is er contact gezocht met Meten=Weten en bleek dat tot 

nu toe het debat onvoldoende concreet was. Meten=Weten, mogelijkheid gegeven om de ont

brekende gegevens aan te vullen. Is per brief op 29 november namens alle provincies bevestigd. 

Op basis van die ontbrekende gegevens kan GS nader beoordelen welke stappen er dan moeten 

worden ondernomen. 

Mevrouw Kleine Deters: Fijn te horen van de gedeputeerde dat er contact geweest is, dat er aan

vullende informatie gegeven is. Mijn vraag is wat u verder gaat doen, of u gaat handhaven. 

Ik zou het op prijs stellen om nader geïnformeerd te worden over het vervolg. 

Gede uteerde Jumel : Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook openbaar zal wor

den, dus ook richting de Staten. 

B.21. Brief van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumen

ten en Staatsbosbeheer van 25 november 2021 over Regionaal Waterprogramma Drenthe

2022-2027

Fractie D66: Wat vindt GS van de suggesties van de natuurorganisaties? 

Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, ik kijk eerst procedureel even naar u. Wilt u dat ik die vraag 

nu beantwoord, of straks bij de behandeling van het Regionaal Waterprogramma? Want het 

vergt wel even enige inleiding. Dus ik kijk even of u daar nu echt een antwoord op wil hebben 

of dat ik hem meeneem in eerste termijn van de beantwoording bij het Regionaal Waterplan. 
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Mevrouw Kleine Deters: D66 heeft geen bezwaar dat het daar meegenomen wordt, maar willen 

wel voorkomen dat straks de tijdsbeperking bepaalt dat die toch weer niet beantwoord wordt. 

Voorhangprocedure C.1, het voornemen van GS om€ 246.000 subsidie te verlenen aan de ge

meente Midden-Drenthe voor de uitvoering van het activiteitenplan Torenlaan/Nassaukade. 

Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 

Voorhangprocedure C.2., Het voornemen van GS om op basis van het Regiostedenfonds € 4,55 

miljoen subsidie te verlenen aan de gemeente Assen voor uitvoering van het activiteitenplan 

'Assen Centraal'. 

Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 

Voorhangprocedure C.3., € 2,65 miljoen subsidie voor de gemeente Meppel. 

Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 

Voorhangprocedure C.4., € 4,55 miljoen subsidie aan de gemeente Emmen voor het activiteiten

plan Regiostedenfonds. 

Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 

Voorhangprocedure C.S. Financiële bijdragen ten behoeve van het openbaar vervoer (brief 

van 23 november 2021) 

Fractie PVV. de heer Vorenkamp: Er gaat 2,6 miljoen naar Arriva voor de exploitatie van de 

spoorlijn Zwolle-Emmen en 245 mille subsidie voor toezichtverbetering op de reizigers van de

zelfde Vechtdallijn. Draagt de provincie Overijssel hieraan ook naar rato bij? 

Gedeputeerde Vedelaar: Jazeker draagt de provincie Overijssel bij. Er is een verdeelsleutel en die 

komt voort uit het aantal kilometers op eigen grondgebied en dat betekent dat wij 36% van de 

kosten dragen en de provincie Overijssel 64% van de kosten. 

Fractie VVD. mevrouw Zwaan: Een aanvullende vraag aan gedeputeerde Vedelaar, hoe gaat het 

na 1 januari? 

Gedeputeerde Vedelaar: Dat wordt vooralsnog voortgezet, maar de gesprekken daarover zijn 

nog gaande. Zodra daar duidelijkheid over is, dan kunnen we dat delen. 

De voorzitter: Dan concludeer ik dat er geen bedenkingen zijn. 

6. Rondvraag

Voorzitter: Er zijn 2 rondvragen binnengekomen. De eerste rondvraag is van de fractie van de 

VVD over de wolf, en dan met name over de wolfwerende rasters. 
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Fractie VVD. de heer Moes: De afgelopen periode zijn er in Drenthe veel aanvallen geweest op 

schapen en kalveren. De DNA-uitslagen die nu bekend worden geven de duidelijkheid dat het 

om minstens twee wolven gaat. Niet alleen schapen zijn dus slachtoffer maar ook een kalf. 

Na de vele aanvallen en de toezegging van het college enkele weken geleden dat alle schapen

houders in Drenthe voor subsidie in aanmerking komen is er veel gebeurd. Veel schapenhouders 

hebben hun schapen binnengehaald of hebben veel energie en geld gestoken in een wolfwe

rend raster. Helaas zijn binnen deze weides met wolfwerende rasters, die aan de voorwaarden 

en eisen van Bij12 voldoen, toch aanvallen geweest. 

Om te beoordelen of dit daadwerkelijk door de wolf veroorzaakt is zal eerst de uitslag van het 

onderzoek moeten worden afgewacht. Ondertussen vragen schapenhouders zich af wat zij nog 

meer moeten doen en of hun maatregelen wel nut hebben. 

1. Hoe denkt het college de schapenhouders te blijven motiveren maatregelen te nemen on

danks dat de aanvallen ook in weides met wolfwerend raster plaatsvinden?

2. Hebben de aanvallen binnen het wolfwerend raster in Drenthe gevolgen voor de inbreng

van de provincie Drenthe richting het IPO waar gewerkt wordt aan het nieuwe wolvenplan?

Gedeputeerde Jumelet: Regelmatig op de agenda, de wolvenaanvallen op schapen. Op dit mo

ment is er veel onrust, zeker in Zuidwest-Drenthe. Het staat op de agenda, zeker als het gaat om 

het !PO-verband. De heer Moes vraagt in ieder geval allereerst hoe wij schapenhouders kunnen 

motiveren. We hebben met elkaar op korte termijn kunnen besluiten dat heel Drenthe ook ge

bruik kan maken, als het gaat om schapen-, geitenhouders, van de subsidieregeling. Daarnaast 

met elkaar bedacht, vanuit het advies van de gebiedscommissie, dat ook een consulent zou kun

nen worden aangetrokken, zoals dat ook in andere provincies aan de orde is. Daarnaast heeft de 

gebiedscommissie ook verzocht om wildcamera's te plaatsen om te monitoren. De situatie is wat 

ons betreft ook ernstig en we zullen daar ook op acteren. Antwoord op die tweede vraag ne

men we uiteraard mee in de actualisatie van het wolvenplan. Wij zullen onze inbreng vanuit 

Drenthe daarin meegeven. 

De heer Moes: Ik ben blij dat de gedeputeerde het ook grote zorg noemt. Ik houd me daar mee 

bezig en voel mij op dit moment bijna een wolf consulent. Ik hoop daarom dat er snel echt een 

consulent komt in Drenthe, want er is in dit gebied van ZW-Drenthe echt veel onrust. 

De voorzitter: De volgende rondvraag is van de fractie van GroenLinks, over een gezonde toe

komst voor de landbouw. 

Fractie GroenLinks. mevrouw Slagt: Kies nu voor een gezonde toekomst, maak een ambitieus 

Nationaal Strategisch Plan. Op 8 december staat de invulling van de Europese gelden voor de 

Nederlandse landbouw op de agenda van de Tweede Kamer. Een belangrijk moment. Het Rijk, 

de provincies en waterschappen kunnen samen besluiten miljoenen vrij te spelen voor het kli

maat, de natuur, onze gezondheid en de boeren van de toekomst. Gedeputeerden van de pro

vincies (IPO) hebben onlangs in reactie op de plannen van de Minister een compromis gepubli

ceerd zonder afstemming met Provinciale Staten. 

Als GroenLinks en ook namens de Partij voor de Dieren, SP en D66 vragen wij of GS bereid is als

nog er bij de Kamer en de minister op aan te dringen om te kiezen voor een NSP dat de transitie 

van de landbouw ondersteunt. Tenminste 30% onmiddellijke overheveling naar het groenere 

plattelandsbeleid en regionale vergoedingen. Daarmee helpen wij natuur, milieu en gezond

heid. We helpen boeren die vastlopen in de ratrace naar intensivering en schaalvergroting om 

stappen te zetten naar een gezonde toekomst voor hun bedrijf met waardering vanuit de sa

menleving. 
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Gedeputeerde Jumelet: Er is op 6 oktober een brief ter informatie gegaan richting de Staten 

over de stand van zaken wat betreft het GLB, het Nationaal Strategisch Plan. Inhoudelijk vraagt 

u eigenlijk om te gaan zitten op 30% overheveling. Vanuit Drenthe hebben we de inzet ge

pleegd zo veel mogelijk boeren te laten meedoen aan het nieuwe GLB. Als het over 30% gaat,

dan gaat het af van pijler 1, dat is ook deels inkomensondersteuning. Wij hebben er voor geko

zen om in de situatie dat boeren al in het nieuwe GLB meer moeten gaan doen voor minder

geld, te kijken van kunnen we niet laten opbouwen. In het percentage van 15% is de Kamer

goed in meegenomen. De indruk ontstaat inderdaad dat je misschien moet beginnen met zo

veel mogelijk boeren aan te laten sluiten met de nieuwe GLB, om dat vrijwillig te kunnen laten

doen, en ze vervolgens ook te helpen om die duurzaamheidsstappen te maken. Wij vanuit Dren

the, ons college, hebben daar in ieder geval op ingezet.

Mevrouw Slagt: Het speelt binnen meer provincies. Binnen Gelderland is het vandaag zelfs gea

gendeerd. Vanuit gezamenlijke Statenfracties zullen we toch kijken of we hier beweging in kun

nen krijgen om toch meer richting de 30% te gaan zitten, op vrijwillige basis. Dat wel en met zo

veel mogelijk deelnemers. We wachten het af, wat het Kamerbesluit zal worden 8 december. 

Mevrouw Kleine Deters: Mevrouw Slagt geeft een interpretatie van de 15, 30%. Heb ik u horen 

zeggen gedeputeerde, dat als u niet op 15% zou gaan zitten, maar op 30%, dat er dan geen 

sprake van vrijwilligheid zou kunnen zijn. Want als dat zo is, dan hebben we een verschil van 

mening daarover. Maar ik wil dat graag even checken. ik veronderstel dat u op de motie 11 no

vember van de Kamer heeft gezien een motie hebben ingediend die kamerbreed is aangenomen 

om naar 30% te gaan. 

Gedeputeerde Jumelet: Volgens mij gaat het niet over 50% vrijwilligheid en 30% dat niet vrijwil

lig te laten zijn. Het gaat over het percentage wat invloed heeft op de inkomens van boeren. En 

als je aan de overheveling 30% koppelt, dan zou het wel zo kunnen zijn dat er minder boeren 

gaan meedoen. De Kamer heeft inmiddels ook uitgesproken dat het gaan naar 30% niet het 

probleem moet zijn, maar hoe je daar komt. 

7. Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027; Statenstuk 2021-31

Er hebben zich bij dit agendapunt twee insprekers gemeld: de heer Lobée namens Stichting Ge

zond Water en de heer Hanskamp (de volledige tekst staat vermeld in het transcript van deze 

vergadering). 

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 

het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 vast te stellen. 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als B stuk naar de PS vergadering 

gaat. 
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8. Gebiedsfonds windenergie; Statenstuk 2021-32

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 

1. In te stemmen met het verlenen van vier incidentele subsidies van in totaal maximaal € 5,6

miljoen ten behoeve van de gebiedsfondsen windenergie aan de gemeenten Aa en Hunze,

Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.

2. Het beschikbare bedrag van€ 3.839.131,-- van het gebieds-fonds windenergie in 2021 over

te hevelen naar 2022.

3. Een bedrag van € 1.410.869,-- in 2022 te onttrekken aan de Financieringsreserve en toe te

voegen aan het exploitatie-bedrag 2022 voor het Gebiedsfonds windenergie.

4. De geraamde exploitatiebedragen in de jaren 2023 t/m 2027 (totaal € 1.410.869,--) voor het

Gebiedsfonds wind om te zetten in een storting in de Financieringsreserve.

5. De Begroting overeenkomstig te wijzigen.

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als A stuk naar de PS vergadering 

gaat. 

9. Strategie Bodem en Ondergrond 2021-33

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 

• Strategie Bodem en Ondergrond vast te stellen.

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het als B stuk naar de PS-vergadering 

gaat en dat het statenstuk wordt herzien. (NB: de bijlage is herzien) 

10. Stikstof

Toelichting gedeputeerde Jumelet 

11. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen

Geen opmerkingen. 

12. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 17.32 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 januari 2022. 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 12 januari 2022. 

, voorzitter 

, statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Omgevingsbeleid, 1 december 2021 

Naam 

Korte termijn Toezeggingen 

1. Waterkwaliteit, aanwe-

zigheid gewasbescher-

mingsmiddelen in Natura

2000 gebieden)

Omschrijving 

Gedeputeerde Jumelet: Er is nog geen datum is 

gepland gezien Corona. 

Gedeputeerde Jumelet: Voorkeur deze bijeen-

komst fysiek te kunnen doen zodra dit weer mo-

gelijk is en het liefst op korte termijn. 

Lange termijn Toezeggingen 

MOTIES 

M2021-19, Betaalbaar wo- Verzoeken Gedeputeerde Staten om: 

nen in Drentse steden • in het kader van gebiedsontwikkeling en in

overleg met de Drentse gemeenten en corpo-

raties, nadrukkelijk aandacht te vagen voor 

betaalbare woningbouw, aansluitend bij de 

lokale behoeften, en ook in binnenstedelijk 

gebied; 

• aan plannen en projecten waar de provincie

steun aan levert minimaal 30% betaalbare

woningen te bepleiten.

Versie 28 december 2021 

Startdatum Einddatum Stand van Zaken 

16.09.2020 

12.05.2021 PvdD (mevrouw Zuiker) vraagt wanneer 

de bijeenkomst wordt georganiseerd. 

07.07.2021 12.01.2022 -J LIS A.12 brief 21 december woonagenda 

en moties 2021-19.2021-23,2021-30, en 

2021-38 



M2021-23, Versnellen wo- Dragen het college van GS op om 07.07.2021 LIS A.12 brief 21december woonagenda 

ningbouw door oplossen • met input van de gemeenten een overzicht en moties 2021-19.2021-23,2021-30, en 

knelpunten. te maken van de bouwtransformatieplannen 2021-38 

in Drenthe, zodat een concreet beeld wordt

geschetst hoeveel en waar welke woningen

gebouwd/getransformeerd gaan worden;

• na te gaan per locatie welke knelpunten een

snelle oplevering van woningen belemme-

ren;

• aan te geven of en hoe de provincie een bij-

drage kan leveren aan het oplossen van deze

knelpunten en

• hierover uiterlijk eind 2021 aan de staten te

rapporteren.

M2021-25,lnnovatie infra- Verzoekt het college om: 07.07.2021 

structuur en luchtkwaliteit • PS te informeren m.b.t. de stand van zaken

rondom dit soort van IT-innovatie in Noord-

Nederland (inclusief Flevoland en in het bij-

zonder in Drenthe);

• een verkenning uit te voeren in hoeverre dit

soort van IT-innovatie ook in de provincie

Drenthe te implementeren is;

• aan bijvoorbeeld de bestuurscommissie MIRT

of het Regionaal verband te verzoeken of zij

in deze een proactieve rol kunnen vervullen

om de betrokken stakeholders in dit onder-

werp te horen.

