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Seine-Schelde is in 2010 opgericht om de aanleg van het 

netwerk te ondersteunen. Het verenigt 4 actoren van 

de waterwegen in Frankrijk en België: Voies navigables 

de France (VNF), Société du Canal Seine Nord Europe 

(SCSNE), Service public de Wallonie (SPW) en De 

Vlaamse Waterweg nv. 

Binnen het EESV Seine-Schelde wordt op basis 

van dialoog, overleg en hoge normen op een 

kwalitatief hoogstaande manier samengewerkt 

aan ons gemeenschappelijk project. Deze 

samenwerkingsdynamiek stelt ons in staat het 

project in het hart van de gebieden te bevorderen. 

Ze is ook toekomstgericht, want als we de voordelen 

van Seine-Schelde willen maximaliseren, moeten we 

vooruitlopen op de ingebruikstelling. ”

EEN SAMENWERKINGS-
DYNAMIEK

Marie-Céline MASSON
Bestuurder EESV Seine-Schelde

www.seine-scheldt.eu

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit
voor Europese verbindingen
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Seine-Schelde netwerk
Kanaal Seine-Noord Europa

Een 
netwerkvorming van:

• 1100 km aan waterwegen met grote 
diepgang die 6 Europese regio's (Vlaanderen, 

Wallonie, Hauts-de-France, Île-de-France, 
Normandie en Grand Est) doorkruisen 

en waar 40 miljoen mensen wonen.

• 5 zeehavens, 60 binnenhavens,
90 jachthavens

en 360 gemeentes 
in de omgeving van 

de waterweg.

AMBITIE
Een nieuw multimodaal, effi  ciënt en duurzaam 
vervoersaanbod creëren in het hart van Europa,
dat ten dienste staat van de gebieden.

De grote veranderingen ondersteunen
die plaatsvinden binnen de Europese Unie: 
de mobiliteit van de toekomst, duurzame 
ontwikkeling en de ecologische transitie.

Draaiboek:
• het vernieuwen, uitbreiden en

moderniseren van meerdere 
bestaande waterwegen in Frankrijk en 
België, die met het toekomstige kanaal 

zullen worden verbonden.

• de aanleg van het Kanaal Seine-
Noord Europa, de ontbrekende 

rivierverbinding die het Seinebekken zal 
verbinden met het Scheldebekken en  

andere grote Europese bekkens.

EEN INVESTERING
VOOR DE TOEKOMST
VAN DE EUROPESE
GEBIEDEN
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DE VOORDELEN VAN HET SEINE-SCHELDE NETWERK

vandaag vandaag 

COHESIE 
De oprichting van het netwerk is 
het resultaat van een gezamenlijke 
en gecoördineerde aanpak waarbij 
burgers, verkozenen, bedrijven 
en verenigingen in alle betrokken 
gebieden samenwerken, wat de 
banden tussen de plaatselijke actoren 
versterkt.

INNOVATIE
Door haar omvang en ambitie is Seine-Schelde een 
katalysator voor vooruitgang voor de waterwegen. 
Het netwerk stimuleert de opkomst van nieuwe 
manieren om de binnenvaartinfrastructuur te bouwen, 
uit te rusten, te ontwikkelen, te beheren en te 
onderhouden. Er wordt ook nagedacht over de wijze 
waarop het aanbod van diensten aan de gebruikers 
kan worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

RUIMTELIJKE ORDENING
Het Seine-Schelde netwerk, dat concreet gestalte 
heeft gekregen door de lancering van grootschalige 
programma's zal duurzame veranderingen 
teweegbrengen voor de rivierinfrastructuren en de 
gebieden waarin zij gelegen zijn. Zo draagt het netwerk 
bij tot de verbetering van de leefomgeving en de 
opwaardering van het erfgoed.

WERKGELEGENHEID
De bouwwerven die in het kader van Seine-
Schelde worden gelanceerd creëren directe 
en indirecte banen in de betrokken gebieden. 
Het zijn ook hefbomen voor de opleiding 
en beroepsintegratie van de plaatselijke 
bevolking.

MILIEU
Seine-Schelde is opgezet met ecologische 
prestatiedoelstellingen. Met het oog op het behoud 
van de biodiversiteit is onder andere 1600 hectare 
aan milieuvoorzieningen gepland. Het netwerk 
zal daarnaast een duurzaam beheer van de 
watervoorraden bevorderen.

morgen morgen 

MOBILITEIT VAN GOEDEREN EN 
PERSONEN  
Seine-Schelde zal een efficiënt en duurzaam antwoord 
bieden op de mobiliteitsbehoeften van goederen en 
personen in Europa. Het netwerk zal de gebieden die 
toegankelijk zijn voor cruiseschepen en pleziervaartuigen 
uitbreiden en tegelijkertijd de uitwisseling van goederen 
over water sterk doen toenemen. Er wordt verwacht dat 
tegen 2035 elk jaar 150 miljoen ton vracht over het netwerk 
zal worden vervoerd.

ECONOMISCHE ACTIVITEIT
Seine-Schelde zal positieve gevolgen hebben voor de economische 
sectoren die gebruik maken van riviertransport: historische spelers zoals 
de bouwsector en de sector openbare werken, de agrovoedingsindustrie 
en de chemische industrie, en opkomende spelers zoals de circulaire 
economie en de stedelijke distributie. Bovendien zal de openstelling van 
het netwerk ten goede komen aan alle bedrijven die te kampen hebben 
met verkeerscongestie in Noord-Europa.

LOKALE ONTWIKKELING
Seine-Schelde is bovenal een ontwikkelingsproject dat 
een kader zal scheppen voor de totstandkoming van een 
ecosysteem rond de waterwegen op lokale, regionale, 
nationale en internationale schaal. Dit ecosysteem zal de 
gebieden talrijke mogelijkheden bieden voor het scheppen 
van welvaart en duurzame werkgelegenheid. 

DECARBONISATIE
Seine-Schelde is een troef voor de verwezenlijking van de 
decarbonisatiedoelstellingen van de Europese Green Deal. Zodra het 
operationeel is, zal de circulatie van 2,3 miljoen vrachtwagens per jaar 
worden voorkomen en tegen 2070 zelfs 5,8 miljoen vrachtwagens per 
jaar. Dit met name dankzij de verdubbeling van de sluizen op het Kanaal 
Seine-Noord Europa. De binnenscheepvaart, de vervoerswijze met de 
laagste uitstoot van broeikasgassen, wordt bovendien ingezet voor de 
energietransitie van schepen en infrastructuur.
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+ 25% 
vrachtvervoer over de 
binnenwateren 

175 000 
directe en indirecte banen 
gecreëerd

- 55% 
broeikasgassen uitgestoten tussen 
1990 en 2030
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