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DE ESSENTIE
VAN HET 
PROJECT
Seine-Schelde:
Het 1e Europese netwerk
voor binnenvaarttransport op groot 
gabarit

Het Seine-Schelde netwerk, 
dat het resultaat is van een 
nooit eerder gezien Europees 
samenwerkingverband, zal het 
Seinebekken in Frankrijk verbinden 
met het Scheldebekken in België 
door de aanleg van een nieuwe 
waterwegverbinding, het Kanaal 
Seine-Noord Europa, alsook door 
de modernisering en regeneratie 
van bestaande kanalen. De 
ingebruikname is gepland voor 
2035 en bevordert intermodaliteit 
en innovatie. 
Het netwerk zal het Europese 
vervoersaanbod versterken met zijn 1.100 
km aan waterwegen, geschikt voor schepen 
op groot gabarit. Seine-Schelde is modern 
en efficiënt en komt tegemoet aan de grote 
Europese en lokale uitdagingen:
het bevordert koolstofvrij vervoer dat 
is aangepast aan de economische en 
commerciële behoeften van de toekomst 
en verbetert de territoriale continuïteit van 
een grondgebied met meer dan 40 miljoen 
inwoners. 
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1.100km
AAN WATERWEGEN
OP GROOT GABARIT

175 000
direct/indirect gecreëerde 
BANEN

2
DOORKRUISTE LANDEN: 
Frankrijk en België 

+25%
VAN VERKEER 
vanaf de ingebruikneming 
in 2035

-55%
UITSTOOT VAN
BROEIKASGASSEN  
uitstoot tussen 1990 en 2030
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5
ZEEHAVENS
60 binnenhavens en
90 aangesloten jachthavens

1 300Ha
NATUURINRICHTING

150MT
GOEDEREN  
vervoerd tegen 2030 
volgens de raming

360
STEDEN EN GEMEENTEN  
in de nabijheid van het netwerk

Het toekomstige Seine-Schelde 
netwerk is het resultaat van een Frans-
Belgische samenwerking en is een 
partnerschapsproject, medegefinancierd 
door de Europese Commissie, het AFITF 
(Frans agentschap voor de financiering 
van vervoersinfrastructuur), de 
waterbeheermaatschappijen, 4 Franse 
regio’s (Grand Est, Hauts-de-France, Île-
de-France, Normandie) en 2 Belgische 
regio's (Vlaanderen en Wallonië), de 
departementen en de intercommunales.  
De operationele coördinatie wordt 
verzorgd door het Europees Economisch 
Samenwerkingsverband (EESV) Seine-
Schelde, waarin vier partners zijn 
verenigd: 
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Het bevorderen en begeleiden van de 

realisatie van het Europese Seine-Schelde 

netwerk : dit is de missie van het EESV sinds 

zijn oprichting in 2010. Ik ben er trots op dat 

ik namens Voies Navigables de France, met 

de steun van een zeer toegewijd team, aan 

de leiding mag staan van dit project. 

In de eerste plaats omdat dit waterwegennet 

uitzonderlijk groot en ambitieus is, omdat 

het de basis legt voor de mobiliteit van 

de toekomst en omdat het een antwoord 

biedt op enkele cruciale uitdagingen voor 

de ontwikkeling van onze regio’s en de 

Europese Green Deal. Ten tweede omdat 

binnen het consortium - dat de Waalse 

Overheidsdienst, De Vlaamse Waterweg, 

de Société du Canal Seine-Nord Europe en 

Voies navigables de France verenigt - een 

kwalitatief hoogstaand partnerschap wordt 

uitgebouwd, dat in het teken staat van 

dialoog, overleg en hoge standaarden ten 

dienste van ons gemeenschappelijk project. 

In de loop der tijd, naarmate het netwerk 

zich verder ontwikkelt, wordt het EESV 

professioneler. In 2021 hebben de 

vraagstukken in verband met de uitvoering 

van de financieringsovereenkomst met de 

Europese Unie en de voorbereiding van 

een nieuwe overeenkomst voor de periode 

2021-2027 ons ertoe gebracht samen te 

werken rond tal van punten. We hebben 

met name een eerste voortgangsverslag 

opgesteld over de implementatie van ons 

stappenplan het Uitvoeringsbesluit dat in 

2019 door de Europese Commissie werd 

aangenomen en waarin onze wederzijdse 

verbintenissen, doelstellingen en een 

tijdschema zijn vastgelegd. Het jaar was 

ook de ideale gelegenheid om naar de 

toekomst te kijken door een diepgaande 

reflectie te ontwikkelen over de samenhang, 

op de schaal van Seine-Schelde, van het 

waterbeheer, een dienstenaanbod voor de 

gebruikers en de statische gegevens. Het 

klopt dat het netwerk concreet vorm begint 

te krijgen op het terrein en dat we nu moeten 

anticiperen op de indienststelling ervan  

om de voordelen voor alle gebruikers te 

maximaliseren.

EDITORIAAL VAN
MARIE-CÉLINE MASSON
Manager van het EESV en Territoriaal Directeur 
Nord-Pas-de-Calais van VNF

EEN PARTNERSCHAP 
VAN HOGE KWALITEIT, 
TOT STAND GEKOMEN IN
HET TEKEN 
VAN DE DIALOOG

OP HET TERREIN 
KRIJGT HET NETWERK 
CONCREET VORM
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 SEINE-SCHELDE, EEN 
INVESTERING IN DE 
TOEKOMST VOOR DE 
EUROPESE REGIO’S

Als uitzonderlijk project heeft Seine-
Schelde de waterweg weer centraal gesteld 
in de samenwerkingsdynamiek van de 
Europese regio’s en heeft het het belang 
van de binnenvaart voor de landen van 
de EU benadrukt. Het is het resultaat van 
een collectieve investering en gedeelde 
ambities, en wordt gesteund en mede 
opgebouwd door een verscheidenheid 
van geëngageerde actoren. Mobiliteit van 
de toekomst, economische ontwikkeling, 
ecologische transitie: het begeleidt alle grote 
veranderingen in Europa en speelt in op de 
grote uitdagingen tegen 2050.
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Interview met PÉTER BALÁZS,
Europees coördinator van de Corridor Noordzee - Middellandse Zee

Wat betekent het Seine-Schelde 
netwerk voor de Europese Unie, haar 
voornaamste financierder?
Het is een emblematisch project, het 
belangrijkste voor de binnenvaart in Europa. 
Dit zeer ambitieuze project zal een netwerk 
van waterwegen op groot gabarit van 1.100 
kilometer lang tot stand brengen, dat belangrijke 
zeehavens en talrijke multimodale platformen 
in twee landen, Frankrijk en België, met elkaar 
verbindt, alsmede in zes regio's: Normandië, 
Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France, 
Vlaanderen en Wallonië. Eenmaal dit netwerk 
in gebruik is genomen, zal het een gebied 
doorkruisen waar 40 miljoen mensen wonen, in 
verschillende metropolen en bijna 200 steden 
met meer dan 2.000 inwoners die in de buurt 
van de waterweg liggen. Het project omvat 
met name de aanleg van het Kanaal Seine-
Noord Europa, een ontbrekende schakel van 
meer dan 100 kilometer tussen het Seinebekken 
en het Scheldebekken en verderop naar nog 
diverse andere grote Europese rivierbekkens. 
Het Seine-Schelde netwerk heeft een groot 
potentieel om het binnenvaartverkeer en de 
modal shift te doen toenemen. Het speelt ook 
een belangrijke rol in het hart van onze Corridor 
Noordzee - Middellandse Zee. Deze corridor, een 
van de prioritaire assen van het trans-Europese 
vervoersnetwerk, wordt gekenmerkt door het 
overwicht van het water, met zijn netwerk van 
waterwegen dat in verbinding staat met twee 
zeeën: de Noordzee en de Middellandse Zee via 
de haven van Marseille.