Versie 28 december 2021 2 



M2021-30, Ambitieus Bou- Verzoeken het college om: 07.07.2021 12.01.2022 ../ LIS A.12 brief 21 december woonagenda 

wen • de woningopgave te koppelen aan de ambi- en moties 2021-19.2021-23,2021-30, en 

ties op andere beleidsterreinen en dit als uit- 2021-38 

gangspunt te hanteren;

• te onderzoeken welke knelpunten er zijn op

het gebied van toekomstbestendig, energie-

neutraal, klimaat adaptief wonen en circulair

bouwen, en welke bijdrage de provincie kan

leveren aan het oplossen daarvan, zoals het

stellen van kaders in relevante beleidsdocu-

menten en verordeningen;

• de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk

eind 2021 aan de staten te rapporteren.

M2021-38, Knelpuntenpot Verzoeken GS om: 10.11.2021 LIS A.12 brief 21 december woonagenda 

Wonen • een Knelpuntenpot Wonen in te stellen bin- en moties 2021-19.2021-23,2021-30, en 

nen het investeringsagenda-programma Toe- 2021-38 

komstbestendig Wonen met als doel de knel-

punten die in Drenthe worden ervaren bij

het realiseren van nieuwbouw en transfor-

matie te helpen oplossen, zodat snel extra

woningen beschikbaar komen;

• hiervoor vooreerst €1.000.000 beschikbaar te

stellen, zoveel als mogelijk;

• te besteden in 2022 en dit te dekken vanuit

de financieringsreserve en

• in de voorjaarsnota 2022 een doorkijk te ge-

ven naar de volgende jaren omdat naar ver-

wachting de knelpunten niet in één jaar zul-

len zijn opgelost, en er mogelijk aanvullende

financiering nodig zal zijn na 2022.

Versie 28 december 2021 3 



SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1142
van CARMEN RYHEUL
datum: 20 juli 2020

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

TEN-T Schelde-Seine-verbinding  -  Nieuwe Leiebrug Menen

Europa streeft in het kader van de economische groei van haar lidstaten naar de 
ontwikkeling van een Trans-Europees Netwerk voor Transport (TEN-T) van spoorwegen, 
wegverbindingen, binnenlandse waterwegen, maritieme scheepvaartroutes, havens, 
luchthavens en spoorwegterminals. Dit TEN-T bestaat uit twee lagen, met name het ‘Core’-
netwerk dat tegen 2030 door de lidstaten dient gerealiseerd te worden, en het 
‘Comprehensive’-netwerk dat tegen 2050 een feit moet zijn. De Schelde-Seineverbinding 
vormt een belangrijke scheepvaartader in dit TEN-T. In toepassing van artikel 15 van 
Europese verordening 1315/2013 van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de 
Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk, gelden voor dit type 
scheepvaartverbindingen zeer strenge infrastructuurvoorwaarden qua onder meer 
diepgang (minimaal 2,50m), doorvaarbare hoogte onder bruggen (minimaal 5,25m) en de 
beschikbaarheid van een River Information Services (RIS)-systeem.

Uit het antwoord van de minister op schriftelijke vraag nr. 836 van 15 mei 2020 van collega 
Fournier blijkt dat al zeker de Leiebrug in Menen in het kader van de realisatie van dit 
TEN-T dient te worden vernieuwd om te voldoen aan de nieuwe Europese normen die op 
de infrastructuur langsheen de Schelde-Seineverbinding van toepassing zijn. Wanneer op 
deze verbinding hogere bruggen vereist zijn, zal dit een impact hebben op de omvang en 
ligging van de landingsplaatsen van deze bruggen op beide kanaaloevers, waardoor 
eigenaars van bebouwde en onbebouwde percelen dienen onteigend te worden om deze 
landingsplaatsen te kunnen realiseren.

De bouw van een nieuwe brug en vereiste onteigeningen kosten echter handenvol geld aan 
de gemeenschap (alleen al voor de Leiebrug in Menen raamt de minister deze kosten 
voorlopig op 7.220.000,00 euro). In haar beleidsnota 2019-2024 kondigde de minister 
echter aan dat zij maximaal de Europese subsidiëringsmogelijkheden wenst te benutten 
voor de realisatie van Europese TEN-T-projecten op Vlaams grondgebied.

Daarnaast legt Europa steeds strengere luchtemissiedoelstellingen op waarbij vergroening 
van de scheepvaart een van de kernpunten is om deze doelstellingen te realiseren. In die 
optiek beklemtoonde minister Zuhal Demir dat de Vlaamse Regering tijdens deze 
legislatuur absoluut werk moet maken van voormelde vergroening.

Aansluitend bij de schriftelijke vraag nr. 836 van 13 mei 2020 van collega Fournier, hierbij 
dan ook volgende aanvullende vragen.

1. Kan de minister een plan ter beschikking stellen met daarop de aanduiding van: 



a) de landingsplaatsen en het wegtracé van de nieuw te bouwen Leiebrug in Menen;
b) de kadastrale percelen die absoluut dienen onteigend te worden om deze 

landingsplaatsen te kunnen realiseren;
c) de kadastrale percelen waarvan een onteigening wenselijk is omdat de leefbaarheid 

voor de bewoners op deze percelen door de inplanting van de nieuwe 
landingsplaatsen in het gedrang komt?

2. Komt dit bouwproject in het kader van de realisatie van de Schelde-Seineverbinding 
in aanmerking voor Europese TEN-T-subsidies en werden er desgevallend voor de 
bouw van deze nieuwe Leiebrug in Menen intussen reeds Europese TEN-T-subsidies 
aangevraagd? Zo niet, waarom niet? Zo ja, welk percentage van de voorlopig 
geraamde 7.220.000,00 euro bouwkosten wordt dan gedekt door deze subsidies?

3. Hoeveel Vlaamse bruggen op de Europese TEN-T Schelde-Seineverbinding voldoen 
momenteel niet aan de minimale infrastructuurnormen die met de Europese 
verordening 1315/2013 van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie 
voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk worden opgelegd? 

Graag een overzicht met: 

a) de plaatsbepaling van elke brug;
b) de beslissing wat er met elke brug zal gebeuren (afbraak, afbraak en nieuwbouw, 

of aanvraag om vrijstelling van de vigerende normen inzake diepgang en 
doorvaarhoogte bij de Europese Commissie) met inbegrip van de vooropgestelde 
planning;

c) de vermelding per brug die afgebroken en opnieuw opgebouwd zal worden of er al 
dan niet onteigeningen zullen vereist zijn om de nieuwe landingsplaatsen van de 
nieuwe brug te kunnen realiseren.

4. Welke maatregelen om binnen deze legislatuur tot een vergroening van de scheepvaart 
(met het oog op onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot) te komen: 

a) werden tot op heden reeds door de minister uitgevaardigd en zijn hieromtrent reeds 
meetbare resultaten inzake de milieu-impact beschikbaar (zo neen, waarom niet / 
zo ja, welke);

b) zullen tijdens deze legislatuur nog uitgevaardigd worden en in welke 
uitvoeringstermijnen voorziet de minister?



LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD
op vraag nr. 1142 van 20 juli 2020
van CARMEN RYHEUL

1. Het bijgevoegd plan, zie bijlage 1, geeft het wegtracé van de nieuw te bouwen 
Leiebrug in Menen weer en duidt aan waar de nieuwe brughellingen aansluiten op het 
niveau van het bestaande maaiveld (landingsplaatsen). Ook de te verwerven 
kadastrale percelen zijn aangeduid op dit plan.

De noodzaak tot verwerving volgt rechtstreeks uit de bepaling van het ruimtebeslag, 
nodig voor het realiseren van bovenstaande doelstellingen, en dient uiteraard ook 
rekening te houden met heel wat technische randvoorwaarden (uitvoerbaarheid, 
hoogteverschillen, toelaatbare hellingen, stabiliteit, toegankelijkheid, … ). De 
verwervingszone werd in onderling overleg bepaald tussen De Vlaamse Waterweg nv 
(DVW) en Stad Menen. Beide partners engageren zich ervoor om een kwalitatief en 
toekomstgericht project te realiseren waarbij naast scheepvaart ook beleving en 
kwaliteit aan het water centraal staan.

2. Het project van de Leiedoortocht in Menen maakt inderdaad integraal deel uit van het 
overkoepelende Seine-Scheldeproject op de Leie-as en komt als dusdanig in 
aanmerking voor Europese TEN-T-subsidies via het CEF-fonds (Connecting Europe 
Facility). 

Vermits de bouw van de nieuwe Leiebrug pas wordt voorzien vanaf het voorjaar van 
2022 konden voor deze werken nog geen subsidies aangevraagd worden. De 
voorbereidende studies en terreinonderzoeken maken echter reeds wel deel uit van 
de lopende subsidieovereenkomst (Grant Agreement) : in dat kader werden voor 2016 
– 2018 reeds 154.923 euro subsidies bekomen (voor 2019 is de aanvraag ten belope 
van 466.879 euro nog lopende). 

De eigenlijke werken voor de modernisering van de doortocht van de Leie in Menen 
zullen deel uitmaken van het subsidiedossier Seine-Schelde dat zal ingediend worden 
in het kader van het CEF2, de opvolger van de huidige subsidieregeling voor de 
periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. Naar verwachting zal de 
eerste meerjaarlijkse oproep tot projectvoorstellen voor het CEF2 nog dit jaar 
gepubliceerd worden. De voorbereidingen voor de opmaak van het 
subsidieaanvraagdossier zijn lopende. Zonder op de definitieve Europese 
besluitvorming hieromtrent te kunnen vooruit lopen, kan verwacht worden dat voor 
CEF2 minstens dezelfde subsidiepercentages zullen kunnen gehanteerd worden als 
voor de huidige Grant Agreement, zijnde 50% voor studies en 40% voor werken. 

3. Hierbij vindt u een overzicht van de bruggen die momenteel niet voldoen aan de 
minimale infrastructuur voor de ontwikkeling van het trans – Europees 
vervoersnetwerk.



Brug Waterloop Gemeente Beslissing Verwervingen
Lauwebrug leie Wevelgem /Lauwe Afbraak en 

Nieuwbouw
Beperkte 
verwervingen

Bergwijkbrug Ringvaart Merelbeke Afbraak & Nieuwbouw Geen verwervingen 
vereist

Driesspoorbrug Ringvaart Melle Nog geen beslissing Nog onbekend
Spijkerbrug Ringvaart Melle Nog geen beslissing Nog onbekend
Baanbrug Wetteren Boven-Zeeschelde Wetteren Nog geen beslissing Nog onbekend
brug Uitbergen Boven-Zeeschelde Berlare /  Wichelen Nog geen beslissing Nog onbekend
brug Schoonaarde Boven-Zeeschelde Berlare /  Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
baanbrug Dendermonde Boven-Zeeschelde Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
Spoorbrug Dendermonde Boven-Zeeschelde Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
Vlassenbroekbrug Boven-Zeeschelde Dendermonde Nog geen beslissing Nog onbekend
Baanbrug gewestweg N1 Beneden-Nete Walem (Mechelen) Afbraak & Nieuwbouw Beperkte 

verwervingen
Baanbrug gewestweg N14 Beneden-Nete Duffel Afbraak & Nieuwbouw Beperkte 

verwervingen
Baanbrug gewestweg N116 Nete & 

Netekanaal
Nijlen-Ranst Afbraak & Nieuwbouw Beperkte 

verwervingen
Malheydebrug (hoogte 
onvoldoende)

Kanaal Charleroi Halle Geen Nog onbekend

Viaduct A7 Halle (hoogte 
voldoende)

Kanaal Charleroi Halle Geen Nog onbekend

Bospoortbrug (hoogte 
onvoldoende)

Kanaal Charleroi Halle Geen beslissing wel 
vernieuwen volgens 
streefbeeld

Normaal geen 
onteigening (eis 
Stad)

Sluisbrug 
Nederhem (hoogte 
onvoldoende)

Kanaal Charleroi Halle Te vervangen door 
nieuwe 
Nederhembrug 
volgens streefbeeld

Normaal geen 
onteigening (eis 
Stad)

Waterloobrug (hoogte 
onvoldoende)

Kanaal Charleroi Sint-Pieters-Leeuw Te vernieuwen 
volgens streefbeeld

Nog onbekend 

Sluisbrug Lot (hoogte 
onvoldoende)

Kanaal Charleroi Beersel Te vernieuwen te 
samen met sluis 
volgens streefbeeld

Nog onbekend

Voetbrug Ruisbroek 
(hoogte onvoldoende)

Kanaal Charleroi Sint-Pieters-Leeuw Volgens streefbeeld 
verdwijnt deze

Sluisbrug Ruisbroek 
(hoogte onvoldoende)

Kanaal Charleroi Sint-Pieters-Leeuw Te vernieuwen als 
fietsers- en 
voetgangersbrug 
samen met sluis + 
bijkomende 
“banaanbrug” volgens 
streefbeeld

Vraagt enige 
onteigening

Brug RO – Sint-Pieters-
Leeuw/Anderlecht (hoogte 
onvoldoende) 

Kanaal Charleroi Sint-Pieters-
Leeuw/Anderlecht

Bevoegdheid Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Voor de vijf bruggen die zullen worden vervangen door een nieuwe kan volgende 
planning worden meegegeven:

Lauwebrug: Ontwerpstudie lopende. Uitvoering is voorzien voor 2022 – 2024.
Bergwijkbrug: Momenteel in uitvoering.
Baanbrug gewestweg N1: Aanbesteding voorzien in 2023. Uitvoering is voorzien 
voor 2024 – 2025.
Baanbrug gewestweg N14: Aanbesteding voorzien in 2025. Uitvoering is voorzien 
voor 2026 – 2027.
Baanbrug gewestweg N116: Aanbesteding voorzien in 2022. Uitvoering is 
voorzien voor 2023 – 2024.



4. a) Inzake de vergroening van de scheepvaart werden reeds diverse maatregelen 
genomen: 

 Steunmaatregel hermotorisatie en nabehandelingstechnieken:

DVW heeft sinds 1 september 2018 twee steunmaatregelen lopen waarbij 
binnenvaartondernemers steun ontvangen voor de hermotorisatie van hun schip 
en voor de installatie van nabehandelingstechnieken, zodat aan de meest recente 
emissienormen wordt voldaan. Dit resulteert in een drastische verlaging van de 
luchtemissies voor een binnenvaartschip. In vergelijking met de vorige gangbare 
CCR II-normen, wordt er hierbij 70-84% minder NOx uitgestoten en 92,5% 
minder fijn stof (PM).
Binnen de steunmaatregel hermotorisatie zijn op heden 8 aanvragen ingediend, 
waarbij er 6 reeds positief beoordeeld werden voor het verkrijgen van een 
projectsubsidie. Voor de steunmaatregel nabehandelingstechnieken zijn er 11 
aanvragen lopende, waarvan 8 reeds een positieve beoordeling kregen voor 
projectsubsidie. 

