Op naar een moderne, betrouwbare
binnenvaart in Zuidoost-Brabant

Vervoer van een
anQere

klasse

r
Het is rendabel om in te zetten op het vervoer over water in ZuidoostBrabant. Alle partijen zitten in hetzelfde schuitje: Rijksoverheid, Provincie,
Gemeenten, verladers, vervoerders, ontvangers. Ze zijn het eens:
er moet samengewerkt worden om het goederenvervoer in ZuidoostBrabant naar een ander niveau te tillen. Goederenvervoer van een
andere klasse...

Eric Janse de Jonge, Gedeputeerde Provincie

Peter Bakker, directeur Den Ouden ROC Helmond:

Noord-Brabant:
"Juist nu wegen en spoorwegen overbelast dreige
te raken, wordt het kanalenstelsel in Noord-Braba
opnieuw "ontdekt"."
"Indien deze regio voor grotere schepen bereikbaar
is, kan de concurrentie met weg en spoor nog beter
worden aangegaan."
"Een verbeterd vaarwegenstelsel kan dan ook een
substantiele bijdrage leveren aan de bereikbaarheid
van de regio Zuidoost-Brabant. Dit is niet alleen in
het belang van de provincie Noord-Brabant; maar
van nationaal belang."

"Bedrijven zullen meer en meer verschillende
modaliteiten gaan gebruiken om zichzelf van
mobiliteit te verzekeren."
"Schaalvergroting is belangrijk om vervoer over
water nog meer concurrerend te krijgen met
vervoer over de weg."
"Bedrijfsleven zoekt garanties in de toekomst qua
kostprijs en logistieke mogelijkheden."
Investeringen in vaarwegen zijn rjelatief beperkt
om toch voor de komende 10O j^ar verzekerd te
zijn van goede mobiliteit."

Samen werken aan betrouwbare vaarwegen
Alle betrokken partijen hebben een eigen invalshoek, een eigen mening ook over
het goederenvervoer in Zuidoost-Brabant. Zeven belanghebbenden aan het woord
over iets waar ze het over eens zijn: geef de binnenvaart de kans te groeien.
Vervoer over water is van zichzelf al een klasse apart. Daarvoor zijn wel volwaardige,
betrouwbare vaarwegen nodig in Zuidoost-Brabant. Elf partijen hebben het initiatief
genomen voor een Verkenning Bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water,
BERZOB. De centrale probleemstelling van de verkenning is: Heeft vervoer over
water in de regio Zuidoost-Brabant een verder reikend perspectief in de toekomst
en welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Directe aanleiding voor de verkenning
vormt de dreigende teloorgang van de oude, te kleine sluizen 4, 5 en 6 in de ZuidWillemsvaart. Van de drie vaarroutes uit het zuiden, westen en noorden is juist de
noordelijke tak van de Zuid-Willemsvaart het meest kansrijk voor grote vervoersstromen in de toekomst. Het streven is een opwaardering van de kanalen in
Zuidoost-Brabant van de Maas tot aan Helmond en Son, bij voorkeur naar klasse IV.
Dat hoeft niet ineens, het kan in fases, te beginnen met het aanpakken van die
drie sluizen. Het rapport van de Verkenning BERZOB geeft een gedetailleerd beeld.

A. Jansen, directeur vervoersbedrijf A. Jansen:

"De hele transportwereld toont veel interesse
voor goederenvervoer over water."
"Alleen Jansen heeft al 5 0 0 . 0 0 0 ton grondstoffen
nodig voor betoncentrales en in de toekomst een
paar miljoen ton zand voor de regio Eindhoven.
Voor een dergelijke aanvoer zijn betrouwbare en
ruimere vaarwegen noodzakelijk."
"Als de vaarwegen worden verruimd heeft het
bedrijfsleven de ambitie om gebruik te maken van
vervoer over water."
"Extra geld investeren in bruggen en sluizen trekt
miljoenen tonnen over water in de regio aan."
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r Swinkels, directeur brouwerij Bavaria:

"Het goederenvervoer neemt met tientallen
procenten toe de komende jaren. Dat kan toch
niet allemaal over de weg?"
"Verruiming van de kanalen in Zuidoost-Brabant is
noodzakelijk om een goede, goedkope en duurzame
aan- en afvoer van grondstoffen en produpten te
garanderen."
"Bavaria vervoert al gerst, mout en containers
over het water. Om meer over het water te
vervoeren zal het goedkoper moeten worden door
grotere schepen te gebruiken en daar zijn grotere
kanalen voor nodig."