Met Seine-Schelde, 
streven we naar de verbetering 
van mobiliteit in Europa, 
voor de burgers, maar ook 
voor goederen, 
terwijl de mobiliteit 
duurzamer wordt.

Werkzaamheden aan de stuw 
van la Cave sur la Seine 
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Wat vindt u van de totstandkoming 
van het netwerk? 
Het ligt een beetje achter op schema, vooral 
door de gezondheidscrisis, maar het vordert 
goed. Bij een project van deze omvang is het 
onvermijdelijk dat het tijdschema een beetje 
verschuift. We moeten echter waakzaam blijven 
om ervoor te zorgen dat de verschillende 
infrastructuren tegen 2030 allemaal op een 
gecoördineerde manier operationeel zijn. De 
afgelopen twee jaar hebben wij onszelf aangepast 
door uitwisselingen op afstand te ontwikkelen 
en vandaag zitten we weer in ons gebruikelijke 
werkritme. Alle stakeholders zetten zich volledig 
in om het project te doen slagen. Het werkklimaat 
is sereen en op samenwerking gericht. Op 
verschillende grensoverschrijdende sites zien we 
zelfs dat er een nieuwe vorm van zeer nauwe, 
meerjarige samenwerking tussen Belgische en 
Franse actoren ontstaat. Het klopt dat de Seine-
Schelde een ideale regio is voor het ontstaan 
van nieuwe projectmethodologieën. Ik denk 
met name aan het Uitvoeringsbesluit, dat een 
gemeenschappelijk actieplan en een tijdschema 
voor de uitvoering bevat en zo een duidelijk 
stappenplan voor tien jaar biedt. Ik denk ook 
aan de financieringsovereenkomsten waarmee 
op Europees niveau middelen kunnen worden 
vastgelegd voor meerdere jaren. Ik voeg hieraan 
toe dat Seine-Schelde steeds meer bekendheid 
krijgt bij het publiek en dat het netwerk, dat 
concrete voordelen begint op te leveren zoals 
het graven van een kanaal of het verhogen van 
een brug en ook werkgelegenheid creëert in een 
aantal sectoren, heel wat belangstelling wekt. 
Ook dit is een reden tot tevredenheid en een 
goede zaak voor de toekomst van het netwerk. 

Wat zijn de doelstellingen van 
Europa met het Seine-Schelde 
netwerk? 

De doelstellingen zijn meervoudig. Door een 
samenhangend, toegankelijk, modern, veilig 
en efficiënt trans-Europees multimodaal 
vervoersnetwerk uit te bouwen, willen de EU-
landen de mobiliteit in Europa verbeteren, zowel 
voor burgers als voor goederen, en deze tegelijk 
duurzamer maken. Maatregelen voor het klimaat 
en het milieu, en in het bijzonder het koolstofvrij 
maken van het vervoer, zijn een zeer belangrijke 
doelstelling. En dat is precies de bedoeling van 
de Green Deal of het Groene Pact voor Europa. 
Om dit te bereiken moeten de voorwaarden 
worden geschapen voor een verschuiving 
van de stromen van het wegvervoer naar alle 
bulkvervoerswijzen, inclusief de waterwegen. 
Bovendien is het Seine-Schelde netwerk niet 
alleen een infrastructuurproject: het zal ook 
zorgen voor een betere territoriale continuïteit 
en de sociale samenhang in de betrokken 
regio's versterken. Door de capaciteit van de 
binnenvaart te verhogen, worden productieve 
investeringen rond de waterweg aangemoedigd. 
Het netwerk staat dus synoniem voor 
economische ontwikkeling, werkgelegenheid 
en levenskwaliteit voor alle betrokkenen in de 
betrokken regio’s. En buiten deze regio’s creëert 
het een toegevoegde waarde voor heel Europa.

Bezoek aan de site 
Kanaal Seine-Noord Europa
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EEN NETWERK VOOR DE 
MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST
Seine-Schelde komt tegemoet aan de 
grote uitdagingen van het Europese 
transport door zowel de modal shift naar 
de waterwegen als de innovaties in de 
binnenvaartsector te versnellen. 

Seine-Schelde is het grootste investeringspro-
ject in het Europese waterwegennet, met een 
budget van 10 miljard euro voor de betrok-
ken werkzaamheden tegen het einde van het 
decennium. Voor de toekomst van de mobi-
liteit in Europa staat er inderdaad veel op het 
spel: het gaat erom een nieuw en aantrekkelijk 
vervoersaanbod voor te stellen om het hoofd 
te bieden aan de toename van het verkeer, in 
een context die zowel wordt gekenmerkt door 
toenemende verkeerscongestie als door 
de urgentie die gepaard gaat met de 
klimaatverandering.
Het project, dat ambitieus en structurerend 
is, zal het Seinebekken verbinden met het 
Scheldebekken en met andere grote Europese 
bekkens zoals die van de Rijn en de Maas. Op 
die manier zal het project het eerste Europese 
waterwegennet creëren: 1.100 kilometer aan 
brede waterwegen, die talrijke zeehavens, 
binnenhavens en agglomeraties met elkaar 
zullen verbinden en de 
handelscapaciteit in de 
doorkruiste gebieden zul-
len verdubbelen. 
Het netwerk wordt uit-
gebouwd door de aanleg 
van een nieuwe scheep-
vaartverbinding op 
groot gabarit, namelijk 
het Kanaal Seine-Noord 
Europa, en door de ontwikkeling en het herstel 
van bestaande verbindingen, waarvan som-
mige (zoals het Kanaal Condé-Pommerœul) 
opnieuw voor de scheepvaart zullen worden 
opengesteld. Deze werken gaan gepaard met 
de aanleg en modernisering van de infrastruc-
tuur en de waterbouwkundige kunstwerken. 
Het project als geheel wordt ontwikkeld met 
het oog op intermodaliteit, met zeer hoge nor-
men op het gebied van veiligheid, prestaties, 
uitrusting en diensten voor de gebruikers van 
de waterwegen. 