 Uitbouw walstroom:

Het gebruik van walstroom is zinvol op het moment dat een schip gedurende 
langere periode stilligt langs de wal. Dit doet zich in hoofdzaak voor ter hoogte 
van rust- en overnachtingsplaatsen enerzijds en laad- en losactiviteiten 
anderzijds. 
In de nabijheid van sluis Wijnegem bijvoorbeeld komt, zeker in het weekend, een 
concentratie voor van stilliggende schepen. Daarom installeerde DVW reeds in 
het verleden 18 walstroomkasten afwaarts de sluis met telkens 2 aansluitpunten, 
zodat 36 schepen gelijktijdig aan de walstroom kunnen connecteren. Momenteel 
wordt ook een bijkomende plaatsing van 10 kasten (met 4 aansluitpunten 
meerdere vermogens -16A, 32A of 63A) opwaarts de sluis voorbereid.

 Vergroeningsconsulent:

Binnen DVW is een vergroeningsconsulent actief, met projectsubsidie van het 
Belgisch Fonds voor de Binnenvaart. De vergroeningsconsulent staat gratis ter 
beschikking van binnenvaartondernemers voor advies over de impact van 
strengere milieu-normen op hun bedrijfsvoering, de opmaak van business cases 
en hulp bij het indienen van subsidieaanvragen. Daarnaast wordt de installatie 
van lichtere motoren gepromoot. 
Op 21 november 2019 werd bijvoorbeeld nog een informatieve sessie voor de 
sector georganiseerd met als thema “Vergroenen en ondernemen in de 
binnenvaart”, waar Vlaamse binnenvaartondernemers hun eigen ervaringen met 
vergroening deelden.
Op heden werden 251 adviesvragen beantwoord en 56 binnenvaartondernemers 
ondersteund met de opmaak van een business case of subsidie-aanvraag.

b) Momenteel wordt op dit vlak werk gemaakt van volgende initiatieven : 

• Bijkomende uitbouw walstroom:

De plaatsing van walstroomkasten op andere locaties langs de waterwegen in 
Vlaanderen bevindt zich momenteel in studiefase. De verdere uitvoering ervan 
zal, gelet op kostprijs, over meerdere jaren dienen gespreid te worden.

• Alternatieve brandstoffen Seine-Schelde:

In uitvoering van het Europees uitvoeringsbesluit inzake Seine-Schelde zal tegen 
december 2022 een door de verschillende projectpartners (Frankrijk, 
Vlaanderen, Wallonië) gecoördineerd beleidskader worden opgesteld om de uitrol 



van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het hele Seine-
Scheldenetwerk te bevorderen, met het oog op een stapsgewijze uitrol hiervan 
tegen december 2030.

BIJLAGE

Plan wegtracé van de nieuw te bouwen Leiebrug in Menen

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10788


EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  
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ir. Eric Van den Eede 

algemeen directeur Waterwegen en Zeekanaal NV 

lid van het EESV Seine-Schelde - GEIE Seine-Escaut 

• De Seine-Scheldeverbinding 
• Infrastructurele stand van zaken 



EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  

2 

• Missie van het  EESV (Europees Economisch Samenwerkingsverband) 
Seine-Schelde: 

§  Coördineren van de financiering, de studies, de vergunningsprocedures  
   en de planning van de diverse onderdelen van het project Seine-Schelde. 
§  Harmoniseren van de tarifering, de inning en de verdeling van de 
   inkomsten in de grensoverschrijdende sectie van deze verbinding. 
§  Harmoniseren van het beheer van de scheepvaart in de 
   grensoverschrijdende sectie. 

Leden van het EESV: 
§  Voies Navigables de France (VNF) 
§  Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques du Service 
   Public de Wallonie (SPW) 
§  Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 



EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  

3 3 De Seine-Scheldeverbinding 

Als ontbrekende schakel in het Europees binnenvaartnetwerk op groot gabariet verbindt het project het  
bekken van de Seine met deze van de Rijn en de Schelde  en aldus met 20.000 km waterwegen op groot 
gabariet 



EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  

Een Europees project met infrastructuurwerken over het geheel van de 
verbinding 

4 

 

§ Verdieping van de Oise tot een 
gegarandeerde diepgang van 3,50 m ; 

§ Modernisering van het netwerk in 
Nord Pas-de-Calais : verhoging van de 
bruggen tot 5,25 m ; 

§ Verdieping van de  Deûle en de 
Schelde/ ontdubbeling van de sluis 
van Quesnoy-sur-Deûle/ 
profielverruiming van de Grensleie; 

§ Profielverrruiming van de Leie in 
Vlaanderen en van de kanalen tot 
Gent ; 
 
§ Op gabariet brengen van de Waalse 
ruggengraat (Dorsale Wallone); 

§ Heropening van het kanaal Condé-
Pommeroeul ; 
 
§ Indienststellen van de 
binnenvaartsluis Port 2000 in 
LeHavre. 



EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  

Project Seine-Schelde in Vlaanderen 



EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  

Project Seine-Schelde  
Trafiek prognose (2005)  
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Aard van de aanpassingen 
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EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  



EESV	  Seine-‐Schelde	  -‐	  GEIE	  Seine-‐Escaut	  

In het Project Seine-Schelde gaat ook veel aandacht 
naar rivierherstel:  
 
•  oevers krijgen een natuurvriendelijke versterking 
•  fauna en flora krijgen meer kansen 
•  oude rivierarmen worden opnieuw aangesloten op 

de rivier 
•  goede voetgangers- en fietspaden zorgen dat 

iedereen ervan kan meegenieten 

Rivierherstel Leie 
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Seine-Nord Europe 

Het project zoals het nu uitgewerkt is 
bestaat uit een kanaal van 106 km 
lengte tussen Compiègne et 
Aubencheul-au-Bac omvattend: 
 
Ø 8 panden verbonden door 7 sluizen; 
Ø 2 waterspaarbekkens; 
Ø 3 kanaalbruggen; 

Ø 4 multimodale platformen 
Ø 7 overslagkaaien waarvan 5 voor 
granen; 
Ø 5 opvangcentra voor individuele en 
collectieve pleziervaart; 

Kostprijs: 4,5 à 5 Mia EUR. 
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•  Een netwerk van 
multimodale 
binnenhavens 
steunend op de 4 
platformen van SNE 
(360 ha) 

•  Consolidatie van de 
industriële en 
logistieke vestigingen 
op de assen van de 
Seine en Seine-
Schelde 

 

De multimodale platformen 
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Het platform van Cambrai-Marquion 
•  Oppervlakte: 156 ha 

–  waarvan 100 ha voor logistieke 
en industriële watergebonden 
terreinen 

–  36 ha voor industrie  
–  Een polyvalente haven met 

logistieke zone op 20 ha 

•  Intermodale uitrusting 
–  1000 m via het spoor ontsloten 

kaaimuur  
 

•  1400 jobs in 2020 
Voorziene trafiek in 2020 :  
     bulk: 1,215 Mio ton 
     Containers: 60 000 TEU 
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•  Oppervlakte: 60 ha 
–  Waarvan 40 ha voor logistieke 

en industriële watergebonden 
terreinen 

–  Een polyvalente haven met 
logistieke zone op 10 ha 

–  10 ha voor industrie 
•  Intermodale uitrusting 

–  400 m via het spoor ontsloten 
kaaimuur  

•  500 jobs in 2020 

Het platform van Péronne-Haute-Picardie 
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•  Oppervlakte: 78 ha 
–  waarvan 43 ha industrie,                      

20 ha opslag et 15 ha 
publieke haven (containers) 
en spoorwegzone 

•  Intermodale uitrusting: 
–  Publieke kaai van 400 m 
–  Industriële kaaien van 800 m 

(op het insteekdok) 
–  Spoorontsluiting voorzien 

•  800 jobs in 2020 

Het platform van Nesle 
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•  Oppervlakte: 60 ha 
–  waarvan 40 ha voor 

watergebonden logistiek 
en industrie 

–  Een polyvalente haven met 
logistieke zone van 10 ha 

–  Een industrieel park van 10 
ha 

 
•  Intermodale uitrusting 

–  2 kaaien van 300m en 
400m 

–  Spoorontsluiting mogelijk 
 

500 jobs in 2020 

Het platform van Noyonnais 
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Project Seine- Schelde Oost 
(Waals Gewest) 

 

Het TEN-T project zoals voorgesteld in 2007 
1 : De Grensleie op 4500t 
2 : De doortocht van Doornik op 2000t (pont des 

Trous) 
3 : Stuwen op de Boven-Schelde 
4 : Verbetering van de sluizen van Pommeroeul en 

Hensies 
5 : Studies over de Waalse ruggengraat voor 2000t 

Het volgende programmea (2014-2020) 
6 : Kanaal Nimy-Blaton 
7 : Sluis van ’Obourg 
8 : Sluizen van Viesville, Gosselies en Marchienne 
9 : Verbetering van de sluis van  Auvelais 
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  Stand van zaken en voorlopige kalender 
•   April 2004  : Aanmelding als prioritair TEN-T project 
•   Nov. 2007  : De Europese Commissie kent 420 Mio EUR 
   toe aan Seine-Schelde 
•   Sept. 2008 : Verklaring van project van openbaar nut (F) 
•   April 2009 :  Lancering AAPC (Avis d’Appel Public à  
   Concurrence) 
•   Sept. 2009 : Oprichting van de Intergouvernementele  
   Commissie Seine-Schelde (IGC) 
•   April 2010  : Oprichting van het Europees Economisch  
   Samenwerkgingsverband EESV Seine-Schelde –  
   GEIE Seine-Escaut 
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  Stand van zaken en voorlopige kalender (2) 

-  Start van de « dialogue compétitif » voor het kanaal Seine-Nord- 
     Europe  : 5 april 2011 
    Afsluiting contract voorzien begin 2013 
-  De nieuwe Franse Regering heeft een financiële en economische  
     audit opgedragen vóór eind 2012 voor alle grote investerings- 
     projecten waaronder SNE 
-    In Vlaanderen zijn meerdere aannemingen aan de gang 
-  Op de Grensleie wachten W en VL op de Franse bouw- en  
     milieuvergunningen 
-    Kanaal Pommeroeul – Condé : heropening voorzien in 2016 
-  Boven-Schelde (W) aanbesteding van de stuwen van  Kain en 
    Hérinnes in 2013 
-   Studies over de traverse van Doornik in uitvoering 
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Schaalvoordelen door 

massificatie (schepen tot 
4.500 ton) 

 
Beter evenwicht van de 

goederenstromen door 
inschakeling van het 
Seinebekken in het Europees 
netwerk 

 
Reductie van de transportkost 

ten opzichte van de weg met 
30% à 50% 

  
 

Voordelen voor de klant: reductie van de 
transportkosten 

25 
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  Doelstellingen van het EESV: 
 
  Samen met de economische actoren de opening van de verbinding 2017     
   voorbereiden 
 
Doelstellingen 2012-2017:  
 

•  Alle (mogelijke) klanten van de waterweg helpen om zich te  
  positioneren om een snelle opstart van de trafieken te realiseren in 
  2017 
•  Voorbereiden en faciliteren van investeringen langsheen de verbinding 
•  Voorbereiden en faciliteren van investeringen door transportbedrijven 
  om de toegenomen vraag op te vangen (schepen, materieel voor 
  overslag, multimodaliteit, …) 

•  Lancering van een Oproep tot het indienen van intentieverklaringen (OII) , 
offertes binnen bij VNF tegen 25/01/2013 
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1. Inleiding
Waarom dit rapport? Wat vindt u in dit rapport

Aanleiding

Het thema van de Vlaams-Nederlandse Delta Conferentie November 2012 was: De Seine-Schelde-
verbinding: uitdagingen en opportuniteiten voor de Vlaams-Nederlandse Delta. Ter voorbereiding 
van deze conferentie is RebelGroup gevraagd om een Verkenning van de economische kansen 
van de Seine-Scheldeverbinding voor de Vlaams-Nederlandse Delta uit te voeren. Het voorliggen-
de rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek. De onderliggende resultaten zijn op de VND 
Conferentie van 21 november 2012 te Gent gepresenteerd. 

Aanpak

Het onderzoek omvatte de volgende stappen:

•	 literatuurstudie van bestaande studierapporten over de Seine-Schelde verbinding;

•	 gesprekken met vertegenwoordigers van de zeehavens en de provincies van de Vlaams-Ne-
derlandse Delta, evenals met enkele binnenvaartondernemingen;

•	 analyse van de gegevens verzameld in de vorige twee stappen, afleiding van conclusies over 
de economische kansen van de Seine-Schelde verbinding voor de Vlaams-Nederlandse Del-
ta, en formulering van een strategie om deze kansen effectief te realiseren.

Seine-Scheldeverbinding

De doelstelling van het project van de Seine-Scheldeverbinding is de realisatie van een water-
wegverbinding met groot gabariet (CEMT-klasse Vb, geschikt voor tweebaksduwstellen met een 
laadvermogen van 4400 ton) tussen de Seine en de Schelde. Ze zal het bekken van de Seine op 
volwaardige wijze verbinden met het uitgebreide waterwegennet in het bekken van de Schelde 
en de Rijn. Daardoor wordt één van de ontbrekende schakels van het trans-Europese binnen-
vaartnetwerk weggewerkt.

Het project creëert een nieuwe binnenvaartas in één van de belangrijkste economische kern-
gebieden van Europa. Het bedieningsgebied van de Seine-Scheldeverbinding telt 60 miljoen 
inwoners en staat op 4% van de oppervlakte van de Europese Unie in voor 17% van het bruto 
binnenlands product en 60% van de handel met de rest van de wereld. Deze as vormt bovendien 
een verbinding tussen de zeehavens in de Amsterdam-Le Havre range onderling en met alle grote 
binnenhavens in Noordwest-Europa (Parijs, Rijsel, Brussel, Luik, Duisburg,…). 

Het Seine-Scheldeproject schakelt zich volledig in de uitvoering van het Witboek voor het Europe-
se vervoerbeleid1 in, dat de creatie van een “concurrerend en zuinig vervoerssysteem” nastreeft. 
Door het project verkrijgen industriële en logistieke bedrijven in de corridor de mogelijkheid om 
hun goederenstromen maximaal op het grootschalige binnenvaartnetwerk te bundelen, waarbij 
de afstand over de weg van en naar de uiteindelijke producent of verbruiker zo klein mogelijk is. 
Deze reorganisatie van de logistieke ketens draagt bij tot de creatie van een efficiënter en meer 
duurzaam vervoersysteem, met lagere vervoerkosten voor de bedrijven, een kleinere uitstoot van 

1 COM(2011) 144.

emissies van luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen, en minder ongevallen en congestie op 
het wegennet.

In 2004 is het project aangeduid als prioritair project nr. 30 van het trans-Europees vervoersnet 
(TEN-T).2 Bijgevolg verstrekt de Europese Unie financiële steun voor de uitvoering van de studies 
en de werken. In 2007 is een bedrag van 420 miljoen euro toegezegd. Aanvullende financiering 
door de Connecting Europe Facility is mogelijk.

