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Het hoofdrapport met samenvatting en conclusies is te downloaden via
www. rijkswaterstaat. nl/water.
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BERZOB KORT
BERZOB staat voor Verkenning Bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water. De projectgroep BERZOB onderzocht de mogelijkheden van en voor de binnenvaart naar de regio ZuidoostBrabant. De hoofdlijnen van de rapportage van dit onderzoek staan in deze BERZOB KORT. Een
beknopte uitleg over de verschillende beschouwde aspecten wordt gevolgd door de conclusies en
de aanbevelingen. Gezamenlijk zullen alle betrokken partijen moeten werken aan een kansrijke
toekomst voor de moderne binnenvaart.

J
De constatering van knelpunten op de kanalen leidt tot
infrastructure^ oplossingen als eerste stap. Voor het
Ministerie van Verkeer & Waterstaat is een belangrijke
uitkomst dat de in abominabele staat verkerende sluizen
4, 5 en 6 op de Zuid-Willemsvaart zouden moeten worden
vernieuwd op niet al te lange termijn. Als dat gebeurt en
er worden enkele aanvullende werkzaamheden aan het
betreffende traject uitgevoerd, snijdt het mes aan twee
kanten: er is meer en grootschaliger scheepvaart mogelijk
en aan het bedrijfsleven in de regio wordt getoond dat het de
Rijksoverheid menens is met de toekomst van de vaarwegen.
Van de gemeenten/regionale overheden wordt gevraagd in
de ruimtelijke plannen rekening te houden met ruimtereserveringen voor natte bedrijfsterreinen en mogelijkheden voor
regionale overslagcentra of distributiecentra aan water.
Van de verladers wordt de durf verlangd om gebruik te
maken van de door vervoerders aangeboden nieuwe
logistieke concepten.
Na de eerste stap kan op basis van economische en

logistieke ontwikkelingen een vervolg in de verruiming van
de kanalen worden gepland. Op termijn moet dit leiden tot
een klasse IV vaarweg van de Maas tot aan Son en
Helmond.
Het werk aan de sluizen 1 0 en 12 in de ZuidWillemsvaart moet worden voortgezet. Voor het
Beatrixkanaal en het Wilhelminakanaal ten westen
van Son worden geen infrastructure^ aanpassingen
voorgesteld. Wel dient het achterstallig onderhoud
te worden ingelopen en de bediening van de kunstwerken te voldoen aan de eisen van moderne
scheepvaart.
Bij de conclusies ligt de nadruk op samenwerking.
Een mogelijke vervolgstap is de oprichting van een
samenwerkingsverband tussen beheerders, gebruikers en andere belanghebbenden.
Tijdens het project BERZOB bleek dat bij de verladers, de vervoerders en bij de overige betrokkenen
de ambitie er is om de plannen te verwezenlijken.

Aanleiding voor de Verkenning
Vervoer over water is een sympathieke wijze om goederen te verplaatsen. Het is veilig,
milieuvriendelijk en bezorgt de samenleving nauwelijks overlast. Voor een dichtbevolkt land als
Nederland biedt de binnenvaart dankzij het fijnmazige vaarwegenstelsel een uniek alternatief
voor het hoogfrequente wegvervoer.