+25%
ACTIVITEIT  
geraamd voor het 
goederenvervoer over de 
binnenwateren vanaf 2035 
dankzij Seine-Schelde

Stedelijke logistieke operaties, 
quai de la Bourdonnais in Parijs
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Laden in de haven van Halluin 
op de Leie

Met deze troeven zal Seine-Schelde de aan-
trekkelijkheid van het vervoer over de bin-
nenwateren versterken en de modal shift 
naar de binnenvaart versnellen. Het zal de 
mogelijkheden voor de circulatie van passa-
giersschepen verruimen en zo bijdragen tot 
de ontwikkeling van toerisme 
en recreatie in de doorkruiste 
regio’s. Maar de grootste 
gevolgen zullen voorname-
lijk worden gevoeld door het 
goederenvervoer. Uit de 
nieuwe socio-economische 
balans van het netwerk (zie kader) blijkt dat 
de ingebruikneming ervan tegen 2035 zal 
resulteren in een toename van het verkeer 
met 9,8 miljard ton-km, wat neerkomt op een 
stijging met 25%. Tegen 2070 zal de toename 
17,5 miljard ton-km bedragen. Hierdoor zal het 
marktaandeel van de waterweg stijgen tot 17%.

Door haar reikwijdte en de diverse 
expertises die zij mobiliseert, werkt 
Seine-Schelde ook aan de toekomst 
van de binnenvaart door de rol van 
innovatieversneller te spelen. Het 
netwerk zal met name de digitalise-
ring van de sector versterken door 

middel van programma’s voor de afstands-
bediening van kunstwerken, de automatise-
ring van apparatuur, de bundeling van data-
banken en de totstandbrenging van digitale 
instrumenten ter verbetering van het onder-
houd van de infrastructuur, het verkeers-
management en de binnenvaartinformatie.

17,5
MILJARD  
ton-km extra  
verkeer in 2070

Een nieuwe socio-
economische beoordeling 
van het netwerk
In 2021 hebben expertenteams van VNF, in 

samenwerking met onderzoekers van SPW, 

DVW en SCSNE, namens het EESV Seine-Schelde 

een geactualiseerde socio-economische 

beoordeling van het project uitgevoerd voor 

twee tijdshorizonten: 2035 en 2070. Dit is de 

eerste volledige evaluatie die betrekking heeft 

op het geheel van de Seine-Schelde perimeter 

en waarbij rekening wordt gehouden met 

alle programma's die in het kader van de 

ontwikkeling van het netwerk zijn gelanceerd. 

Alle uitgevoerde studies alsook hun resultaten 

werden gevalideerd door een internationaal 

wetenschappelijk comité bestaande uit 

Franse, Belgische en Canadese academici die 

gespecialiseerd zijn in vervoerseconomie. Deze 

beoordeling, het resultaat van een onderzoek dat 

18 maanden lang werd gevoerd, werd gebruikt als 

uitgangspunt voor het dossier voor de aanvraag 

van een nieuwe financieringsovereenkomst met 

de Europese Unie.
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EEN NETWERK TEN DIENSTE 
VAN DE ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING
Seine-Schelde biedt veel meer dan enkel waterweginfrastructuur: het 
project draagt bij aan de territoriale economische ontwikkeling rond de 
waterweg als bron van activiteiten, groei en werkgelegenheid.

Seine-Schelde is ontworpen als een globaal 
transportsysteem dat raakvlakken integreert 
tussen het waterwegennet en de bediende 
regio’s. De uitvoering ervan 
omvat bijvoorbeeld de oprichting 
of uitbreiding van multimodale 
logistieke platformen. Het is ook 
een verenigend partnerschap 
waarbij staten, lokale overheden, 
industriële en logistieke partners, 
vervoerders, havenautoriteiten 
en infrastructuurbeheerders 
betrokken zijn. Deze twee ken-
merken maken het tot een bron 
van waarde voor de economie van alle betrok-
ken regio’s, op lokaal, regionaal, nationaal en 
Europees niveau. 

Dankzij het Seine-Schelde netwerk, dat in 
het hart van een Europese regio met 40 mil-
joen inwoners ligt, zullen de ondernemin-
gen toegang krijgen tot nieuwe gebieden 
van leven, handel, productie en consumptie. 
Grotere laadcapaciteit, lagere transportkos-
ten, kortere transporttijden (tussen Kortrijk en 

Gennevilliers wordt de vaartijd bij-
voorbeeld met 9 uur verkort), meer 
mogelijkheden voor samenwerking 
en pooling, respect voor het milieu... 
de voordelen verbonden aan de 
komst van dit nieuwe transport- en 
logistieke aanbod zijn talrijk. Ze zul-
len de gebruikers van het netwerk 
in staat stellen hun concurrentiever-
mogen, kwaliteit, veiligheid, produc-
tiviteit en verantwoordelijkheid te 

vergroten, bij te dragen tot de duurzaamheid 
van hun activiteiten en hun groei, met inbegrip 
van de uitvoer, te bevorderen.

Containervervoer 
in Parijs

9
UUR  
minder vaartijd 
tussen Kortrijk 
en Gennevilliers 
dankzij Seine-
Schelde
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Sectoren die historisch verbonden zijn met de 
waterwegen, zoals de bouw en openbare wer-
ken, de graanteelt, de chemische industrie en de 
metallurgie, zijn het meest betrokken bij deze 
ontwikkelingsdynamiek. 
Volgens het laatste socio- 
economische verslag (zie blz. 
11) zal in 2035 een kwart van 
het binnenvaartverkeer bin-
nen de Seine-Schelde peri-
meter afkomstig zijn van de 
bouwsector en 23% van de 
landbouw. Maar het netwerk zal ook ten goede 
komen aan opkomende activiteiten rond 
waterwegen, bijvoorbeeld in de sectoren van 
de circulaire economie en de stedelijke dis-
tributie . In totaal zal tweederde van de baten 
van het project naar de gebruikers van Seine-
Schelde gaan, waarbij de toegevoegde waarde 
op 15 miljard euro* wordt geschat. 

De ondernemingen hebben het ontwikke-
lingspotentieel in verband met het netwerk 
reeds geïdentificeerd en zetten zich in om de 
kansen die het netwerk hun biedt, ten volle te 

benutten. Samen met de actoren 
van het vervoer over de binnen-
wateren denken zij al enkele jaren 
na over de vraag hoe de totstand-
koming van een echte “industriële 
corridor“ langs de Seine-Schelde-
infrastructuren kan worden bevor-
derd, waarbij vooruitgang wordt 

geboekt bij het gezamenlijk uitwerken van 
oplossingen die aan de behoeften van elke sec-
tor zijn aangepast. Het netwerk moet dus een 
nieuwe fase van industrialisatie begeleiden in 
de regio’s die het doorkruist. De zee- en binnen-
havens investeren reeds in hun hinterland om 
de toekomstige toename van het verkeer op te 
vangen en bereiden zich voor op de verovering 
van nieuwe markten.

*in netto contante waarde

Binnenschip 
op weg naar 

Le Havre

15
MILJARD EURO  
in toegevoegde waarde 
voor de gebruikers van 
de netwerken

Lagere externe 
vervoerskosten
Seine-Schelde zal de externe 

kosten verbonden aan de vervoerssector 

verminderen. Door een deel van de 

toename van het verkeer in Noord-

Europa op te vangen en een modal shift 

naar waterwegen en spoorwegen aan te 

moedigen, zal het netwerk de negatieve 

effecten van het wegverkeer op de 

gemeenschap beperken: broeikaseffect 

door koolstofemissies, luchtverontreiniging 

door de uitstoot van fijne deeltjes, 

lawaaihinder, verkeerscongestie, 

verkeersongevallen, enz. In de laatste socio-

economische beoordeling worden de baten 

geraamd op 10,4 miljard euro*.