Het prioritaire project nr. 30 bestaat uit 12 gecoördineerde acties (studies en werken) tussen 
Conflans en Gent. Deze acties zijn gericht op de bouw van een nieuw kanaal (Seine-Nord Europe) 
tussen Compiègne en Cambrai met een lengte van 106 km, de realisatie van vier multimodale 
platforms langs dit nieuwe kanaal en de opwaardering van bestaande waterwegen in de regio 
Nord-Pas-de-Calais, Vlaanderen (Leie, inbegrepen gemeenschappelijke delen op de grens met 
Wallonië en Frankrijk) en Wallonië (‘Dorsale Walonne’ en Schelde, inbegrepen enkele delen in 
Vlaanderen). Een aantal andere projecten, zoals de verhoging van bruggen, de verdieping van de 
Oise en de bouw van nieuwe sluizen maken ook van het totale Seine-Scheldeproject deel uit. 

Om de uitvoering van het Seine-Scheldeproject te coördineren hebben de regeringen van Frank-
rijk, Vlaanderen en Wallonië in 2007 een Intergouvernementele Commissie (ICG) opgericht. In 
2010 hebben de betrokken waterwegbeheerders (Voies Navigables de France, Waterwegen en 
Zeekanaal NV en de Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques du Service 
Public de Wallonie) zich in een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) verenigd, 
dat het ICG operationeel ondersteunt.

De ‘Déclaration d’utilité publique’ waarmee het project van openbaar belang verklaard werd, 
werd in 2008 uitgevaardigd, waarna de voorbereidende werken konden opstarten, zoals grond-
verwerving en archeologische onderzoeken. De werken voor de opwaardering van de Leie zijn 
al opgestart, en zullen volgens de huidige planning in 2017 afgerond zijn. De procedure voor de 
selectie van een aannemer voor de aanleg van het Canal Seine Nord-Europe is in 2011 opgestart.

Leeswijzer

De eerste twee hoofdstukken van het rapport verstrekken achtergrondinformatie. In hoofdstuk 2 
wordt een overzicht van de bestaande goederenstromen tussen België en Nederland enerzijds, 
en Noord-Frankrijk anderzijds gepresenteerd. Dit om een beeld van de omvang van de doelmarkt 
van de Seine-Scheldeverbinding te schetsen. 

Daarna volgt in hoofdstuk 3 een bondige theoretische beschrijving van de soorten van economi-
sche baten die een nieuwe of betere binnenvaartverbinding voortbrengt. De begrippen die in dit 
hoofdstuk toegelicht worden, worden in de rest van het rapport gebruikt.

Vervolgens worden de potentiële baten van de Seine-Scheldeverbinding vanuit drie invalshoeken 
bestudeerd:

•	 de in opdracht van Voies Navigables de France uitgevoerde kosten-batenanalyse van het 
project (hoofdstuk 4);

•	 de kansen en bedreigingen geïdentificeerd door de zeehavens in de Vlaams-Nederlandse 
Delta, waarin vooral de maritieme goederenstromen belicht worden (hoofdstuk 5);

2 Prioritair project nr. 30 in Bijlage II van Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire 
richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet
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•	 de kansen en bedreigingen geïdentificeerd door de provincies in de Vlaams-Nederlandse 
Delta, waarin vooral de continentale goederenstromen belicht worden (hoofdstuk 6);

De bevindingen in de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 7 vertaald in een lange-
termijnvisie van de rol van de Seine-Scheldeverbinding voor de economie van de Vlaams-Ne-
derlandse Delta in een scenario waarbij de potentiële baten van deze binnenvaartas maximaal 
benut worden. 

Hoofdstuk 8 formuleert suggesties voor een gemeenschappelijke strategie van de Vlaams-Neder-
landse Delta die de eerste stappen tot de werkelijke realisatie van dit wenselijke lange termijn 
scenario zet.

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies nog eens samengebracht.

Lijsten van de geraadpleegde bronnen en van de gecontacteerde personen zijn in de bijlagen 
opgenomen.

2. Huidige goederenstromen tussen België en Neder-
land en Noord-Frankrijk

Hoe groot is de doelmarkt van de Seine-Scheldeverbinding?

Figuur 1: Goederenvervoer tussen België/Nederland en Frankrijk in 2011
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van de SitraM-database en Eurostat (zie toelichting in tekst)

De bovenstaande kaart toont de omvang van de transportstromen tussen België en Nederland 
enerzijds, en Frankrijk anderzijds in 2011. De cijfers in het midden van de taartdiagrammen op 
de kaart stellen de transporthoeveelheden in miljoen ton voor, en de taartdiagrammen tonen de 
modale verdeling tussen wegvervoer, spoor en binnenvaart. 

Op de kaart zijn vier deelgebieden onderscheiden: de regio Nord-Pas-de-Calais (in groen), een 
gebied bestaan uit de regio’s Picardie, Haute Normandie en Île de France (in blauw), een gebied 
bestaande uit de regio’s Alsace, Lorraine en Champagne-Ardennes (in rood), en de rest van 
Frankrijk (in geel). 

De doelmarkt van de Seine-Scheldeverbinding bestaat uit het groene en het blauwe deelgebied. 
De vier regio’s in deze deelgebieden zullen na de aanleg van de Seine-Scheldeverbinding door 
een vaarweg van groot gabariet met de grote binnenvaartassen van de Rijn-Scheldedelta verbon-
den zijn.

Uit de kaart (evenals uit niet getoonde cijfers) kunnen de volgende interessante vaststellingen 
afgeleid worden. 

•	 De transportvolumes dalen naarmate de afstand tot de grens toeneemt. Meer dan 85% van 
de totale goederenstromen tussen België/Nederland en Frankrijk is afkomstig van of be-
stemd voor de drie noordelijke deelgebieden op de kaart. De regio Nord-Pas-de-Calais alleen 
al vertegenwoordigt meer dan 40%. 

Weg

Spoor

Binnenvaart

41

14

26

13

14 Miljoen ton

6

2

13
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•	 Het doelgebied van de Seine-Scheldeverbinding (blauwe en groene deelgebied) staat in 
voor 55 miljoen ton. Het grootste deel daarvan (85%) heeft een herkomst of bestemming 
in België. Met een aandeel van meer dan 80% domineert het wegvervoer. Het aandeel van 
binnenvaart (bijna 8 miljoen ton of 15%) is bescheiden, maar zeker niet verwaarloosbaar 
klein (zoals voor het vervoer naar de rest van Frankrijk in het gele deelgebied). Landbouw-
producten, bouwmaterialen en chemische producten zijn de belangrijkste producten die met 
de binnenvaart vervoerd worden. Indien enkel binnenvaart beschouwd wordt, bedraagt het 
aandeel van België slechts 65%, terwijl 35% van de met binnenvaart vervoerde goederen 
van of naar Nederland reist.

•	 In het oosten van Frankrijk (het rode deelgebied) loopt het aandeel van de binnenvaart op 
tot ongeveer 50%. Dat is een regio die door binnenvaartverbindingen met groot gabariet 
ontsloten wordt, namelijk de Moezel en de Rijn. Deze regio geeft dus een indruk van de po-
tenties van de binnenvaart indien een waterweg met grote capaciteit en dimensies beschik-
baar is. Het Nederlandse aandeel in de transportrelaties is hier groter dan in het blauwe en 
groene deelgebied: bijna 30% voor alle modi, en meer dan 50% voor de binnenvaart. Naast 
landbouwproducten en bouwmaterialen (export van Frankrijk naar België/Nederland) zijn 
steenkool en petroleumproducten (invoer van Frankrijk uit België en Nederland) de belang-
rijkste goederencategorieën die met de binnenvaart vervoerd worden.

Ter vergelijking: in 2011 bedroeg de maritieme overslag in de havens van de Vlaams-Nederlandse 
Delta ongeveer 740 miljoen ton.

Technische toelichting

De binnenvaartgegevens zijn rechtstreeks overgenomen uit de SitraM-database van het Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.

De regionale verdeling van het vrachtvervoer over de weg is eveneens gebaseerd op de 
SitraM-database. De database bevat echter enkel gegevens over het vervoer met in Frankrijk 
geregistreerde vrachtwagens. Daarom zijn de totalen met behulp van gegevens van Eurostat 
opgeschaald. Eurostat publiceert gegevens over het internationale wegvervoer, maar enkel op 
nationaal niveau (zonder regionale verdeling). In Frankrijk geregistreerde vrachtwagens staan in 
voor ongeveer een derde van het transport van en naar België, en voor één tiende van het vervoer 
van en naar Nederland. De rest van het vervoer wordt door elders geregistreerde vrachtwagens 
uitgevoerd (waarschijnlijk vooral Nederland, België en diverse Oost-Europese landen). In de mate 
dat de regionale verdeling van het internationale wegvervoer met niet-Franse vrachtwagens af-
wijkt van het wegvervoer met Franse vrachtwagens, zijn de resultaten in Figuur 1 vertekend. Men 
mag aannemen dat niet-Franse vrachtwagens sterker vertegenwoordigd zijn in het vervoer op 
langere afstanden, zodat het aandeel van Noord-Frankrijk in de transportrelaties met België en 
Nederland overschat is.

De gegevens over het spoorwegvervoer zijn afkomstig van Eurostat. De SitraM-database bevat 
wegens vertrouwelijkheidsredenen sinds 2007 geen gegevens over het spoorwegvervoer.

3. Baten van een nieuwe of betere binnenvaartverbin-
ding

Korte theoretische inleiding over de economische baten van een transportproject

Figuur 2: Mogelijke baten van een nieuwe of betere binnenvaartverbinding

Het binnenvaartvervoer op een nieuwe of verbeterde binnenvaartverbinding kan in drie delen 
opgesplitst worden, zoals weergegeven in de kolommen van Figuur 2.

•	 het bestaande binnenvaartvervoer dat ook zonder verbeteringsproject via de binnenvaart 
verlopen zou zijn (op de bestaande, niet verbeterde waterweg);

•	 de vervoersstromen die als gevolg van het verbeteringsproject van weg en spoor naar de 
binnenvaart verschoven zijn;

•	 de geïnduceerde vervoerstromen: dat zijn de nieuwe vervoersstromen die zonder het verbe-
teringsproject niet bestaan. Ze vloeien voort uit nieuwe economische activiteiten of uit de 
reorganisatie van supply chains, die als gevolg van het binnenvaartproject tot stand geko-
men zijn.

De baten van een nieuwe of verbeterde binnenvaartverbinding kunnen eveneens in drie catego-
rieën opgedeeld worden zoals weergegeven in de rijen van Figuur 2.

Ten eerste een vermindering van transportkosten. Een verbeteringsproject creëert een nieuwe 
waterweg met groter gabariet, of verhoogt het gabariet van een bestaande waterweg. Daardoor 
kunnen er grotere schepen ingezet worden, die als gevolg van schaalvoordelen lagere kosten per 
vervoerde ton hebben. Een tweede mogelijke bron van lagere transportkosten zijn reistijdbespa-
ringen door de verhoging van de capaciteit en de schutsnelheid van sluizen (vermindering van 
wacht- en schuttijden).
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De vermindering van transportkosten komt niet alleen ten goede van het al bestaande binnen-
vaartvervoer, maar ook van het vervoer dat als gevolg van het verbeteringsproject van weg- en 
spoorvervoer naar de binnenvaart verschuift. Deze verschuiving betreft goederenstromen waar-
voor vandaag het weg- of spoorvervoer de goedkoopste optie is, en die na de realisatie van het 
verbeteringsproject tegen lagere kosten met de binnenvaart vervoerd kunnen worden. Maar het 
gaat ook om de toekomstige groei van goederenstromen die zonder realisatie van het project op 
het wegen- en spoorwegennet zouden terechtkomen, en met project goedkoper via de waterwe-
gen vervoerd kunnen worden.

De kostenbesparing bereikt door een modale verschuiving is nog groter indien deze vergezeld 
gaat van een reorganisatie van de logistieke ketens gericht op een verhoging van de beladings-
graad en de vermindering van leegrijden en leegvaren door middel van de bundeling van goede-
renstromen om het waterwegennet.

De tweede batenpost is de vermindering van de externe transportkosten. Externe kosten zijn de 
kosten die het vervoer aan de maatschappij oplegt in de vorm van emissies van luchtvervuilende 
stoffen en broeikasgassen, geluidsoverlast, verkeersongevallen en congestie. Per vervoerde ton 
zijn de emissies van luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen in de binnenvaart lager dan in 
het wegvervoer, en in grote lijnen vergelijkbaar met het spoorvervoer. Ook op vlak van geluids-
overlast en ongevalsrisico scoort binnenvaart beter. De verschuiving van wegvervoer naar bin-
nenvaart leidt dus tot een verlaging van de externe transportkosten. 

Ook voor het bestaande binnenvaartvervoer kan er een (meer beperkt) voordeel optreden, in de 
mate dat het verbeteringsproject een schaalvergroting bewerkstelligt. Grotere schepen hebben 
per vervoerde ton een lager energieverbruik, en dus ook lagere emissies van luchtvervuilende 
stoffen en broeikasgassen.

De derde batencategorie bestaat uit de ruimere economische baten als gevolg van de industriële 
transformatie die de verbetering van het binnenvaartsysteem in gang zet. De nieuwe en goedko-
pere transportmogelijkheden maakt de door de nieuwe of verbeterde waterweg ontsloten regio 
aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe industriële activiteiten, die inkomen en werkgele-
genheid creëren.

De ruimere economische baten zijn dus onlosmakelijk verbonden met de nieuwe activiteiten die 
nieuwe vervoersstromen induceren, die zonder het binnenvaartproject niet zouden bestaan. Op 
langere termijn is deze batencategorie mogelijk de belangrijkste van alle. Er zijn vele voorbeel-
den van nieuw aangelegde of opgewaardeerde waterwegen die een economische expansie en 
transformatie van een regio tot stand gebracht hebben. In België en Nederland alleen al kunnen 
het Noordzeekanaal, het kanaal Gent-Terneuzen en het Albertkanaal genoemd worden. Jammer 
genoeg is deze batencategorie ook veruit de moeilijkste om te voorspellen en met betrouwbaar-
heid te kwantificeren. De causale verbanden zijn zeer complex en de effecten treden vooral op de 
lange termijn op, zodat de onzekerheden groot zijn.

Baten van de Seine-Scheldeverbinding

Al de hierboven besproken baten zijn van toepassing op het Seine-Scheldeproject.

•	 Het project vergroot het gabariet van de noord-zuidbinnenvaartverbinding tussen 
Noord-Frankrijk, België en Nederland. Vandaag kunnen enkel de kleinste scheepstypes deze 
verbinding over haar volledige lengte bevaren. Na de realisatie van het project zal ze overal 
toegankelijk zijn voor grote motorschepen en voor tweebaks duwkonvooien met een laadver-
mogen van 4500 ton.

•	 Het nieuwe Canal Seine-Nord Europe telt slechts zeven sluizen, in vergelijking met 19 op 

het bestaande Canal du Nord, en zal door zijn grotere breedte ook een hogere vaarsnelheid 
toelaten. 

•	 Door de verwezenlijking van een volwaardige koppeling tussen het bekken van de Seine en 
het bekken van de Rijn, de Maas en de Schelde creëert het project een aaneengesloten wa-
terwegennet van hoge capaciteit in het belangrijkste economische kerngebied van Europa.