De regio Zuidoost-Brabant kent een hoge graad van economische bedrijvigheid met de daarbij behorende in- en uitgaande
goederenstromen. Een verdere groei van die bedrijvigheid gaat
gepaard met een onvermijdelijke toename van het goederenvervoer. Om die goederenstromen voor een deel over water te
leiden is een geschikt vaarwegenstelsel dat de regio ontsluit
onontbeerlijk. Ook het type goederenvervoer wijzigt. De goederen worden hoogwaardiger en het goederentransport wordt
steeds meer een onderdeel in het productieproces waarbij half
fabrikaten worden vervoerd die elders worden geassembleerd.
Er is sprake van een unieke situatie in Zuidoost-Brabant. Er
liggen drie vaarwegen die het gebied voldoende penetreren om
goederenvervoer per schip te accommoderen. De
vaarwegen zijn ouderwets kleinschalig en door achterstallig onderhoud van vaarwegen en kunstwerken
worden de kansen voor meer vervoer over die vaarwegen beperkt. De directe aanleiding voor de verkenning is de zeer slechte situatie van de sluizen 4,
5 en B en de onderhoudstoestand van overige delen
van het kanalenstelsel, met name het Beatrixkanaal.
Om de moderne binnenvaart te outilleren is het
noodzakelijk de vaarwegen op te knappen en gedeeltelijk te verruimen. Bedrijfsleven en regionale overheden vinden gezamenlijk dat een betere ontsluiting
over water van Zuidoost-Brabant niet slechts wenselijk is. Voor een gezonde ontwikkeling van de economische bedrijvigheid is het eenvoudig noodzakelijk.
Niet alleen vanwege kostenreductie. De mogelijkheid
over water te vervoeren is van invloed op de waarde
van de vestigingsplaatsen in de regio. In verband
met investeringen in de regio is het voor alles een
absolute voorwaarde dat er duidelijkheid wordt
geschapen over de toekomstige capaciteit van de
vaarwegen.

Verladers en vervoerders hebben herhaaldelijk de bereidheid
getoond om te investeren in de binnenvaart op de huidige
vaarwegen. Zo hebben ondernemers hun nek uitgestoken
door zeer succesvol containers en recentelijk ook pallets over
water te gaan vervoeren. Bovendien zijn er initiatieven voor
nieuwe vormen van bulkvervoer.

Overzicht

De groei van vervoer over water stuit echter op beperkingen
van de vaarwegen. Beperkingen die bovendien op korte en
middellange termijn nog groter dreigen te worden als
sommige kunstwerken niet langer kunnen functioneren.
Investeringen van de vaarwegbeheerders zijn noodzakelijk om
verder verval te voorkomen.

vaarwegen

Een MIT-Verkenning nieuwe stijl
Ontwikkeling van vervoer over water en verbetering van de vaarwegen in Zuidoost-Brabant kosten veel inspanningen en veel geld. De vaarwegbeheerders [het Rijk voor de Zuid-Willemsvaart
en het Wilhelminakanaal, gemeente Eindhoven voor het Beatrixkanaal] hebben slechts beperkte
middelen beschikbaar voor werk aan de vaarwegen. Om te onderzoeken hoe relevant het is om
geld te investeren in de drie vaarwegen in Zuidoost-Brabant werd gezamenlijk het BERZOBinitiatief genomen door de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Son en Breugel en
Veghel, de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, NV REDE, de Provincie Noord-Brabant, het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant.

Het probleem zou gemakkelijk zijn geweest als er zoveel
goederen over water zouden worden vervoerd dat de
sluizen die enorme vloot schepen niet zouden kunnen verwerken. Tevens zou het simpel zijn als het misloopt met de
scheepvaart doordat schepen vastlopen; er werd immers
niet bijtijds gebaggerd. Dan begrijpt iedereen meteen: hier
moet worden ingegrepen. Zo simpel is het helaas niet. De
knelpunten hebben vooral ook te maken met de toekomstige
mogelijkheden en de te benutten potenties.
Vaarwegen kunnen een goed alternatief bieden voor de
knelpunten in het overbelaste wegenstelsel. Hoeveel goederen met herkomst of bestemming Zuidoost-Brabant zouden
over water worden vervoerd indien vaarwegen en kunstwerken up-to-date zijn en verladers meer op binnenvaart
over zouden schakelen in hun logistieke ketens?
• m die vragen te kunnen beantwoorden, werd door de
groep initiatiefnemers een MIT-Verkenning nieuwe stijl uitgevoerd. De letters MIT staan voor Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport. In dit programma van de
Rijksoverheid staat welke middelen beschikbaar zijn voor
welke beleidsdoeleinden op het gebied van infrastructuur en
transport. De Verkenning BERZOB omvat onder andere een
probleemanalyse, die niet alleen de huidige knelpunten in
beeld brengt, maar ook de problemen bij de getoonde