*in netto contante waarde
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EEN NETWERK TEN DIENSTE 
VAN DE ECOLOGISCHE 
TRANSITIE
Seine-Schelde past in het ecologisch 
beleid van de landen van de Europese 
Unie, met name in hun strategie ter 
bestrijding van de klimaatverandering, 
zoals uiteengezet in de Green Deal.

De Europese landen zijn zich ervan bewust dat 
de klimaatverandering en de achteruitgang 
van het milieu een “existen-
tiële bedreiging” voor de 
mensheid zijn geworden en 
hebben daarom hun milieu-
beleid in 2020 versterkt door 
een Green Deal goed te keu-
ren. Deze reeks voorstellen 
heeft tot doel de netto-uit-
stoot van broeikasgassen in 
de EU tussen 1990 en 2030 
met 55% te verminderen en tegen 2050 kool-
stofneutraal te worden. Het Seine-Schelde net-
werk zal een enorme troef zijn bij de verwezen-
lijking van deze doelstellingen, zoals blijkt uit 
het laatste economisch verslag (zie blz. 11). 

Het netwerk zal namelijk het aandeel van de 
binnenvaart in het goederenvervoer over mid-
dellange en lange afstand in Noord-Europa 
sterk doen toenemen. De nieuwe stromen 
over de waterwegen die door de openstelling 
van het netwerk ontstaan, zullen hoofdza-
kelijk afkomstig zijn van de overstap van de 
weg naar de waterwegen. Tegen 2035 zal het 
wegverkeer met 4,6 miljard ton-km afnemen 
en drie procentpunten aan marktaandeel ver-
liezen. Dit zal resulteren in 2,3 miljoen minder 
vrachtwagens op de weg per jaar. Tegen 2070 
zal dit cijfer naar verwachting zijn opgelopen 
tot 5,8 miljoen.

5,8
MILJOEN  
minder zware 
vrachtwagens op de 
weg per jaar dankzij het 
Seine-Schelde netwerk

Laden en lossen van graan
in containers Frankrijk

Een netwerk dat is opgezet 
met respect voor het milieu
Seine-Schelde is een hefboom 

voor decarbonisatie, maar is ook 

een project dat van meet af aan door een 

ecologische ambitie werd gedreven. Uitgaande 

van de constante zorg om de effecten op 

natuurgebieden en biodiversiteit zoveel mogelijk 

te beperken en te compenseren, integreert 

zij milieuprestatiedoelstellingen in de gehele 

waardeketen: ontwerp van programma's, 

voorbereidende studies, uitvoering van 

werkzaamheden, beheer van het netwerk zodra 

het open is voor de scheepvaart. Dit wordt bereikt 

door een groot aantal initiatieven, zoals de 

installatie van vispassages aan de kunstwerken 

de herbeplanting van rivieroevers, campagnes 

om bomen te herplanten en het aanleggen van 

wetlands.
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Het aanzienlijke potentieel voor de modal 
shift in verband met Seine-Schelde komt des 
te meer tegemoet aan de Europese ambitie om 
het vervoer koolstofvrij te maken, 
aangezien de waterwegen, dank-
zij de massificatie van de stromen, 
de vervoerswijze zijn met de beste 
milieuprestaties: een konvooi op 
een rivier stoot per vervoerde ton 
vijf keer minder CO2 uit dan een 
vrachtauto. Verwacht wordt dat 
deze milieuprestaties nog verder 
zullen verbeteren aangezien de sec-
tor zich inzet voor een ecologische 
transitie. Zowel in Frankrijk als in 
België wordt gewerkt aan de "vergroening" van 
scheepsmotoren en de ontwikkeling van het 
gebruik van hernieuwbare energie. 

Voorlopig worden de baten verbonden met de 
uitvoering van Seine-Schelde in de strijd tegen 
koolstofemissies geraamd op 521 miljoen euro*. 
Het intermodale karakter van het netwerk 
draagt bij tot het deugdzame karakter ervan 
wat betreft het klimaatplan. De prognoses laten 
zien dat het marktaandeel van het bulkvervoer 
in 2035 met drie procentpunten zal toenemen 
binnen het projectgebied, tot 37%. Tegen 2070 
zullen de binnenvaart en het spoor zelfs bijna 
de helft (46%) van de markt in handen hebben, 
wat de decarbonisatie nog zal versterken.

Seine-Schelde zal ook een troef zijn om het 
hoofd te bieden aan de risico's die de stijging 
van de temperatuur op aarde en het toene-
mend aantal klimatologische gevaren inhou-
den voor een essentiële grondstof: water. 

Omdat het project een duur-
zame visie op waterbeheer 
heeft. Het netwerk wordt zo 
ontwikkeld dat het past in de 
grotere watercyclus van de zes 
regio's die worden bediend, dat 
het debiet voldoende blijft om 
de plaatselijke flora en fauna in 
stand te houden, dat de ecologi-
sche continuïteit wordt gegaran-
deerd en dat de waterkwaliteit 
wordt gewaarborgd. De baten 

ervan voor overstromingsbeheer worden 
geraamd op 144 miljoen euro*.

*in netto contante waarde

5 
KEER MINDER CO2-
UITSTOOT  
per vervoerde 
ton wanneer een 
vrachtwagen wordt 
vervangen door een 
konvooi over de 
binnenwateren

Kanaal van 
Condé-Pommerœul
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OP HET
TERREIN  
KRIJGT HET  
NETWERK
CONCREET VORM
De uitvoering van het Seine-Schelde 
netwerk blijft vooruitgang boeken 
in alle betrokken regio’s en wordt 
nauwelijks vertraagd door de 
beperkingen in verband met de 
gezondheidscrisis. Stand van zaken 
met Frank Serpentier, projectleider 
investeringen Seine-Schelde bij 
De Vlaamse Waterweg (DVW), 
Pascal Moens, Directeur Vervoer en 
Goederenintermodaliteit bij de Waalse 
Overheidsdienst (SPW), Marie-Céline 
Masson, Directeur van het EESV Seine-
Schelde en Territoriaal directeur voor 
de regio Nord-Pas-de-Calais bij Voies 
Navigables de France (VNF) en Jérôme 
Dezobry, Voorzitter van de Directie van 
de Société du Canal Seine-Nord Europe 
(SCSNE).
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December 2021 
Opening van de nieuwe 

wegbrug in Merelbeke 
voor het grote publiek

Maart 2022
Voltooiing van de nieuwe 
overslagterminal River 
Terminal Roeselare 
aan het kanaal Roeselare-Leie

Maart 2021
Start van de 
werkzaamheden aan de 
kademuur Noorderwal in 
Deinze

April 2022
Voltooiing van de 

nieuwe verkeersbrug 
over de Leie in Ooigem 

 