•	 Het project laat toe om de toekomstige groei van het goederenvervoer in dit kerngebied 
(waarvan verwacht wordt dat deze na de recessie zijn trendgroei zal hernemen) op te vangen 
met minimale afwenteling op het al gecongestioneerde wegennet. 

•	 Het stimuleert de bedrijven om hun logistieke processen op duurzame wijze te hertekenen, 
door goederenstromen maximaal op het binnenvaartnetwerk te bundelen waardoor er eco-
nomische en milieubaten behaald worden.

•	 Het project geeft een impuls aan de modernisering van de binnenvaartvloot (waaronder de 
invoering van schonere motoren) en van het verkeers- en vervoersmanagement in de binnen-
vaart (door middel van een Seine-Schelde River Information System).

•	 Het project versterkt het hinterlandbereik van de zeehavens in de Amsterdam-Le Havre ran-
ge, door het aanreiken van een vervoerssysteem met hoge capaciteit dat via het netwerk van 
binnenhavens tot in het hart van de economische en bevolkingscentra reikt (zie binnenha-
vens van Parijs, Lille, Luik, Brussel, Duisburg,…).

•	 De vier multimodale platforms langs het Canal Seine-Nord Europe kunnen de voorloper zijn 
van een industriële en logistieke transformatie in het bedieningsgebied van de Seine-Schel-
deverbinding, die nieuwe werkgelegenheid en toegevoegde waarde zal voortbrengen. 
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4. Bevindingen van eerdere studies
Wat vertellen de projectstudies over de baten van de Seine-Scheldeverbinding?

Figuur 3: Impact van Canal Seine Nord-Europe op binnenvaartvervoer
Trafiek ter hoogte van kanaalvak Péronne – Nesle, Scénario Logistique (miljoen ton)
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,  

H - Evaluation socio-économique, december 2006.

Als onderdeel van het plannings- en besluitvormingsproces van het Seine-Scheldeproject heeft 
Voies Navigables de France een sociaaleconomische studie van het project laten uitvoeren, die in 
2006 gepubliceerd werd.3 De studie heeft betrekking op de werken aan de Seine-Scheldeverbin-
ding in Frankrijk, d.w.z. de aanleg van het nieuwe Canal Seine Nord-Europe tussen de Oise (ter 
hoogte van Compiègne) en het kanaal Dunkerque Escaut (ter hoogte van Cambrai) en een reek 
van opwaarderingswerken op de Oise en op de waterwegen tussen het kanaal Dunkerque Escaut 
en de Belgische grens.

Figuur 3 toont de impact van het project op het binnenvaartvervoersvolume ter hoogte van het 
centrale kanaalvak van het nieuwe Canal Seine Nord-Europe volgens de trafiekanalyse die in het 
kader van de sociaaleconomische studie uitgevoerd is. De impacts zijn echter van vergelijkbare 
proportionele omvang op de andere onderdelen van de Seine-Scheldeverbinding. 

Het bestaande binnenvaartvervoer in de figuur slaat op het vervoer op het bestaande Canal du 
Nord en bedraagt ongeveer 5 miljoen ton per jaar. Het extra vervoersvolume is het gevolg van de 
realisatie van de Seine-Scheldeverbinding. Dit volume wordt, in een centraal scenario, geschat 
op bijna 9 miljoen ton in 2020 en meer dan 20 miljoen ton in 2050. Het grootste deel van dit 
extra volume is afkomstig van een modale verschuiving. De hoeveelheid geïnduceerd vervoer die 
verwacht wordt, is vrij beperkt.

Deze prognose is met een vervoersmodel opgesteld en de gebruikelijke kanttekeningen zijn van 
toepassing. De betrouwbaarheid van de resultaten hangt af van de resultaten van de inputgege-

3 Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation socio-éco-
nomique, december 2006. Dit onderzoek is inmiddels al meer dan 6 jaren oud. Dit impliceert echter niet 
dat de conclusies niet meer relevant zijn. Indien de huidige recessie tijdelijk is en geen impact op de lange-
termijnvooruitzichten van de economie heeft, dan blijven de resultaten van de sociaal-economische studie 
van 2006 in grote mate overeind, zij het met enige jaren vertraging.

vens. Sinds de afschaffing van de Europese binnengrenzen is het veel moeilijker om aan gege-
vens over grensoverschrijdend vervoer te geraken.

Een tweede opmerking is dat het trafiekvolume van het toltarief afhangt. In de sociaaleconomi-
sche studie werd uitgegaan van een gemiddeld toltarief van 1,75 euro per ton voor het gebruik 
van het kanaal Seine Nord-Europe (prijspeil 2000). Er zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met 
een toltarief van 2,5 euro per ton (40% hoger) en 3,25 euro per ton (85% hoger), wat zou leiden 
tot een vermindering van het binnenvaartvolume met respectievelijk ongeveer 4% en 8% in 
vergelijking met het basisscenario. Dit betekent dat de tolgevoeligheid van het vervoersvolume 
ongeveer 1/10 bedraagt. Dat lijkt laag, maar wordt verklaard door het feit dat de tol slechts on-
geveer een 1/10 van de totale vervoerskosten uitmaakt, en dat het merendeel van de verwachte 
trafiek uit bulkgoederen bestaat (meer dan 80% van het aantal tonkilometer op de Seine-Schel-
deverbinding in 2020). In het transport van containers is de concurrentie tussen wegvervoer en 
binnenvaart veel scherper, en is de prijsgevoeligheid bijgevolg hoger. De tolscenario’s die thans 
overwogen worden voorzien een gemiddeld toltarief, dat overeenstemt met het tarief van 2,5 euro 
per ton in prijspeil 2000, maar op een gedifferentieerde manier toegepast: lager voor containers 
en stukgoed, en hoger voor bulk.

Figuur 4: Baten van Canal Seine Nord-Europe
(miljard euro, contante waarde, 2000)
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation so-

cio-économique, december 2006.

Figuur 4 toont de kosten en de baten van de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding (of meer 
bepaald van het Franse deel ervan). Het bedrag van de baten omvat de totale baten van het 
project in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland, en bedraagt ongeveer het dubbele van de 
kosten. De meest recente kostenramingen zijn iets hoger, maar zelfs dan overschrijden de baten 
ruimschoots de kosten. Bij de baten overheersen de besparingen van transportkosten en van 
externe kosten. Deze worden vooral door de modale verschuiving van weg- en spoorvervoer naar 
de binnenvaart veroorzaakt.
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Figuur 5: Geografische verdeling van de baten van Canal Seine Nord-Europe
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation so-

cio-économique, december 2006.

Figuur 5 toont de verdeling van de baten van de realisatie van het Canal Seine Nord-Europe tus-
sen de betrokken landen (en in geval van België ook tussen Vlaanderen en Wallonië). De baten 
voor Frankrijk overwegen. Dat is logisch omdat de belangrijkste verbeteringen van het waterwe-
gennet op het grondgebied van Frankrijk gesitueerd zijn.

Er moet opgemerkt worden dat de geografische toedeling van transportbaten (de grootste baten-
post) geen evidente oefening is. De besparing van transportkosten wordt door de marktwerking 
deels of geheel doorgeschoven van vervoerder naar verlader/ontvanger van de goederen, en van 
deze laatste weer naar zijn klanten, enzovoort. De gedetailleerde informatie ontbreekt om te kun-
nen bepalen waar in de productie- en logistieke keten de baten uiteindelijk neerslaan. In de soci-
aaleconomische studie is verondersteld dat 50% van de transportbaten van goederenstromen in 
de regio van herkomst neerslaan, en 50% in de regio van bestemming. Dit is een pragmatische, 
maar verdedigbare rekenregel die van de redelijke aanname vertrekt dat de transportbaten on-
geveer gelijkmatig over de verschillende partijen in de transportketen verdeeld zijn. De toedeling 
van de besparing van externe kosten is veel gemakkelijker. Ze zijn grotendeels direct gerelateerd 
aan de op het grondgebied afgelegde afstand.

In de voorgaande figuren is aparte batenpost voor de zeehavens opgenomen. De stakeholders 
in de zeehavens (havenautoriteit, overslagbedrijven, expediteurs,…) behoren tot de partijen in 
de transportketen, en delen net als die partijen in de transportbaten. De zeehavens vallen dus 
onder dezelfde pragmatische verdelingsregel die in de sociaaleconomische studie gehanteerd 
is, waarbij de zeehaven als herkomst- of bestemming beschouwd is. Bij de toepassing van deze 
rekenregel op zeehavens moet echter een kanttekening gemaakt worden. Zeehavens zijn niet de 
uiteindelijke herkomst of bestemming van de goederenstromen, maar vormen een doorvoerpunt 
van en naar overzeese gebieden. Bijgevolg delen dus ook consumenten en bedrijven in de over-
zeese gebieden in de baten van het project. 

De havenautoriteit is zijn slechts één van de stakeholders in de zeehaven. Het aandeel van ha-
venautoriteiten in de transportbaten is wellicht zeer beperkt. Er zijn maar  twee mechanismen via 
welke de zeehavens voordeel uit de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding halen:

•	 extra inkomsten uit binnenvaartrechten op zeehavengebonden goederenstromen die van 
weg of spoor naar de binnenvaart verschoven zijn;

•	 extra inkomsten uit zeevaartrechten op de nieuwe geïnduceerde goederenstromen, in de 
mate dat die via de havens verlopen.

In beide gevallen gaat het om kleine bedragen. Binnenvaartrechten vertegenwoordigen maar een 
gering deel van de inkomsten uit havenrechten. De verwachte geïnduceerde trafieken zijn zeer 
beperkt, zo blijkt uit Figuur 3, en bovendien is slechts een deel daarvan zeehavengebonden. Van 
de extra inkomsten uit havenrechten moeten dan nog de extra havenkosten afgetrokken worden 
die door de extra volumes veroorzaakt worden.

Figuur 6: Impact van Canal Seine Nord-Europe op de zeehavens
Aan- en afvoer van maritieme containers in Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie en Île-de-France
Bron: Voies Navigables de France, Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Evaluation so-

cio-économique, december 2006.

Figuur 6 toont de impact, volgens de sociaaleconomische studie gepubliceerd in 2006, van de 
Seine-Scheldeverbinding op de marktaandelen van de zeehavens in het containervervoer van/
naar Noord-Frankrijk en Île-de-France. De studie verwacht een versterking van het marktaandeel 
van de Franse havens ten koste van de Vlaamse en Nederlandse havens. De meest markante evo-
lutie is de stijging van het marktaandeel van de haven van Duinkerken. Deze vindt vrijwel volledig 
in de regio Nord-Pas-de-Calais plaats. Aangezien Duinkerken echter al een goede binnenvaart-
verbinding met deze regio heeft, rijst de vraag hoe het Seine-Scheldeproject hier een verschil kan 
maken.

In termen van marktaandelen is de impact van het Seine-Scheldeverbinding naar verwachting 
zeer bescheiden. Een stijging van het marktaandeel van een haven zal vooral ten koste van het 
marktaandeel van een andere haven gaan. Door de verwachte sterke expansie van de totale 
maritieme containerstromen van en naar de regio (zie cijfers bovenaan Figuur 6), zal het contai-
nervolume van de Nederlandse en Vlaamse havens met herkomst of bestemming Noord-Frankrijk 
in absolute termen toenemen, ook al daalt hun marktaandeel. Die totale groei van de container-
volumes vloeit echter uit autonome economische ontwikkelingen voort, en is geen gevolg van 
de Seine-Scheldeverbinding. Eerder is al opgemerkt dat het volume van nieuwe, door het project 
geïnduceerde trafiekstromen zeer beperkt is. In die zin kan toch gesteld worden dat de realisatie 
van de Seine-Scheldeverbinding voor de zeehavens in termen van overslagvolume een ‘zero sum 
game’ is, waarbij, volgens de in 2006 gepubliceerde sociaaleconomische studie, de Franse ha-
vens winnen.

Dit beeld kan enkel wijzigen indien de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding belangrijke 
nieuwe trafiekstromen gekoppeld aan nieuwe economische activiteiten kan genereren, die veel 
groter zijn dan de ramingen in de socio-economische studies. In latere hoofdstukken wordt hier-
op teruggekomen.
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5. Kansen en bedreigingen voor de zeehavens van de 
Vlaams-Nederlandse Delta

Wat is de visie van de zeehavens over de kansen van de Seine-Scheldeverbinding?

In dit hoofdstuk wordt bericht over de visie van de zeehavens in de Vlaams-Nederlandse Delta 
op de economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding. Het hoofdstuk wordt met enkele 
samenvattende conclusies en opmerkingen afgesloten.

Antwerpen

Noord-Frankrijk is voor de haven van Antwerpen een belangrijke achterlandmarkt. Dit belang is 
niet altijd direct zichtbaar. Zo worden vele containers met bestemming Noord-Frankrijk in Belgi-
sche distributiecentra gelost, van waaruit de goederen met huiftrailers naar de eindbestemming 
in Noord-Frankrijk vervoerd worden. Voor uitvoercontainers gebeurt hetzelfde, maar dan in omge-
keerde richting.

Vandaag wordt Noord-Frankrijk hoofdzakelijk via wegverbindingen bediend die weinig congestie 
kennen. Goederenstromen zullen enkel naar de binnenvaart verschuiven indien deze een lagere 
totale vervoersprijs dan de bestaande efficiënte wegverbinding aanbiedt. In dit verband wijst de 
haven van Antwerpen op een aantal knelpunten waardoor het belang van de Seine-Scheldever-
binding, in de thans voorziene configuratie, zeer beperkt geacht wordt.

•	 Terwijl de opgewaardeerde Leie en het nieuwe Canal Seine Nord-Europe een vrije doorvaar-
hoogte onder de bruggen van 7 meter zullen hebben (geschikt voor vaart met drie lagen 
containers), is op de verbinding tussen de Belgische en Franse delen van de Seine-Schel-
deverbinding (het segment Deûlémont-Komen) slechts een vrije doorvaarhoogte van 5,25 
meter voorzien (geschikt voor twee lagen containers). De schepen waarvoor de Seine-Schel-
deverbinding ontworpen is, kunnen zelfs tot vier lagen containers vervoeren (wat een brug-
hoogte van 9,1 meter vergt). Hierdoor wordt de maximale beladingsgraad van de inzetbare 
containerschepen met de helft verminderd, wat een verhogend effect op de kostprijs per 
vervoerde TEU heeft. 

•	 De kostprijs van het gebruik van de Seine-Scheldeverbinding wordt verder verhoogd door de 
geplande aanrekening van een tol.

•	 Wegens vaarwegbeperkingen op de Boven-Schelde en de Boven-Zeeschelde zal vanuit 
de haven van Antwerpen de Seine-Scheldeverbinding via de Westerschelde, het kanaal 
Gent-Terneuzen en de Leie naar Frankrijk lopen. Voor ladingen van/naar Valenciennes, een 
belangrijke achterlandmarkt voor de haven van Antwerpen, betekent dit een extra reistijd 
van één dag ten opzichte van het Scheldetraject. 