ambities. Daarbij worden ook de mogelijke oplossingsrichtingen aangegeven. Een dergelijke benadering is te vangen in
scenario's voor de vaarwegen in Zuidoost-Brabant.
Scenario's die aantonen wat de gevolgen zijn van iets of
niets doen aan die vaarwegen. Als dat 'boven water' is, is
er ook een antwoord op de vraag of extra investeringen
door de Rijksoverheid in de Brabantse kanalen relevant zijn.
Het gaat om gecompliceerde scenario's, want er is sprake
van een wisselwerking tussen een verbeterde infrastructuur
van de vaarwegen en de groei van het goederenvervoer
over water. Aan de ene kant werden dus de mogelijke
maatregelen voor de sluizen en de kanalen in kaart
gebracht, aan de andere kant de ontwikkeling van het
ladingaanbod en de trends in de logistiek.
Tevens is het adagium 'een ketting is zo sterk als
haar zwakste schakel' van toepassing op de vaarwegen: 'een vaarweg is zo groot als haar kleinste
sluis'. Met andere woorden: zomaar een deel van
de vaarweg verbeteren is weinig zinvol als niet ook
de rest van de vaarweg wordt aangepakt. Dat geldt
voor de sluizen, maar ook voor doorvaartbreedtes
van de bruggen en het opruimen van ondieptes.
Toch hoeven niet onverwijld alle vaarwegen tegelijk
te worden verruimd om aan de
ambities tegemoet te komen.
Een heel goede optie is een
oplossingsrichting, waarbij de
verschillende maatregelen
stapsgewijs worden gerealiseerd. Daarbij gaat het om
zowel infrastructure^ maatregelen als de introductie van
nieuwe logistieke systemen en
de ontwikkeling van regionale
overslagcentra (ROC's) en
bedrijventerreinen. Op basis
van actuele ontwikkelingen kan
dan worden besloten op welke
termijn vervolgstappen worden
gezet. Uiteindelijk leidt dit tot
een streefbeeld met gezonde kanalen
in Zuidoost-Brabant die voldoende
ruimte bieden aan de moderne binnenvaart, die op haar beurt een gezonde
economische ontwikkeling van de regio
ondersteunt.

Klasse IV sluis, Schijndel

De probleemstelling van BERZOB:
Heeft vervoer over water in de regio Zuidoost-Brabant een verder reikend perspectief in de toekomst en aan welke
randvoorwaarden (infrastructureel, planologisch, logistiek en vervoerstechnisch) moet worden voldaan om deze
ontwikkeling mogelijk te maken en te ondersteunen?

5

Ontsluiting door drie kanalen
De vaarwegen kennen beperkingen voor de scheepvaart. Er zijn verouderde kunstwerken, die
niet groot genoeg zijn voor de omvang van de moderne schepen en de diepgang van 1,90 meter
is ouderwets en achterhaald. Bovendien is er achterstand in het baggerwerk op de kanalen en
dreigen er ondieptes te ontstaan, die beperkingen opleveren. Op sommige delen van het kanalenstelsel verkeren de oeverbescherming en de remmingswerken in een slechte staat.

"\

De vaarwegen en sluizen in Zuidoost-Brabant
hebben van oudsher klasse II, met beperkingen
in diepgang. Er zijn al enkele nieuwe sluizen en
delen van de vaarwegen met een hogere klasse, soms tot klasse IV. Als de vaarweg zou
worden opgewaardeerd tot een hogere klasse,
kunnen moderne schepen gemakkelijker en
meer laad- en losplaatsen in de regio bereiken.