WALLONIE

GRAND-EST

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

VLAANDEREN

Brussels

Béthune

Nogent-sur-Seine

Conflans-Ste-Honorine

Paris

Rouen
Compiègne

Le Havre

Liège

Zeebrugge

Antwerpen

Rotterdam

Dunkerque

ÎLE-DE-FRANCE

Namur

Gent

 Modernisation Seine-Escaut
 Canal Seine Nord Europe

2021
2022

BELANGRIJKE 
DATA

Wat waren in 2021 de belangrijkste 
mijlpalen in Vlaanderen voor de 
implementatie van het Seine-Schelde 
netwerk?
Het jaar heeft ons met name de mogelijkheid 
geboden vooruitgang te boeken bij twee 
belangrijke projecten voor het toekomstige 
netwerk. In april heeft onze Raad van Bestuur het 
ontwerp goedgekeurd om het kanaal Roeselare-
Leie op te waarderen tot klasse Va geschikt 
voor schepen van 3.000 ton. Het betreft een 
investeringsprogramma van 270 miljoen euro 
tegen 2032, met inbegrip van de uitdieping 
van het kanaal, de ontwikkeling van de oevers 
en aanverwante infrastructuur, de verhoging 
van bruggen en de capaciteitsverhoging van 
het sluizencomplex van Ooigem. In september 
hebben we de milieuvergunning verkregen voor 
de opwaardering van de eerste helft van sectie 
140 van de Leie tot Klasse Vb, een traject van 
vijf kilometer tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve, 
dat geschikt zal zijn voor binnenvaartkonvooien 
van 4.500 ton. We zijn van plan de vaargeul te 
verbreden en ecologische oevers aan te leggen. 
De werkzaamheden, die reeds zijn gestart, zullen 
vier en een half jaar in beslag nemen. In 2021 
verwelkomde Vlaanderen ook de formele ratificatie 
van de kaderovereenkomst over de Grensleie (zie 
blz. 23), die daardoor in werking kon treden. 

Welke nieuwe 
mijlpalen worden 
verwacht in 
2022?
Wij zullen nieuwe 
projecten lanceren, 
zoals de eerste fase van 
de modernisering van de 
doortocht van de Leie in Menen in het voorjaar. 
En in het verlengde van de infrastructuurwerken 
in het kader van het Seine-Schelde netwerk, 
zullen we in de eerste helft van 2022 een 
partnerschap ondertekenen tussen Vlaamse 
economische actoren rond een nieuw informatie- 
en uitwisselingsplatform: eNES (dat staat vor 
Economisch Netwerk Seine-Schelde). Op die 
manier willen we de binnenvaart promoten en 
de regio Seine-Schelde zichtbaarder maken in 
Vlaanderen. De uitdaging bestaat erin de modal 
shift naar het vervoer over de binnenwateren 
zoveel mogelijk aan te moedigen zodra het 
netwerk in gebruik is genomen. ”

DE VOORTGANG VAN HET 
PROJECT ZOALS GEZIEN DOOR...
Frank SERPENTIER
Projectleider Investeringen Seine-Schelde
bij DVW

HET VERHAAL VAN HET JAAR 
De Vlaamse Waterweg (DVW) 

De Vlaamse Waterweg (DVW)
beheert en exploiteert waterwegen 
als een krachtig netwerk 
dat bijdraagt tot de economie, 
welvaart en kwaliteit van het dagelijks 
leven 
in Vlaanderen.
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De Waalse Overheidsdienst (SPW)

DE VOORTGANG VAN HET 
PROJECT ZOALS GEZIEN DOOR...
Pascal MOENS
Directeur Vervoer en Goederenintermodaliteit bij 
de SPW

Juni 2022
Einde van de 
werkzaamheden aan de 
Grensleie in Wallonië met 
de landschapsaanleg

November 2022
Voltooiing van de moderniserings- en 

bouwwerkzaamheden aan de nieuwe pier 
bij de sluis van Hensies, een belangrijke stap 

op weg naar de heropening van het Kanaal 
Condé-Pommerœul

Mei 2021
Openstelling voor de 
scheepvaart van de nieuwe 
vaargeul van de Grensleie in 
het Waalse Gewest

Juli 2021
Inbedrijfstelling van de 

gemoderniseerde sluis en het 
pompstation van Gosselies op het 

Kanaal Charleroi-Brussel 

Wat waren in 2021 de belangrijkste 
mijlpalen in Wallonië voor de 
implementatie van het Seine-Schelde 
netwerk?
Wij hebben verschillende projecten voltooid 
of bijna voltooid. Zo heeft het einde van de 
ontmijningswerken aan de Leie, na de ontdekking 
van granaten uit de Eerste Wereldoorlog twee 
jaar geleden, ons de mogelijkheid geboden het 
graven van de nieuwe vaargeul aan de Waalse 
kant te voltooien. Op het Kanaal Charleroi-
Brussel hebben we goede vooruitgang geboekt 
met de modernisering van de drie sluizen 
van Gosselies, Marchiennes en Viesville, die in 
2021 in gebruik zijn genomen en waarvan de 
voltooiingswerkzaamheden in februari 2022 zijn 
afgerond. Op de Schelde hebben we in oktober 
de nieuwe stuw van Hérinnes in gebruik genomen. 
Dit project was in vele opzichten opmerkelijk. 
Het heeft zich met name onderscheiden door 
veel aandacht te besteden aan de eerbiediging 
van het milieu, met name door in haar contracten 
clausules inzake CO2-uitstoot op te nemen. Het 

kreeg dan ook de 
Waalse prijs voor de 
meest verantwoorde 
overheidsopdracht 
in 2021. Deze stuw 
illustreert ook de 
complexiteit en diversiteit 
van de beroepen in de 
riviersector. De site heeft meerdere 
functies zoals waterpeilbeheer, opwekking van 
waterkracht, zachte mobiliteit. Het jaar werd ook 
gekenmerkt door de start van nieuwe projecten, 
zoals de bouw van het gebouw waarin de 
bedieningsapparatuur voor de sluizen van Hensies 
en Pommerœul zal worden ondergebracht, of 
de werkzaamheden voor de verdieping van de 
sluis van Auvelais langs de Samber. Bij deze sluis 
kunnen binnenschepen van meer dan 2,20 meter 
niet naar binnen, wat een knelpunt oplevert. Ons 
doel is om tegen het einde van 2022 tot 2,80 
meter te geraken.