Door deze kostprijsverhogende factoren verwacht de haven van Antwerpen dat het transportkos-
tenvoordeel van de binnenvaart onvoldoende groot zal zijn om de nadelen ten opzichte van het 
wegvervoer (extra consolidatie- en overslagkosten, lagere snelheid) te kunnen compenseren.

Indien de bovenstaande knelpunten echter geremedieerd worden, ziet de haven van Antwerpen 
belangrijke kansen voor een modale verschuiving van goederenstromen naar de binnenvaart, en, 
als gevolg van de ontwikkeling van de multimodale platforms langs het Canal Seine Nord-Europe, 
mogelijk ook de generatie van nieuwe trafieken. De opwaardering van de alternatieve Schelde-
route is voor Antwerpen een kritieke randvoorwaarde om deze kansen te realiseren, want hier-
door wordt de afstand tot de marktgebieden in Noord-Frankrijk (en in het bijzonder de belangrij-
ke economische concentratie rond Valenciennes) aanzienlijk verminderd.

Gent

Ook voor Gent is Noord-Frankrijk een relatief belangrijke afzetmarkt. Het binnenvaartvervoer tus-
sen de haven en Noord-Frankrijk bedraagt ongeveer 1,5 miljoen ton (op een totaal van 23 miljoen 
ton binnenvaartoverslag in de haven van Gent). Het betreft vooral bouwmaterialen, meststoffen 
en landbouwproducten. Over de weg worden grotere volumes vervoerd, maar daarover is geen 
statistische informatie beschikbaar.

De haven van Gent wil stevig inspelen op de containervaart afkomstig van de mainports door te 
fungeren als decongestie- en consolidatiehub voor hun maritieme containers met oorsprong en 
bestemming Frankrijk. De containers worden met grote binnenvaartschepen of –combinaties 
rechtstreeks van de containerterminals naar Gent vervoerd. Daar worden ze geconsolideerd en 
verdeeld op kleinere schepen naar de verschillende eindbestemmingen. Tegelijkertijd kunnen 
aanvullende logistieke diensten verzorgd worden (documentatie, labelling, herverpakking,…).

Daarnaast ziet de haven ook kansen voor een verdere expansie van de bestaande bulktrafieken 
(bouwmaterialen, landbouwproducten,...). 

Moerdijk

In de strategische toekomstvisie die de haven van Moerdijk aan het opstellen is, tekenen 
zich twee (niet-exclusieve) strategieën af: (1) Moerdijk als shortsea haven en (2) Moerdijk als 
‘extended gateway’ van de mainports Rotterdam en Antwerpen. In beide strategieën is de Sei-
ne-Scheldeverbinding versterkend, maar de kansen zijn groter in de tweede strategie.

In de eerste strategie kan de Seine-Scheldeverbinding voor de aan/afvoer van goederenstromen 
uit Noord-Frankrijk zorgen, die van de in Moerdijk aangeboden shortsea lijndiensten gebruik 
willen maken. Wegens de relatief grote afstand zijn de praktische potenties wellicht zeer beperkt.

De tweede strategie is gericht op de consolidatie van stromen tussen beide mainports en het 
achterland van West-Brabant. Door de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding, kunnen stro-
men van/naar Noord-Frankrijk in deze consolidatie mee opgenomen worden. Enkele voorbeelden 
van kansen zijn:

•	 bundeling van laagwaardige bulkstromen (zand, grind, ertsen, metalen), zodat de transport-
kosten door schaalvoordelen verlaagd kunnen worden;

•	 aanvoer van agrilbulk uit Noord-Frankrijk voor de bierindustrie;

•	 ontsluiting van Noord-Frankrijk (tot en met Île-de-France) als afzetmarkten voor de nieuwe 
‘bio-based’ en ‘greenport’ industrieën in Nieuw Prinsenland en Westland. Gebundelde 
vrachten van verse groenten en fruit zouden in geconditioneerde containers per binnenschip 
naar afzetmarkten in Noord-Frankrijk vervoerd kunnen worden.

Rotterdam

De haven van Rotterdam verwacht dat het effect van de Seine-Scheldeverbinding vooral een 
modale verschuiving van het achterlandtransport van de bestaande maritieme goederenstromen 
zal bewerkstellen, eerder dan nieuwe maritieme trafieken te genereren, of significante verschui-
vingen van goederenstromen tussen de zeehavens te veroorzaken. Het havenbedrijf heeft een 
quick scan van het potentieel van de Seine-Scheldeverbinding laten uitvoeren. Het additionele 
binnenvaartvolume van en naar Noord-Frankrijk (tot en met Île-de-France) wordt geraamd op 1 tot 
maximaal 2 miljoen ton per jaar, hoofdzakelijk voortvloeiende uit een modale verschuiving. Dit 
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onderzoek betrof enkel het achterlandvervoer van maritieme stromen. De continentale stromen 
van de havenindustrie werden niet beschouwd.

De belangrijkste reden voor de geringe impact voor de haven van Rotterdam is de lange reistijd 
van de binnenvaart naar de Noord-Franse markt. Een reis tussen Rotterdam en Parijs zou tot 55 
uur duren. Het is niet waarschijnlijk dat de schaal- en frequentievoordelen aan de maritieme 
zijde dit tijdskostennadeel ten opzichte van meer nabij gelegen havens (vooral Le Havre) kan 
compenseren.

Dit belet niet dat de VND moet ijveren voor het wegwerken van de knelpunten op de noord-zuid-
verbinding. Daarbij hoort niet enkel de Seine-Scheldeverbinding, maar ook de sluizen op de 
binnenvaartverbindingen tussen Vlaanderen en Nederland (Terneuzen, Volkerak, Kreekrak).

Zeebrugge

Ook voor Zeebrugge is Noord-Frankrijk een belangrijk achterlandgebied. De haven ziet in de Sei-
ne-Scheldeverbinding dan ook kansen om dit achterland op een efficiëntere wijze te bedienen, 
en zijn troef van een directe ligging aan de Noordzee sterker te kunnen uitspelen. Concrete kan-
sen voor een modale verschuiving naar de binnenvaart zijn er voor auto’s (voertuigen voor export 
uit Valenciennes en importvoertuigen bestemd voor Noord-Frankrijk en met name Île-de-France).

Essentiële voorwaarde is wel dat het Seine-Schelde-Westproject gerealiseerd wordt. Dit project 
voorziet de aanleg van een kanaal van klasse Vb (4.400 ton, dus dezelfde vaarwegklasse als de 
Seine-Scheldeverbinding) op het tracé van het bestaande Afleidingskanaal van de Leie. Zon-
der dit project kan de binnenvaart op Zeebrugge slechts in zeer geringe mate meeliften met de 
schaalvergroting die door de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding mogelijk gemaakt wordt. 
De haven van Zeebrugge is vandaag al door het kanaal Gent-Brugge op de Seine-Scheldeverbin-
ding aangesloten, maar dit kanaal heeft slechts een beperkt gabariet en doorvoercapaciteit. 

Zeeland Seaports

De realisatie van de Seine-Scheldeverbinding bewerkstelligt een forse versterking van de logistie-
ke noord-zuidas, in aanvulling op de al zeer sterke oost-westas. Zeeland Seaports, en vooral de 
Kanaalzone Gent-Terneuzen, kan hier een belangrijke schakelfunctie vervullen. 

Na de ingebruikname van de Seine-Scheldeverbinding zullen de door het kanaal Gent-Terneuzen 
passerende binnenvaartcontainerstromen van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen 
toenemen. Zeeland Seaports kan op diverse manieren hierop inspelen:

•	 de organisatie van overslagpunt waar containers af- en bijgeladen worden;

•	 de ontwikkeling van een aanbod van logistieke diensten met toegevoegde waarde;

•	 de koppeling met de containeractiviteiten in Vlissingen;

•	 de ontwikkeling van een aanbod van diensten aan de binnenvaartsector (schepen en be-
manning).

Samenvattende conclusies en opmerkingen

Een binnenvaartverbinding is zo sterk als haar zwakste schakel. Voor containervaart is de 
zwakste schakel de verbinding tussen het Franse en het Belgische waterwegnet, waar volgens 
de huidige plannen een vrije doorvaarhoogte onder de bruggen van 5,25m voorzien wordt. Dit 
is voldoende voor een lading van twee lagen containers, terwijl de schepen waarvoor de Sei-

ne-Scheldeverbinding ontworpen is tot vier lagen containers kunnen vervoeren. Bijgevolg kunnen 
de schepen slechts gedeeltelijk beladen worden, waardoor de vervoerskosten per container 
gevoelig toenemen en gevreesd wordt dat de binnenvaart niet voldoende met het wegvervoer 
zal kunnen concurreren. Op de rest van de Seine-Scheldeverbinding (Leie en Canal Seine-Nord 
Europe) zal vaart met drie lagen containers mogelijk zijn, maar voor het vervoer tussen de havens 
van de Vlaams-Nederlandse Delta en het Noord-Franse achterland is het knelpunt ter hoogte van 
de Frans-Belgische grens de bepalende en beperkende factor. De potenties van de Seine-Schel-
deverbinding voor de containervaart worden hierdoor lager, terwijl maritieme containerstromen 
voor het geheel van de havens in de Vlaams-Nederlandse Delta de belangrijkste groei laten zien. 

De impact van dit knelpunt mag echter ook niet overschat worden. In de praktijk varen er relatief 
weinig schepen met het maximale aantal containers. Verder vertegenwoordigen de kosten van 
het binnenvaartvervoer slechts een fractie van de totale vervoerskosten (van ‘deur tot deur’, 
met inbegrip van de kosten van overslag en voor- en natransport over de weg). Door deze twee 
factoren is de impact van de beperking van het aantal lagen op de totale vervoerskosten per TEU 
beduidend kleiner (tussen 5% en 20% voor een vermindering van drie naar twee lagen volgens 
berekeningen van Voies Navigables de France) dan de impact op de maximale beladingsgraad. 
Het aantal lagen waarmee gevaren kan worden, heeft wel een direct evenredige impact op de 
capaciteit van de waterweg. Indien nodig kan de capaciteit echter tegen veel lagere kosten uitge-
breid worden door het ontdubbelen van sluizen dan door het verhogen van alle bruggen.

Een tweede knelpunt is de capaciteit van de noord-zuidbinnenvaartverbinding tussen Vlaan-
deren en Nederland, en in het bijzonder van de sluizen (Terneuzen, Volkerak, Kreekrak). Het 
aandeel van de binnenvaart naar Noord-Frankrijk in het totale binnenvaartverkeer dat via deze 
sluizen passeert is klein, en zal ook na de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding relatief 
bescheiden blijven. Maar deze sluizen zijn al dichtbij of voorbij het congestiepunt, en zelfs een 
bescheiden extra trafiekimpuls van de Seine-Scheldeverbinding maakt de oplossing van deze 
knelpunten meer prangend.

Indien deze knelpunten opgelost raken, verwachten de havens in het achterlandvervoer van en 
naar Noord-Frankrijk een sterke verschuiving van wegvervoer naar de binnenvaart. Ze verwachten 
echter geen significante impact op de totale maritieme overslag in de Vlaams-Nederlandse Delta. 
Een modale verschuiving genereert immers op zich geen nieuwe trafieken. Dat laatste is enkel 
mogelijk indien het project de basis voor de creatie van nieuwe economische activiteiten vormt, 
waaruit nieuwe, geïnduceerde vervoersstromen voortvloeien.

Het kanaal Gent-Terneuzen vormt als het ware de trechter waarlangs de achterlandstromen van 
de overige havens (Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen, Zeebrugge via estuaire vaart, en Moerdijk) 
naar de Seine-Scheldeverbinding richting Frankrijk geleid worden. Dit biedt specifieke kansen 
aan de havens van Gent en Terneuzen, waarop ze beide willen inspelen. De trechter vormt een 
natuurlijk consolidatiepunt voor de containerstromen van/naar de mainporthavens. In het conso-
lidatiepunt worden ‘dikke’ stromen van/naar de havens gekoppeld met ‘dikke’ stromen van/naar 
bestemmingen in Noord-Frankrijk, zodat schaalvoordelen over het hele traject maximaal benut 
kunnen worden. Tevens kunnen op het consolidatiepunt aanvullende logistieke diensten verricht 
worden. De vraag stelt zich echter of de schaalvoordelen zullen opwegen tegen de extra overslag-
kosten op het consolidatiepunt. De verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart brengt op zich 
al extra consolidatie- en overslagkosten met zich mee. De extra kosten van een additionele over-
slag op het consolidatiepunt zijn mogelijk prohibitief.
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6. Kansen en bedreigingen voor de provincies van de 
Vlaams-Nederlandse Delta

Wat kan de Seine-Scheldeverbinding voor de provincies betekenen?

Dit hoofdstuk bericht over de visie van de provincies in de Vlaams-Nederlandse Delta over de 
economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding. Het hoofdstuk sluit af  met enkele samen-
vattende conclusies.

Antwerpen

De provincie Antwerpen ziet vooral voordelen op vlak van de verduurzaming van het vervoer en 
de vermindering van congestie op het wegennet als gevolg van de verschuiving van goederen-
stromen naar de binnenvaart. Voorts liggen er mogelijk kansen voor synergie met de activiteiten 
op de multimodale platforms langs het nieuwe Canal Seine Nord-Europe.

Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is één van de grootste producenten en exporteurs van voedings-
producten. De betrokken bedrijven zijn in toenemende mate met de duurzaamheid van hun 
transport begaan, en kiezen waar mogelijk voor het schip in plaats van de vrachtwagen. Als de 
Seine-Scheldeverbinding voltooid is, zouden deze bedrijven zich meer op de Noord-Franse markt 
kunnen richten. Noord-Frankrijk is zowel een mogelijk bron van grondstoffen (granen en mout) 
als (vooral Île-de-France) een grote afzetmarkt van afgewerkte voedingsproducten zodat er kan-
sen voor een evenwichtige vervoersrelatie zijn, waardoor het aantal lege kilometers geminimali-
seerd wordt.

Verdere opportuniteiten zijn er voor zand en grind en afval. Île-de-France is een belangrijke ver-
bruiker van zand en grind, en genereert anderzijds grote hoeveelheden afval die afgevoerd en 
verwerkt moeten worden. Deze laatste markt moet echter nog volledig ontwikkeld worden: van-
daag is er geen afvoer van afval uit Île-de-France naar de Vlaams-Nederlandse Delta.

Er worden ook twee kanttekeningen bij de potenties geplaatst. Aanvoer van granen en andere 
grondstoffen uit Noord-Frankrijk over langere afstanden via de binnenvaart is niet ondenkbaar, 
maar deze moet concurreren met de nabije maritieme aanvoer, zodat de volumes wellicht be-
perkt zullen blijven. Ten tweede blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek over de concurrentie-
positie van de Nederlandse regio’s dat Île-de-France voor vele bedrijfstakken in Noord-Brabant 
niet alleen een afzetmarkt maar ook een concurrent is. Île-de-France bezit door die grote thuis-
markt een agglomeratievoordeel, dat het actief uitspeelt om buitenlandse investeringen aan te 
trekken. 