Milieu, samenleving
en economie hebben
baat bij de vaart

Uit de Verkenning BERZOB (Bereikbaarheid ZuidoostBrabant over water) blijkt het belang van een betrouwbare
vaarweg met een gegarandeerde diepgang en een goede
bediening. Qok komt naar voren dat zo snel mogelijk drie
sluizen in de Zuid-Willemsvaart moeten worden vernieuwd.
Ze staan op instorten. Het is een rendabele investering.
Een verhoging van de klasse van de Zuid-Willemsvaart en
een deel van het Wilhelminakanaal betekent meer vervoer
door schepen. Dat is een win/win/win situatie, voor de
samenleving, voor het milieu en voor de locale en regionale
economie.

Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt Q
een eerste stap te zetten in de richting van een ander
klasse voor de kanalen. Vernieuwing van de sluizen 4
en 6 in de Zuid-Willemsvaart en enkele relatief kleine
aanpassingen op dat traject, waardoor de toegankelijkhf
voor schepen wordt vergroot. Dat is stap 1 in een faseriri*
naar het streefbeeld met een klasse IV vaarweg vanaf
Maas tot Helmond en Son.
Qok van het bedrijfsleven mag commitment worden
verwacht. Er is durf voor nodig om samen met de overheden de grote stap te wagen naar een nieuwe logistiek
voor bulk, containers en pallets. Verladers, vervoerders
en ontvangers zijn ambitieus genoeg om te kunnen
vertrouwen op een succesvol benutten van een hogere
klasse vaarwegen.
Gemeenten moet in hun bestemmingsplannen r u i m « H
reserveren voor natte bedrijventerreinen en regionale
overslag- en distnbutiecentra aan water
1

mm-

|

.

- • •

|

De hoogste tijd \ioor
vervoer van een andere klasse
Eric Janse de Jonge, Gedeputeerde; Provincie Noord-Brabant was al
eerder aan het woord. Hij voegt daar nog aan toe: BERZOB
toont aan, dat het opwaarderen van de Zuid-Willemsvaart
geld zal opleveren. De hoogste tijd dus om de vaarwegen te
moderniseren!"

Het hoofdrapport met samenvattini3 en conclusies is te downloaden
via: www.rijkswaterstaat.nl/water £ n op CD-ROM verkrijgbaar bij de

Initiatiefnemers va n
BERZOB zijn:
• de gemeenten
-

Best
Eindhoven

Helmond
- Laarbeek
- Son en Breua 3l
- Veghel
•• de Kamer van Koophandel
Oost-Brabant
• NV REDE
• Provincie Noord-Brabant
•

Samenwerkingsverband

•

Regio Eindhoven (SRE)
mjKswaterstaat
directie Noord-brabant

deelnemende partijen.
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•

acques Vail, voorzitter Kamer
amer van Koophandel
Oost-Brabant:

•

De discussie over waterwegen is vaak een
vicieuze cirkel. De overheid wacht op initiatieven
vanuit het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wacht
op investeringen door de overheid."
De overheid zal dus eerst moeten voorzien in een
voldoende betrouwbaar waterwegennet.
Gezamenlijk overleg hierover is van belang!"
"Het is niet alleen de moeite waard om veel geld
te steken in natte infrastructuur, het is ook een
vereiste!"

"Per schip kunnen wij vijftien vrachtauto's van dertig
ton en een kwart kilometer file van de weg halen!"
"Als Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal worden
verruimd, krijgt de regio letterlijk en figuurlijk weer
lucht en bedrijven kunnen weer logistiek ademhalen."
"Samenwerking is nodig om snel, adequaat en
zakelijk tot een duurzame oplossing te komen."