Welke nieuwe mijlpalen worden 
verwacht in 2022?
Sommige projecten zullen op hun beurt 
worden voltooid, zoals de in 2020 opgestarte 
werkzaamheden voor de ontwikkeling van 
de kaai van Manage in de Port autonome du 
Centre et de l'Ouest of de sluis van Auvelais. We 
hopen ook studies te voltooien, zoals die voor 
de modernisering van het kanaal Nimy-Blaton-
Péronnes of de technische studies voor de bouw 
van vier nieuwe sluizen Klasse Va. ”
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De Waalse 
Overheidsdienst (SPW)
Mobiliteit en Infrastructuur initieert 
en coördineert met name 
het door Wallonië gevoerde beleid 
op het gebied van personenvervoer 
en goederentransport
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Voies navigables de France (VNF)

DE VOORTGANG VAN HET PROJECT ZOALS 
GEZIEN DOOR...
Marie-Céline MASSON
Manager van het EESV Seine-Schelde en 
Territoriaal Directeur van VNF Nord-Pas-de-Calais

Wat waren de belangrijkste mijlpalen 
die VNF in 2021 in het stroomgebied 
van Nord Pas-de-Calais heeft 
vastgesteld voor de totstandkoming 
van het Seine-Schelde netwerk ?
Met de steun van de regio Hauts-de-France, een 
belangrijke financiële partner bij de realisatie 
van de Seine-Schelde verbinding in Frankrijk, 
is een begin gemaakt met de voltooiing van de 
herkalibratie van de Deûle en is vooruitgang 
geboekt bij de heropening voor de scheepvaart 
van het kanaal Condé-Pommerœul, gebaseerd 
op de inrichting van sedimentbeheerslocaties 
en baggercampagnes. Dit project profiteert 
van eersteklas milieusteun, aangezien 15% 
van het budget wordt geïnvesteerd in het 
behoud van de biodiversiteit en de aanleg 
van 30 hectare wetlands. De aandacht voor 
deze problemen heeft ons ertoe gebracht de 
werkzaamheden gedeeltelijk op te schorten toen 
de overheidsdiensten ons in april op de hoogte 
brachten van de aanwezigheid van bevers op 
het terrein. Vervolgens werd een aanvraag voor 
een “beschermde soort”-vrijstelling ingediend, 
die in augustus bij departementaal besluit werd 
bekrachtigd. 

In de loop van het jaar is de renovatie van de 
sluis van Denain van start gegaan en zijn de 
projectstudies voor de oprichting van een centrum 
voor de bediening op afstand van alle sluizen van 
het netwerk op groot gabarit in Nord-Pas de Calais 
opgeleverd. Deze operatie is belangrijk omdat 
VNF, door de bediening van de kunstwerken te 

optimaliseren, het 
dienstenaanbod zal 
kunnen verbeteren 
door de openingsuren 
te verruimen.

Wij hebben ook de eerste 
fase van de kalibratie van 
de sectie 1 van de Grensleie 
(zie blz. 23) voortgezet. Dit bestaat uit 
compenserende maatregelen, oeverbescherming, 
landschapsaanleg en de aanleg van de dienstweg 
en de transitzone van Wambrechies.

Welke nieuwe mijlpalen worden 
verwacht in 2022?
We zullen de werken voor de oeverbescherming 
voltooien op de site van de sluis van Quesnoy-
sur-Deûle. Vervolgens kunnen we overgaan tot de 
volgende stap, namelijk het aanbesteden van de 
uitbreidingswerken. Wij zullen ook de restauratie 
van de sluis van Denain voltooien, na die van Don 
en Grand Carré. 

In het derde kwartaal zullen de contracten voor de 
verbreding en uitdieping van de Grensleie worden 
bekendgemaakt en in december zullen wij de 
baggerwerken van de Deûle hebben voltooid.
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Oktober 2021
Start van de raadpleging over de 

belangrijkste werkzaamheden voor 
de verlenging van de sluis van 

Quesnoy-sur-Deûle

September/oktober 2022 
Goedkeuring van de voorbereidende 

studies over de verdubbeling van de sluis 
van Fontinettes

Maart 2021 
Ingebruikneming van de vispassage in 
de stuw van Komen en voltooiing van de 
oeverwerken in sectie 1 van de Grensleie

Juni 2022 
Ondertekening van de onderhouds- 
en exploitatieovereenkomst voor 
sector 1 van de Grensleie

2021
2022

BELANGRIJKE 
DATA IN 

NORD-PAS- 
DE-CALAIS
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En wat waren de hoogtepunten 
van het jaar voor Seine-Schelde 
in de Territoriale Directie van het 
Seinebekken van de VNF?
Een van de hoogtepunten in de Oise is de 
indiening van de definitieve ontwerpstudies voor 
de bouw van de spoorwegbrug van Mours in 
maart. Op de afwaartse Seine is de modernisering 
van de stuw van Poses gevorderd, met de 
voltooiing van 80% van de steenbestortingen in 
de stroomafwaartse put van de stuw. De volledige 
renovatie van de twee sluizen van Méricourt wordt 
voortgezet, maar heeft vertraging opgelopen 
door de ontdekking van ondergrondse structuren, 
waardoor een bijkomende onderzoekscampagne 
en de aanpassing van de bouwprocedures 
noodzakelijk werden. Op de opwaartse Seine is de 
tweede sluis bij Le Coudray heropend en werden 
de werkzaamheden aan de sluis bij Vives-Eaux 
gestart. De automatische stuwen van Evry en 
La Cave werden eveneens vernieuwd. 2021 was 
ook het jaar van de bouw van de boothuizen van 
Le Coudray de Champagne en Ablon en van de 
versterking van de oever van de sluis van Jaulnes. 
Een ander grootschalig project, de uitbreiding 
van het bevaarbaar netwerk op groot gabarit in 
het Seinebekken door de aanleg van een traject 
van 28,5 kilometer tussen Bray en Nogent, heeft 
van de onderzoekscommissie voorafgaand aan 
het DUP1 een gunstig advies zonder voorbehoud 
gekregen.
1- Verklaring van openbaar nut

Wat zijn de nieuwe mijlpalen voor 
2022?
In de regio rond de Oise zal het Magéo-project 
(zie blz. 24) een belangrijke fase bereiken 
met de indiening van de aanvraag voor een 
gecombineerde milieuvergunning. VNF is van plan 
andere projecten op te starten, zoals de renovatie 
van de stuwen van Port-Mort en Suresnes. In 
het kader van de waterwet zullen ook nieuwe 
reglementaire studies worden gestart voor het 
ontwerp van het staketsel dat de toegang tot de 
sluis van Venette moet verbeteren. In de tweede 
helft van het jaar zullen de werkzaamheden in 
verband met de bediening op afstand van de 
grote sluizen op de Seine en de Oise worden 
gestart, met name door de installatie van 
glasvezelkabels en de uitrusting van sluizen en drie 
gecentraliseerde controlestations te Vives-Eaux, 
Compiègne en Notre-Dame-de-la-Garenne. ”

Site 
van de stuw 

van Hérinnes

Voies navigables de France (VNF)
handelt op dagelijkse basis om 
de openbare dienst van de waterwegen te 
garanderen 
rond drie missies: 
duurzame binnenvaartlogistiek bevorderen, 
bijdragen tot regionale ontwikkeling 
en zorgen voor een algemeen waterbeheer.