Oost-Vlaanderen

De industrie in de Kanaalzone Gent-Terneuzen maakt al in grote mate gebruik van de binnenvaart 
voor de aanvoer van grondstoffen of de afvoer van afgewerkte producten. Door de realisatie van 
de Seine-Scheldeverbinding kunnen deze bedrijven klanten in Noord-Frankrijk goedkoper beleve-
ren en hun afzetmarkt uitbreiden.

Een voorbeeld daarvan is de bouwmaterialenindustrie in de haven van Gent die in de jongste 
jaren een sterke groei gekend heeft. De kanaalzone is zeer geschikt als productie- en distributie-

basis van bouwmaterialen, vanwaar ze via depots langs de waterwegen in Oost- en West-Vlaan-
deren en Noord-Frankrijk naar de eindgebruiker vervoerd kunnen worden. Met de aanleg van het 
Canal Seine-Nord Europe komt zelfs Parijs in het bereik. Wegens de relatieve lage waarde per 
ton, zullen de groeiopportuniteiten wel sterk afhangen van de tarifering van het gebruik van de 
Seine-Scheldeverbinding.

Buiten de kanaalzone zijn er in Oost-Vlaanderen twee industriële kernen die van de vervoermo-
gelijkheden van de Seine-Scheldeverbinding kunnen meegenieten: Deinze en Aalter. Door de 
verwachte hoge frequentie van binnenvaartdiensten op de Seine-Scheldeverbinding kunnen 
lokale bedrijven met kleinere ladingen meeliften. Maar dan moeten er wel voldoende openbare 
kades of overslagcentra beschikbaar zijn, waarlangs deze bedrijven toegang tot de Seine-Schel-
deverbinding hebben. 

West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen heeft een belangrijk voedingscluster dat door de realisatie van de 
Seine-Scheldeverbinding zijn concurrentievermogen kan versterken en daardoor nieuwe binnen-
vaarttrafieken kan genereren. De aanvoer van grondstoffen (granen) geschiedt al in grote mate 
per schip, en zal als gevolg van de schaalvergroting efficiënter worden. Nieuwe kansen liggen er 
in de verwerking van aardappelen en groenten, waarbij zowel aan de aanvoerzijde (Picardië) als 
de afvoerzijde (Île-de-France) belangrijke volumes zijn, die naar de binnenvaart kunnen verschui-
ven. Dit sluit mooi aan bij initiatieven voor City Logistics in Parijs die beogen om de binnenstad 
maximaal met de binnenvaart te beleveren. 

Ook in de bouwmaterialensector (zowel grondstoffen als fabricaten) is er nog een groot potenti-
eel voor modale verschuiving naar de binnenvaart, en daardoor tegelijkertijd een versterking van 
de concurrentiepositie op de Noord-Franse markt.

Er moet wel over gewaakt worden dat de Seine-Scheldeverbinding geen ‘watersnelweg zonder 
op- en afritten’ wordt, waarover hoofdzakelijk transitstromen vervoerd worden. Daarom moeten 
meer laad- en losfaciliteiten voorzien worden. De behoefte kan deels door de optimalisatie van 
bestaande kades opgevangen worden (bijvoorbeeld door private kades deels voor derde gebrui-
kers open te stellen), maar er is ook nood aan nieuwe overslagplatforms. De regio krijgt de kans 
om door een grootschalige waterweg van internationaal niveau doorkruist te worden. Lokaal 
moeten de (ruimtelijke) keuzen gemaakt worden om deze kans te benutten.

Zeeland

De provincie Zeeland beschikt over een sterk uitgebouwd chemisch en voedingscluster dat al in 
belangrijke mate met de binnenvaart grondstoffen aanvoert en/of afgewerkte producten afvoert. 
De realisatie van de Seine-Scheldeverbinding verbetert nog de multimodale bereikbaarheid van 
de provincie, waardoor de bestaande bedrijven hun afzetmarkt kunnen uitbreiden, en de regio 
een aantrekkelijkere locatie voor de inplanting van productie(deel)processen wordt.

Dezelfde voordelen gelden voor de zich ontwikkelende biogebaseerde economie, waar er grote 
kansen liggen in een sterkere interactie met Noord-Frankrijk, met name voor de valorisatie van 
reststoffen van de landbouw. Deze kunnen lokaal (bijvoorbeeld op de voorziene multimodale 
platforms langs het Canal Seine-Nord Europe) tot bio-based grondstoffen verwerkt worden. Ver-
volgens worden de grondstoffen vervoerd naar de Vlaams-Nederlandse Delta als input voor de 
daar gevestigde bio-based chemische nijverheid. 

Wel moet opgemerkt worden dat bij de ontwikkeling van de biogebaseerde economie 
Noord-Frankrijk niet alleen een bron van bio-based grondstoffen is, maar ook een concurrent in 
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de bio-based chemische nijverheid. De verdere transformatie van bio-based grondstoffen kan 
zich immers ook op de multimodale platforms langs het Canal Seine-Nord Europe gaan vestigen.

Ook is de volledige benutting van de potenties van de Seine-Scheldeverbinding voorwaardelijk 
aan het wegwerken van knelpunten op vlak van sluiscapaciteit op de noord-zuidverbinding tus-
sen Vlaanderen en Zeeland.

Zuid-Holland

De Seine-Scheldeverbinding opent mogelijkheden voor Greenport (Westland-Oostland) voor de 
belevering van Île-de-France door middel van geconditioneerd vervoer via de binnenvaart. Dit 
sluit goed aan bij de eerder vermelde City Logistics initiatieven in Parijs.

Geconditioneerd vervoer zou voor de binnenvaart een nieuwe markt zijn. De volumes zijn echter 
relatief beperkt. Voorts stelt zich de uitdaging om retourvracht te vinden. Anders is het gebruik 
van de binnenvaart wellicht niet kostencompetitief.

Samenvattende conclusies en opmerkingen

De Vlaams-Nederlandse Delta huisvest diverse bedrijfstakken die al in grote mate van de bin-
nenvaart gebruik maken: bouwmaterialen, verwerking van landbouwproducten en voedings-
nijverheid, en de chemische nijverheid. Voor deze bedrijfstakken leidt de realisatie van de 
Seine-Scheldeverbinding tot een vermindering van transportkosten en biedt het kansen voor een 
uitbreiding van de afzetmarkt in en naar Noord-Frankrijk. 

Door de verwachte hoge frequentie van binnenvaartdiensten op de Seine-Scheldeverbinding 
wordt binnenvaart haalbaar voor bedrijven met kleinere en meer tijdkritische ladingen, die nu 
nog uitsluitend op het wegvervoer aangewezen zijn. Door goederenstromen van deze bedrijven 
van de weg naar de binnenvaart te verschuiven, wordt een verdergaande verduurzaming van het 
transport bereikt. Maar dan moeten er wel voldoende openbare kades of overslagcentra beschik-
baar zijn, waarlangs deze bedrijven toegang tot de Seine-Scheldeverbinding hebben. Dit vergt 
extra inspanningen van het ruimtelijke beleid.

Tenslotte kan de Seine-Scheldeverbinding de Vlaams-Nederlandse Delta een meer aantrekke-
lijke locatie voor de vestiging van nieuwe economische activiteiten maken, die op hun beurt 
geïnduceerde vervoersstromen zullen genereren. Dit geldt in het bijzonder voor de zich ontwik-
kelende biogebaseerde economie, waar er grote kansen liggen in een sterkere clustering met 
Noord-Frankrijk voor het gebruik van landbouwreststoffen. De relatie met Noord-Frankrijk is ech-
ter niet alleen versterkend, maar ook concurrerend. De biogebaseerde economie zal zich ook in 
Noord-Frankrijk ontwikkelen (bijvoorbeeld op de multimodale platforms langs het Canal  
Seine-Nord Europe), en zal met de Seine-Scheldeverbinding over een efficiënte verbinding met 
een waaier van exporthavens beschikken.

7. Stippen achter de horizon
Economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding op lange termijn (2050)

Figuur 7: De Blauwe Boog

De Seine-Scheldeverbinding verlengt de bestaande Rijn-corridor tot aan de Seine. In 2050 treffen 
we in deze ‘Blauwe Boog’ een dynamische ‘new industrial economy’ aan. Ze strekt zich uit van 
Parijs over de Vlaams-Nederlandse Delta en het gerevitaliseerde Ruhrgebied tot Basel.

Door stijgende lonen in de BRICS-landen en hoge brandstofprijzen is Europa weer aantrekkelijk 
geworden voor industriële activiteiten. De multimodale platforms en bedrijvenzones langs de 
Seine-Rijn-Corridor (waaronder de vier platforms langs het Seine-Nordkanaal) bleken een uitste-
kende locatie. 

Het aantrekkingsvermogen van de corridor vloeit voort uit de verknoping van drie omvangrijke 
productie- en marktgebieden van Europese schaal (Île de France, de Vlaams-Nederlandse Delta 
en het Ruhrgebied) langs een binnenvaartweg waarop zowel massagoederen als stukgoederen 
vlot, goedkoop en milieuvriendelijk vervoerd worden. 

De industriële en logistieke slagkracht van de corridor is ondersteund door een flankerend ruim-
telijk beleid en vormingsbeleid, zodat er opgeleide mensen zijn om de ‘new industrial economy’ 
vorm te geven, en er voldoende ruimte is om te wonen en te werken in de corridor.

Een van de pijlers van de ‘new industrial economy’ is de biogebaseerde economie. Als gevolg 
van schaarser worden fossiele brandstoffen en feedstock heeft deze een forse ontwikkeling 
doorgemaakt. Op de platforms langs het Canal Seine-Nord Europe is een nieuwe bio-based hub 
ontstaan, verbonden met innovatieve bio-clusters in Oost- en West-Vlaanderen, Zeeland en 
Noord-Brabant.
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De havens van de Vlaams-Nederlandse Delta zijn alle op volwaardige wijze op de Seine-Rijn-Cor-
ridor aangesloten. Ze hebben een centrale ligging op het scharnierpunt van de noord-zuidas 
(Seine-Scheldeverbinding) en de oost-westas (Rijn), waardoor ze de uitgelezen gateway tot de 
nieuwe industriële corridor vormen. Als gevolg van de industriële vernieuwing zijn de inkomende 
goederenstromen in de zeehavens relatief geslonken, maar de uitvoerstromen sterk gestegen. 
De zeehavens van de Vlaams-Nederlandse Delta hebben belangen verworven in de multimodale 
platforms om de nieuwe stromen efficiënter te behandelen.

In de corridor is de binnenvaart de voorkeursmodus voor alle langeafstandsvervoer van zowel 
bulk- als stukgoederen, en zowel maritieme als continentale stromen. Langs de ‘watersnelweg’ 
van Parijs tot Bazel zijn op geregelde afstanden regionale overslagcentra ingeplant. Zij verzeke-
ren de koppeling tussen het langeafstandsbeen met de binnenvaart en de laatste kilometers tot 
de eindbestemming met het wegvervoer.

Randvoorwaarden

Het hierboven geschetste beeld beschrijft de grote economische kansen die de Seine-Schelde-
verbinding kan bieden in een scenario waarbij een reeks van randvoorwaarden gunstig uitvallen. 
Die kansen komen echter niet vanzelf tot stand. Hun verwezenlijking vergt een actief beleid op 
diverse domeinen.

Ten eerste het ruimtelijke en infrastructuurbeleid. De havens van de Vlaams-Nederlandse Delta 
moeten op volwaardige wijze op de Seine-Scheldecorridor aangesloten zijn. Daarvoor zijn de 
volgende infrastructurele ingrepen nodig:

•	 uitbreiding van de sluiscapaciteit op de noord-zuidverbinding tussen Vlaanderen en Neder-
land;

•	 realisatie van Seine-Schelde-West;

•	 opwaardering van de Schelderoute naar Noord-Frankrijk, naast de Leieroute.

Ook de bedrijfszones in de Vlaams-Nederlandse Delta moeten een afdoende toegang tot de Sei-
ne-Scheldebinnenvaartas hebben. Om een ingrijpende modale verschuiving te verwezenlijken, 
moeten ook niet direct aan de waterweg gelegen bedrijven in staat zijn om van de waterweg 
gebruik te maken. Daarvoor moeten er voldoende openbare kadefaciliteiten voorzien worden. In 
sommige provincies is de capaciteit op dit moment onvoldoende, en dient extra ruimte gevon-
den te worden. Anderzijds moet er ook voor opgepast worden dat de extra investeringen niet tot 
overcapaciteit leiden. De capaciteit van regionale overslagcentra moet op het lading-genererende 
vermogen van de regio afgestemd worden.

Ten tweede het mobiliteitsbeleid. Een doorgedreven en blijvende modale verschuiving ten voor-
dele van vervoersmodi met lagere externe kosten vereist een mobiliteitsbeleid dat op de aan-
rekening van alle infrastructuurkosten en externe kosten gericht is. De verladers van goederen 
zullen dan op basis van een bedrijfseconomische calculatie vanzelf maximaal van binnenvaart 
gebruik maken. Met de tolwegen en de eco taxe poids-lourds voor de wegen waar geen tol wordt 
geheven, is Frankrijk op dit gebied al verder gevorderd dan de Vlaams-Nederlandse Delta.

Ten slotte een Europees industrieel vernieuwingsbeleid. Europa moet een aantrekkelijke locatie 
voor de productie van goederen blijven. Ondanks het groeiende belang van de dienstensector 
zal de productie van goederen noodzakelijk blijven om de welvaart in Europa te behouden, al is 
het maar om te betalen voor de steeds duurder wordende energie- en grondstoffen die Europa 
zelf niet kan voortbrengen. Een industriële revitalisering behelst meer dan het herstel van het 
concurrentievermogen van de bestaande bedrijfstakken (indien dat al volledig mogelijk zou 
zijn). De nieuwe industriële economie moet maximaal gestoeld zijn op hernieuwbare energie en 
hergebruik van grondstoffen. Ze zal leiden tot nieuwe goederenstromen, onder meer van rest- en 
afvalstoffen. Zoals eerder aangestipt is de Seine-Rijn-binnenvaartas uitstekend gelegen om deze 
stromen te accommoderen. 
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8. Met verenigde krachten
Een gemeenschappelijk strategie voor de Vlaams-Nederlandse Delta

Figuur 8: Gemeenschappelijke strategie

Uit het voorgaande blijkt dat het werkelijke belang van de Seine-Scheldeverbinding voor de 
Vlaams-Nederlandse Delta gelegen is in:

•	 de verduurzaming van het vervoer door een modale verschuiving van wegvervoer naar bin-
nenvaart (en alle daarmee gepaarde voordelen: vermindering van emissies, congestie, en 
verkeersongevallen, en verbetering van de leefbaarheid);

•	 de creatie van een binnenvaartas van Parijs tot Bazel, die een drager van een nieuwe indus-
triële economie kan worden.