Vaarwegen

Zuidoost-Brabant

wordt vanuit drie richtingen ontsloten over water

Klasse

Tussen de Maas en Veghel loopt de ZuidWillemsvaart dwars door 's-Hertogenbosch.
Al geruime tijd ligt er het besluit om daar een
omlegging van de vaart te realiseren. Als het
zo ver is, dan is de Zuid-Willemsvaart van de
Maas tot aan Veghel een klasse IV vaarweg. In
BERZOB is ervan uit gegaan dat die omlegging
om 's-Hertogenbosch wordt verwezenlijkt.
Zuidelijk van Veghel is de vaarweg tot aan
Helmond aanzienlijk kleiner, beperkt klasse II,
evenals het Wilhelminakanaal in de regio rond

De grootte van vaarwegen en de sluizen wordt weergegeven
in een bepaalde klasse, de zogeheten CEMT klasse.

Onderhoud
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Eindhoven tot in Tilburg en het Beatrixkanaal. Op
deze vaarwegen kunnen schepen met een laadvermogen van 6 5 0 ton varen. Alleen is de diepgang maximaal 1,90 meter en dat houdt in dat
deze schepen hooguit 3 7 5 ton kunnen vervoeren.

Klasse en
scheepstype

I Spits
II (Verlengde) Kempenaar
(Verlengde) Hagenaar
II neo-kempenaar
II Palletschip
III (Verlengd) DortmundEemskanaalschip
IV (Verlengd) RijnHernekanaalschlp

350
550-600
700-840
32/48 TEU
540/680
pallets
950-1150
1500-1700

Lengte
(m)

Breedte Diepte
(m)
(m)

39
55- 63
56- 67
63

5,1
6,6
7,2
7

63

Hoogte
(m)

Afbeelding

2,2
2,5
2.5
2,5
2,75

6,0
6,3
6/7
6,6

-

2,5

6,6

-

2,8

7,0

7,2
67-85
85-105

8,2
9,5

Aantal
vrachtwagens

38
60

slecht en de standzekerheid van de sluishoofden is
niet meer gegarandeerd. Onderdelen van de sluizen
kunnen emit vallen of inzakken en er kan grond uitspoelen. Lang voordat de vaarweg definitief wordt
gesloten, neemt het risico op stremmingen van de
scheepvaart schrikbarend toe. De betrouwbaarheid
van de scheepvaart neemt omgekeerd evenredig
af. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit
een zeer onwenselijke ontwikkeling is.
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Waterhuishouding

Slechte

oeverbescherming

Het kanalenstelsel vervult een belangrijke functie
in de aan- en afvoer van water naar en vanuit de
omliggende gebieden. Er is door de betrokken
waterbeheerders en Rijkswaterstaat een
Waterakkoord' gesloten, waarin afspraken zijn
opgenomen over de hoeveelheid water die via de
waterwegen en de sluizen moet kunnen worden
afgevoerd.

Hoewel niet afgeladen, kunnen tussen Tilburg en Helmond
wel verlengde kempenaars en de veel modernere neo-kempenaars varen. Op de Zuid-Willemsvaart kunnen die echter
niet noordwaarts varen, omdat de sluizen 4 , 5 en 6 een
maximale lengte van slechts 5 0 meter toestaan. Dat houdt
in dat een schip met containers geladen in Helmond niet
richting Veghel kan varen, maar via het Wilhelminakanaal
de regio moet verlaten. Als in de zuidelijke tak van de ZuidWillemsvaart de sluizen 1 0 en 12 zijn gerenoveerd, is daar
moderne scheepvaart [met twee lagen containers) mogelijk. Op het Beatrixkanaal is slechts enkellaagscontainervaart mogelijk.
Zeer alarmerend is de toestand van de sluizen 4 , 5 en 6
in de Zuid-Willemsvaart, die niet alleen te klein zijn maar
eenvoudig op instorten staan. De laatste jaren heeft
Rijkswaterstaat gel'mproviseerde maatregelen moeten treffen om verder instorten van de sluizen tegen te gaan. Als
die sluizen - de kleinste op deze kanalen - niet voor 2 0 1 0
worden vervangen, kan de scheepvaart op dat deel van de
vaarweg niet langer doorgang vinden. De funderingen zijn