V
N

F
in

 e
en

 n
o

te
nd

o
p

 

September 2021
Einde van de 

renovatiewerken aan 
de stuw van Evry

Januari 2021 
Opnieuw in gebruik nemen 
van de tweede sluis van Le 
Coudray-Montceaux

Mei 2022 
Voltooiing van de uitbreiding van sluis 
nr. 1 van Méricourt en start van de 
werkzaamheden aan sluis nr. 2

2021
2022

BELANGRIJKE 
DATA

IN HET 
SEINEBEKKEN

Juni 2022 
Start van de renovatiewerkzaamheden aan 

de stuw van Varennes
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De Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE)

DE VOORTGANG VAN HET 
PROJECT ZOALS GEZIEN DOOR...
Jérôme DEZOBRY
Voorzitter van de Directie van de SCSNE

Wat waren de belangrijkste mijlpalen 
in 2021 voor de aanleg van het Kanaal 
Seine-Noord Europa?
Wat sector 1 betreft, een zone van 18 kilometer 
kanaal tussen Compiègne en Passel in de Oise, 
zijn we met de in april verkregen milieuvergunning 
in een echte operationele fase gekomen. 
Hierdoor konden wij de eerste voorbereidende 
werkzaamheden starten met de aanleg van de 
kades en rotondes die voor een betere toegang tot 
het terrein zullen zorgen. Tegelijkertijd bereiden wij 
het gebied voor om de gevolgen van het project 
voor het milieu tot een minimum te beperken. Zo 
werd bijvoorbeeld bijna 10 hectare aan bomen 
herplant in samenwerking met een plaatselijke 
middelbare school, die als kwekerij fungeerde. In 
de sectoren 2, 3 en 4 tussen Passel en Aubencheul-
au-Bac in het noorden zijn alle voorbereidende 
projecten ondertussen voltooid. We kunnen 
overgaan naar de volgende fase: de aankoop van 
grond en de milieumaatregelen. In de loop van 
het jaar is het project zich blijven bevestigen als 
een innovatieversneller. Dankzij de implementatie 
van het BIM1-beheer voor de sectoren 2 en 4 werd 
één van onze hoofdaannemers, de groepering 
ONE, in oktober bekroond met de zilveren BIM-
prijs van Le Moniteur. Dit is een primeur voor een 
lineair infrastructuurproject van deze omvang. 
Een ander voorbeeld: in samenwerking met de 
hydraulische laboratoria van DVW en SPW zijn we 
in 2021 gestart met de productie van modellen 
om het ontwerp van de toekomstige sluizen van 
het kanaal (die tot de hoogste sluishoogten van 
Europa zullen behoren) te optimaliseren en om 

de veiligheid van de 
geplande inrichtingen 
te testen.

Welke nieuwe 
mijlpalen worden 
verwacht in 2022?
In de tweede helft van het jaar 
gaan we van start met twee zeer belangrijke 
contracten voor sector 1. Het is de bedoeling 
een begin te maken met de verlegging van de 
rivier de Oise om plaats te maken voor een sluis 
en vier bruggen die het kanaal zullen kruisen, 
hetgeen de start van de realisatie van het kanaal 
zelf zal vormen. Voor de andere sectoren zal het 
jaar worden gekenmerkt door de indiening van 
het milieuvergunningsdossier. We gaan ook een 
aanbestedingsprocedure starten voor de selectie 
van het ontwerpbureau en de bouwfirma die 
verantwoordelijk zullen zijn voor de bouw van 
een unieke 1.300 meter lange kanaalbrug over de 
Somme. ”
1- Building Information Model
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De Société du Canal
Seine-Nord Europe
is een lokale openbare instelling 
speciaal opgericht om de voltooiing 
van het Kanaal Seine-Noord 
Europa tussen Compiègne
en Aubencheul-au-Bac in goede 
banen te leiden.
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Juni 2021 
Start van de aanleg van 

rotondes als onderdeel van de 
voorbereidende werkzaamheden 

voor sector 1

September 2021 
Start van de bouw van twee 
kades als onderdeel van de 
voorbereidende werkzaamheden 
voor sector 1

2de helft van 2022
Start van de 
werkzaamheden voor 
de rechttrekking van 
de Oise

April 2021
Ondertekening van de 
overeenkomsten Canal Emploi, Canal 
Entreprises en Canal Formation van 
de procedure Grand Chantier van het 
Kanaal Seine-Noord Europa

1ste helft van 2022
Indiening van het 

milieuvergunningsdossier voor de 
sectoren 2, 3, 4 (90km lang noordelijk 

deel van het Kanaal Seine-Noord-Europa)
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EEN ONGEKEND PARTNERSCHAP
ROND DE GRENSLEIE
De aanpassing van de 16 km lange Leie tussen 
Deûlémont in Frankrijk en Menen in België aan 
een grote breedte om konvooien van 4.500 
ton te kunnen vervoeren, is een 
centrale schakel in het Seine-
Schelde netwerk. Dit grootscha-
lige project staat ook symbool 
voor het partnerschap tussen 
VNF, SPW en DVW, die het project 
samen realiseren. De Grenseie 
is zó symbolisch op grensover-
schrijdend niveau dat de aanpak 
herhaaldelijk de aandacht heeft 
getrokken van deskundigen van 
de Europese Commissie en vertegenwoordi-
gers van de Franse en Belgische ministeries 
van Buitenlandse Zaken. De drie projecteiges 
konden het eens worden werkverdeling die 

ALVAST ENKELE POSITIEVE 
EFFECTEN
Samenwerking, overleg, transformatie... Het Seine-Schelde netwerk is nog 
niet in gebruik, maar de uitvoering ervan heeft nu al een positieve invloed 
op alle betrokkenen. Illustraties in de verschillende betrokken gebieden.

Ontwikkelingen gerealiseerd 
op de Grensleie

150
MILJOEN EURO zal 
worden geïnvesteerd 
in de uitdieping 
en verbreding 
van de Grensleie

verder ging dan een strikte territoriale logica. 
Omwille van de samenhang en de efficiëntie 
werd de 16 km lange verbinding in drie secties 

verdeeld en kreeg elke projectei-
genaar de verantwoordelijkheid 
voor een deel aan de Franse en 
Belgische zijde van de grens. 
Op het vlak van internationale 
samenwerking is dit een primeur. 
Dit werd mogelijk gemaakt door 
de ratificatie van een nieuwe 
tripartiete kaderovereenkomst 
tussen Frankrijk en het Vlaamse 
en Waalse Gewest. De over-

eenkomst is in de zomer van 2021 in werking 
getreden en is in december verlengd met de 
ondertekening van een uitvoeringsbesluit. De 
samenwerking rond de Leie is administratief, 
operationeel en financieel, aangezien de taak-
verdeling aanleiding geeft tot terugstortingen 
van subsidies volgens een specifieke regeling.

Een verdeling van de taken
•  VNF is de aanbestedende dienst 

voor sectie 1 van de Grensleie 

(vanaf de samenvloeiing Deûle-

Leie tot stroomopwaarts de sluis van 

Komen).

•  SPW is de projectbeheerder voor sectie 2 

(van stroomafwaarts de sluis van Komen tot 

de grens tussen de gemeenten Komen en 

Wervik).

•  DVW is de projectverantwoordelijke 

voor sectie 3 (vanaf de gemeentegrens 

van Wervik/Komen tot de brug aan de 

Rijselstraat in Menen).