Deze belangen gelden voor de gehele Vlaams-Nederlandse Delta, en ook voor Noord-Frankrijk. 
Ze vormen de basis voor een gemeenschappelijke strategie van publieke en private partijen in 
beide regio’s. De strategie behelst de ontwikkeling van een coherent ruimtelijk, mobiliteits- en 
industrieel beleid met als doelstelling het invullen van de in het vorige hoofdstuk vermelde rand-
voorwaarden voor de realisatie van de economische kansen van de Seine-Scheldeverbinding op 
lange termijn.

9. Conclusies
De belangrijkste conclusies op een rij

De projectstudies die ter voorbereiding van de politieke besluitvorming over het Canal Sei-
ne-Nord Europe ondernomen zijn, verwachten van de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding 
vooral een impact op de modale verdeling van de bestaande goederenstromen, met name een 
verschuiving van weg- en in minder mate spoorvervoer naar binnenvaart (zie hoofdstuk 4). Deze 
verschuiving, in combinatie met een daarop inspelende reorganisatie van de logistieke ketens, 
resulteert in een forse besparing van de interne en externe transportkosten, en creëren op deze 
wijze baten voor de economie en de leefbaarheid van de gehele Vlaams-Nederlandse Delta even-
als van Noord-Frankrijk. 

De omvang van deze verschuiving zal wel van het tariefbeleid afhangen. De concurrentie van 
de binnenvaart met het wegvervoer, dat vervoer van ‘deur tot deur’ kan aanbieden, is scherp. 
Binnenvaart is enkel haalbaar indien de extra kosten ten opzichte van het wegvervoer (voor- en 
natransport, overslag, langere reistijd) door de lagere transportkosten op het hoofdtraject terug-
verdiend kunnen worden. Naarmate de vergoeding die voor het gebruik van de Seine-Scheldever-
binding aangerekend wordt, hoger is, zijn er minder ladingen waarvoor die terugverdiendrempel 
bereikt wordt.

Voor de zeehavenautoriteiten van de Vlaams-Nederlandse Delta zijn de gevolgen van een mo-
dale verschuiving gering. Omdat er geen nieuwe maritieme trafieken gegenereerd worden, is er 
geen noemenswaardige impact op de inkomsten of kosten van de havens. De havenrechten die 
op de binnenvaart geheven worden, vertegenwoordigen immers maar een heel klein deel van de 
totale haveninkomsten. Mogelijk leidt de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding tot verschui-
vingen van trafieken tussen de havens onderling, omdat sommige havens beter gelegen zijn 
dan andere om op de verruimde mogelijkheden voor achterlandvervoer via de binnenvaart in te 
spelen. Maar dergelijke verschuivingen zullen beperkt zijn. Volgens de modelmatige prognoses, 
en dit stemt overeen met de verwachtingen van de betrokken partijen, zullen ook na de realisatie 
van de Seine-Scheldeverbinding de binnenvaarttrafieken van en naar Noord-Frankrijk slechts een 
gering deel van de totale havenvolumes uitmaken. Bovendien worden de kansen voor een suc-
cesvolle modale verschuiving van de containerstromen (de belangrijkste groeimarkt voor de ha-
vens) gehypothekeerd door de lage doorvaarhoogte onder de bruggen op een centraal segment 
van de verbinding.

De baten van alleen een modale verschuiving zijn, volgens de uitgevoerde projectstudies, al  gro-
ter dan de kosten van de aanleg en het onderhoud van de Seine-Scheldeverbinding, en vormen 
dus een rechtvaardiging voor de uitvoering van het project. Maar de echte economische kansen 
van de Seine-Scheldeverbinding, zowel voor de havens als voor de regio van de Vlaams-Neder-
landse delta, liggen in een economische en industriële transformatie die nieuwe, geïnduceerde 
trafieken genereert (in plaats van enkel bestaande trafieken verschuift). De creatie van vier mul-
timodale platfoms langs het Canal Seine-Nord Europe vormt hiertoe al een eerste aanzet. Hoofd-
stuk 7 beschrijft een toekomstbeeld waarin deze kansen werkelijkheid geworden zijn. De impact 
is dan niet beperkt tot een besparing van transport- en milieukosten, maar strekt zich uit tot de 
toegevoegde waarde en de werkgelegenheid van de nieuwe economische activiteiten die zich 
dank zij de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding ontwikkeld hebben.

1
Perspectief Frankrijk

Transport- en milieubaten
New Industrial Economy

1
Perspectief VND

Transport- en milieubaten
Beperkt direct havenbelang

Industrie vergroot afzetmarkt
New Industrial Economy

1+1 = 3

Gezamenlijk optrekken van bedrijfsleven en overheden
in VND en Noord-Frankrijk met oog op:

ontwikkeling van coherent industrieel,  ruimtelijk en mobiliteitsbeleid 
voor nastreven van potenties 2050 
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De baten van een industriële en logistieke transformatie doen zich slechts op lange termijn voor 
en zijn moeilijk om in te schatten. Bijgevolg zijn ze in de projectstudies onderbelicht gebleven. 
Bovendien komen ze niet vanzelf tot stand, maar vergen ze een actief ruimtelijk, mobiliteits- en 
industrieel beleid om de nodige randvoorwaarden in te vullen. Hier ligt een taakstelling voor de 
Vlaams-Nederlandse Delta. 

De publieke actoren verenigd in de Vlaams-Nederlandse Delta kunnen die beleidsopgave niet 
alleen uitvoeren. Er is behoefte aan een gemeenschappelijke strategie van publieke en private 
partijen in de Vlaams-Nederlandse Delta, Wallonië en (Noord-)Frankrijk gericht op de invulling 
van de randvoorwaarden voor de realisatie van de lange termijn potenties van de Seine-Schel-
deverbinding. Deze partijen kunnen vervolgens nationale overheden benaderen voor de aanpak 
van de beleidsaspecten die buiten hun bevoegdheidsdomein vallen. 

Bijlage A  Lijst van gecontacteerde personen

Workshop provincie/haven Antwerpen

Chris Coeck (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)

Marjan Beelen (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), 

Myriam Rebahi (Provincie Antwerpen)

Workshop provincie/haven Gent

Hedwig De Pauw (Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Economie)

Tine Vandervelden (Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Economie)

Pascal De Meyer (Provincie Oost-Vlaanderen)

Mark Cromheecke (Provincie Oost-Vlaanderen) 

Hilde Vanfleteren (Provincie Oost-Vlaanderen)

Alain Moerman (Provincie Oost-Vlaanderen), 

Maarten Manhaeve (POM Oost-Vlaanderen)

Danny Vanrijkel (POM Oost-Vlaanderen)

Peter Mortier (Haven Gent)

Kate Verslype (Haven Gent)

Havenschap Moerdijk

J.G.J.M Vaes (Havenschap Moerdijk)

Provincie Noord-Brabant

Tom de Graaf (Provincie Noord-Brabant, Strategisch Adviseur Mobiliteit)

Dieuwke Piebenga (Provincie Noord-Brabant, Beleidsadviseur Mobiliteit)

Sjoerd van Dommele (Provincie Noord-Brabant, Dienst Economie)

Bas Hessing (Provincie Noord-Brabant, Innovatieteam)

Havenbedrijf Rotterdam

Victor Schoenmakers (Havenbedrijf Rotterdam)

Workshop provincie West-Vlaanderen/Port of Zeebrugge

Patrick Van Cauwenberghe (Port of Zeebrugge)

Magali Royaux (Port of Zeebrugge)

Alexander Demon (POM West-Vlaanderen)

Lode Vanden Bussche (Provincie West-Vlaanderen, Dienst Economie)

Tine Decuypere (RESOC Brugge)
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Brian Legein (Leiedal)

Jan Allaert (Haven Oostende)

Bart Vansevenant (Voka)

Gerard Vanhecke (Bond van Eigenschippers)

André Vandeweghe (Bond van Eigenschippers)

Workshop provincie Zeeland/Zeeland Seaports

Tom Bogaert (Zeeland Seaports)

Wouter Vos (Zeeland Seaports)

Wijnand Vette (Zeeland Seaports),

Jeannette Groeneveld – Verdonk (gemeente Terneuzen)

Cor Ritico (gemeente Terneuzen)

Paul Geertman (Kamer van Koophandel)

Maurice Buuron

Workshop provincie Zuid Holland

Marije Groen

Onno van Eijk

Gerard Wesselink

Andere

Ton Pollé (Overmeer, Sales & Marketing Manager)

Bijlage B  Lijst van geraadpleegde bronnen

Studierapporten

Association Seine-Nord Europe (2012) Livre Blanc des acteurs territoriaux Tome 2 - Contributions 
des acteurs.

Belconsulting (2005) Vervolgstudie Seine-Schelde / Rivierherstel Leie - Actualisatie Prognoses 
Leietrafiek, studie in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV.

CETE Nord – Picardie (2008) Canal Seine-Nord Europe: quelles retombées socio-économiques 
attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter ?

Ecorys (2008) Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland, studie in opdracht van 
Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en Zeeland Seaports.

Ecorys (2011) Multimodaal logistiek knooppunt Terneuzen, studie in opdracht van Projectgroep 
Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.

Ecorys en Resource Analysis (2009), Capaciteitsanalyse binnenvaart Scheldegebied, studie in 
opdracht van Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie.

Ecorys en Resource Analysis (2009), Verkeer- en vervoersprognoses binnenvaart Scheldegebied, 
Situatie 2007 en prognoses 2020/2040, studie in opdracht van Vlaams-Nederlandse Schelde 
Commissie.

Frémont A. (2011) La Seine et le Grand Paris des marchandises, 4 pages, Programme de recherche 
FLUIDE, Agence Nationale de la Recherche, Université Paris Est, Unité Systèmes Productifs, Logis-
tique, Organisation des Transports, Travail.

How-to Advisory, ITMMA en MTBS (2007) Verkenning maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen - 
Markt- en concurrentieanalyse, studie in opdracht van KGT2008.

Meerburg S. (student NHTV) (2007) De Seine – Schelde binnenvaartverbinding, Groeimogelijkhe-
den voor de Zeeuwse havengebieden ten gevolge van de opwaardering van de binnenvaartver-
binding, stageonderzoek begeleid door Kamer van Koophandel Zeeland.

MTBS, ITMMA en How-to Advisory (2007) Verkenning maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen - 
Scheepvaarteconomische studie, studie in opdracht van KGT2008.

Planbureau voor de Leefomgeving (2011) De concurrentiepositie van Nederlandse regio’s, Regio-
naal-economische samenhang in Europa.

Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie (2009) Multimodaal Actieplan RSD in Europees 
perspectief.

Tritel (2011) Etude des retombées socio-économiques du projet Seine-Escaut pour la Région Wal-
lonne, studie in opdracht van Service Public de Wallonie.
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Thierry Vanelslander, Bart Kuipers, Joost Hintjens, Martijn van der Horst (2011) Ruimtelijk-econo-
mische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040, Universiteit Antwerpen en 
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voies Navigables de France (2006) Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, H - Eva-
luation socio-économique.

Voies Navigables de France (2011)  Dossier de presse Canal Seine-Nord Europe, 5 april 2011.

Zeeland Seaports (2009) Watersnelweg naar Parijs, Verkenning van de economische kansen van 
de Seine-Schelde verbinding voor Zeeland.

Statistische gegevens

•	 Databank SitraM (Commissariat Général au Développement Durable, Service de l’Observa-
toire et des Statistiques (SOeS), Sous-direction de l’observation statistique des transports)

-	 TRANSPORT NATIONAL (fichier TRM _uniquement les véhicules immatriculés en France 
métropolitaine) : Flux entrants et sortants des régions françaises, par route, en prove-
nance ou à destination des régions belges et hollandaises. 

-	 TRANSPORT NATIONAL(VNF) : Flux entrants et sortants des régions françaises, par voie 
navigable, en provenance ou à destination de la Belgique et de la Hollande. 

•	 Eurostat

-	 Annual national and international railway goods transport by region of loading and region 
of unloading [tran_r_rago]

-	 Inland waterways - Transport by type of good (country/regional flows from 2007) [iww_go_
atygofl]

-	 International annual road freight transport by country of loading and unloading with 
breakdown by reporting country (1 000 t, Mio Tkm) [road_go_ia_rc]

•	 Vlaamse Havencommissie

-	 Havenstatistieken
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Seine-Schelde 

= wegwerken  van een missing link in het Europees 

transportnetwerk 

 

= binnenvaartverbinding op groot gabariet tussen 

Seinebekken en Scheldebekken 
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Globaal project planperiode 2007-2013 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 

Globaal beeld Leie-as 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 
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•Natte natuur 

•Meanders 

•Vispassages 

•NTMB-oevers 

•Recreatie 
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Vlaanderen - Sluizen 

Te Evergem (afgewerkt 2009) 
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Vlaanderen – Sluizen 
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Vlaanderen - Sluizen  

te Harelbeke (in uitvoering) 
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Vlaanderen – Bruggen 
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Vlaanderen - Bruggen 

Wervik 
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Vlaanderen - Profiel waterweg 

Ringvaart om Gent - Noordervak 
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Seine-Schelde in Frankrijk 

Seine Nord Europe (SNE) 
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Seine-Schelde in Frankrijk 

 1993–1997 : eerste studies 

 2002 : trajectkeuze 

 2008 : SNE  

           = project van publiek belang (DUP) 

 2011 – 2012 : competitieve dialoog 

 

SNE 
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Seine-Schelde in Frankrijk  
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TEN-T 2014-2020 
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TEN-T 2014-2020 

 Inhoud via corridorbenadering 

– Seine-Schelde  

op corridor n° 8 / Noordzee – Middellandse Zee 

– Kernnetwerk en uitgebreid netwerk 

– Corridorcoördinator, corridorfora 

 

 Connecting Europe Facility (CEF) 

– 26,2 mia € aan subsidie (<> 8 mia in vorige 

periode) 

– 250 miljard € werken te steunen 

– Projecten van groot strategisch belang 
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Seine-Schelde 

 Verdere opvolging & samenwerking 

gestuurd door CIG 

 Studie verbinding Marseille-Amsterdam 

 Voorbereiding projectvoorstel in eerste call 

– Inhoud 

 relevant/matuur/impact/kwalitatief 

– Financieel 

 Budgettaire ruimte 

 Alternatieve financiering 

 

Globaal project, 2014-2020 
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Seine-Schelde in Vlaanderen 

traject 
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Seine-Schelde in Frankrijk 
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Seine-Schelde in Frankrijk 

 2013 : herconfiguratie (missie “Pauvros”) 

– technisch / administratief 

 Globale benadering : Le Havre – Rotterdam 

 Stapsgewijze ontwikkeling (cfr. Albertkanaal) 

– Financieel 

 Budget 7,0 mia € > 4,5 mia € 

 Afstappen PPS-structuur 

 Technische optimalisaties 

 Multimodale platformen 

 

SNE 
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Seine-Schelde in Frankrijk 

 Financiering 

– 4 belangrijke bronnen 

 

 

 Timing: 2016 – 2022 

 Vooraf (2014 –2015):  

– Oprichten projectvennootschap 

– Aanpassen DUP 

– Werken op aansluitende assen : Nord – Pas-de-

Calais, Oise 

Missie “Pauvros” 
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Dank voor uw aandacht! 

 

Vragen? 

Verdere info: www.seineschelde.be  
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