Nieuwe vormen van samenwerking
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HET OVERLEG ROND HET KANAAL 
SEINE-NOORD EUROPA VORDERT
Ondanks de gezondheidscrisis wordt bij de 
aanleg van het Kanaal Seine-Noord Europa al 
twee jaar lang het equivalent van één overleg-
vergadering per werkdag gehouden. Het doel 
is niet alleen informatie te verstrekken over de 
voortgang van het project, maar ook de betrok-
ken belanghebbenden de mogelijkheid te bie-
den zich uit te spreken en in te gaan op hun 
verwachtingen en zorgen. Zo heeft de SCSNE 
in 2021 door middel van webinars en bezoe-
ken ter plaatse kennis gemaakt met de inwo-
ners van de gemeenten die door het toekom-
stige kanaal in de Somme worden doorkruist. 
In de loop van het jaar kreeg 
het overleg een meer operatio-
nele wending. De verkozenen 
van het gebied Compiégnois-
Noyonnais zijn uitgenodigd om 
de werf te bezoeken. Burgers 
zijn uitgenodigd voor co-con-
structieworkshops over onderwerpen als land-
schapsarchitectuur langs het kanaal of toe-
komstige wandelpaden langs het kanaal. Een 
mobiel apparaat reisde door het gebied om met 
de omwonenden bijvoorbeeld de specifieke 
kwestie van de bodemafzettingen te bespre-
ken. Na de ondertekening van de overeenkom-
sten Canal Entreprises, Canal Emploi en Canal 
Formation van de Grand Chantier-procdure 
in april, werd de samenwerking uiteindelijk 
voortgezet in thematische workshops gewijd 
aan de ontwikkeling van de omgeving van het 

Overlegprocedures

Overlegstand 
in Longueil-Annel

1OVERLEG- 
VERGADERING 

PER WERKDAG

kanaal, werkgelegenheid, opleiding en integra-
tie, economische ontwikkeling en de ontvangst 
en organisatie van de bouwplaats.

MAGÉO, EEN GEZAMENLIJK 
PROJECT SINDS 2011 
Wanneer het Seine-Schelde netwerk operati-
oneel zal zijn, zal de rivier de Oise aan het zui-
delijke uiteinde van het toekomstige Kanaal 
Seine-Noord Europa konvooien die tot 4.400 
ton goederen vervoeren moeten kunnen toe-
laten. Daarom is het Magéo-project opgestart 
om de 42 kilometer lange waterweg tussen de 
SNCF-brug in Compiègne en de sluis van Creil 
aan te passen aan de Europese normen, waarbij 

22 gemeenten in het departement 
worden doorkruist. Vanaf de aller-
eerste besprekingen is dit gebeurd 
in overleg met alle regionale acto-
ren, onder impuls van VNF, die de 
zaak in 2011 heeft voorgelegd aan 
de Franse ‘Commission nationale 

du débat public’ (Nationale Commissie voor 
Volksdebat). De aanpak is zeer divers. Er zijn 
bijeenkomsten met ambtenaren, thematische 
workshops met gebruikers van waterwegen, 
beroepsorganisaties en lokale verenigingen 
om te praten over waterbeheer, milieu, water-
gebruik, landbouw, en openbare bijeenkom-
sten die openstaan voor alle burgers... De 
bijeenkomsten die eind 2020 werden georgani-
seerd, hebben het mogelijk gemaakt de laatste 
informatie te verzamelen voor het openbaar 
onderzoek voorafgaand aan het DUP1. Tijdens 
dit onderzoek, dat plaatsvond in maart en april 
2021, werden 12 bijeenkomsten georganiseerd 
om iedereen de kans te bieden zijn mening 
te geven. In totaal werden 105 bijdragen inge-
diend. Aangezien de onderzoekscommissie 
een gunstig advies over het project heeft uit-
gebracht met twee punten van voorbehoud, 
wordt bij de studies verder rekening gehouden 
met deze opmerkingen.
1- Verklaring van openbaar nut
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EEN NIEUWE SLUIS IN SINT-BAAFS-
VIJVE
Omwille van de gezondheidscrisis is de ope-
ning van de Vlaamse sluis in Sint-Baafs-Vijve 
aan de Leie uitgesteld tot de zomer van 2022. 
Deze waterweginfrastructuur is echter al sinds 
augustus 2020 in gebruik. Het project bestond 
uit de vervanging van een bestaande sluis van 
Klasse Va door een sluis van Klasse Vb om gro-
tere binnenschepen te kunnen laten passeren. 
Terwijl de breedte gelijk bleef (16 meter), nam 
de bruikbare lengte toe van 136 tot 205 meter 
en de diepte van 3,5 tot 4,5 meter. In tegenstel-
ling tot zijn voorganger heeft de nieuwe sluis 
tussendeuren die de sluis in tweeën delen, 
waardoor water en tijd worden bespaard bij 
manoeuvres. De nieuwe sluis is groter, efficiën-
ter en bevindt zich ook in de buurt van een dok 
dat op de plaats van de oude sluis is gebouwd 
om overslag mogelijk te maken. Een ander 
voordeel is dat de regio waarin het is gebouwd 
een van de weinige regio’s is langs de rivier de 
Leie waar nog nieuwe industriële activiteiten 
kunnen worden ontwikkeld. De sluis van Sint-
Baafs-Vijve is nu al een van de drukste sluizen 
in Vlaanderen en zal een belangrijke rol spelen 
in het Seine-Schelde netwerk: zodra 
het Kanaal Seine-Noord Europa in 
gebruik is genomen, zal het jaar-
lijkse goederenverkeer op deze 
plaats, dat momenteel 10 miljoen 
ton bedraagt, naar verwachting 
verdubbelen.

Nieuwe sluis 
in Sint-Baafs-Vijve

EEN NIEUW GEZICHT VOOR DE 
DOORTOCHT VAN DOORNIK
In Wallonië impliceert de ingebruikneming 
van het Seine-Schelde netwerk met name de 
ontwikkeling van de Schelde doortocht in de 
stad Doornik, omdat de waterweg op dit punt 
te smal was om konvooien van Klasse Va veilig 

te laten passeren. Om de vaargeul 
te verbreden, werd in juni 2018 een 
eerste project uitgevoerd: de ver-
vanging van de oude brug door een 
nieuwe. Bijna 4 kilometer kaaien in 
het centrum van Doornik zijn ook 
heraangelegd, met onder meer de 

aanleg van een aanmeerplaats, die sinds 2021 
in gebruik is. De laatste fase van het project 
loopt door tot het voorjaar van 2023. Het gaat 
erom de verbrede bogen van de Gatenbrug, een 
militaire waterpoort waarvan de eerste sporen 
dateren uit de Middeleeuwen, te reconstrueren 
(dit is sinds 2019 gebeurd) en vervolgens weer 
op te bouwen (de werkzaamheden zijn aan de 
gang). Dit alles werd gedaan met behoud van 
het algemene middeleeuwse uiterlijk van het 
gebouw en met hergebruik van een maximum 
aan stenen uit de afbraak. Ook het gebied rond 
de Gatenbrug wordt op beide oevers heringe-
richt en gebruiksvriendelijker gemaakt voor 
wandelaars en zacht verkeer. De ontwikkeling 
van de Doornikse doortocht zal niet alleen een 
positieve invloed hebben op de scheepvaart en 
de daarmee samenhangende diensten, maar 
zal ook het historisch erfgoed en de kwaliteit 
van het bestaan in de streek ten goede komen.

4km
KAAIMUREN 
HERAANGELEGD

Transformaties met een sterke toegevoegde 
waarde

Bouw van de 
Gatenbrug 
in Doornik, 

juni 2021
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www.seine-scheldt.eu
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