Spuien bij sluis

De Zuid-Willemsvaart heeft een vitale functie in de
recreatietoervaart. De vaarweg dient als by-pass voor de
Maasroute, een veilig alternatief. In het derde Beheerplan
Rijkswateren 2 0 0 1 - 2 0 0 4 (BPRW-III) wordt waterrecreatie
beschouwd als een van de potentieel te versterken functies
van de waterwegen. Het BPRW-III geeft aan dat recreatie
een vanzelfsprekend onderdeel is van integraal waterbeheer. Bij herstel en inrichting van watersystemen en bij
nieuwe werken worden de belangen van waterrecreatie
meegenomen.

Ontwikkelingen in het
goederenvervoer Zuidoost-Brabant
Wat zijn nut, noodzaak en rendement van investeringen in de vaarwegen? Bij investeringen in duurzame infrastructuur is het belangrijk een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van toekomstig goederenvervoer. Voor de toekomstige goederenstromen in Zuidoost-Brabant werd gebruik
gemaakt van het European Coordination (EC) scenario van het Centraal Plan Bureau. Een vaak
gebruikt scenario dat uitgaat van bepaalde ontwikkelingen in de Europese en wereldeconomie.

Het goederenvervoer over water in Zuidoost-Brabant hangt
nauw samen met de economische ontwikkelingen in deze
regio. Bijna alle goederen hebben hun herkomst of bestemming in Zuidoost-Brabant. De in- en uitgaande goederenstromen over spoor, weg en water naar en van ZuidoostBrabant zijn in de periode 1 9 9 5 - 2001 sterker gegroeid
dan volgens het EC-scenario mocht worden verwacht.
Vooral het vervoer van zand en grind, diervoeder en andere
ruwe mineralen nam sterk toe. Cement, metaalproducten
en agribulk zijn achtergebleven ten opzichte van het scenario. De uitgaande stromen ontwikkelden zich tot 2001
sterker dan het scenario, met name agribulk en schroot.
Metalen bleven achter bij het scenario.
Een groep deskundigen op het gebied van de regionale economie, regionale ontwikkelingen en het goederenvervoer in
de regio heeft de cijfers en uitkomsten van het EC-scenario
'vertaald' naar een scenario voor de regionale situatie van
Zuidoost-Brabant. De aanpassingen werden mede gebaseerd op werkelijk vervoerde hoeveelheden over de kanalen
in 2 0 0 1 .
De hoeveelheid vervoer over de kanalen is ook afhankelijk
van de mate van verbetering van die kanalen. De verwachting is dat in de toekomst veel lading met bestemming of
herkomst Zuidoost-Brabant beschikbaar komt voor de
scheepvaart. Er zijn grote toekomstige nieuwe transportstromen over water zoals ophoogzand, pallets, bouw- en
betonproducten. Ook is een verdere groei voorzien van
containers, afval en schroot. De hoeveelheden te vervoeren
industriezand en grind zullen stabiliseren. Het verlies aan
volume aangevoerd veevoer wordt gecompenseerd door
een grote toename van het transport van overig agribulk,

onder andere in verband met de bierproductie. De binnenvaart neemt door de tendens naar het vervoer over water
van pallets en containers ook steeds meer deel in het vervoer van hoogwaardige ladingsoorten. De verwachting is
dat in- en uitgaande goederenstromen in de toekomst meer
in balans zullen zijn. Het aantal retourladingen zal toenemen en het zwaartepunt van de aan- en afvoer zal meer
op het noorden komen te liggen. De orientatie verschuift
vanuit het zuiden, omdat op termijn de aanvoer van zand
en grind vanuit de bovenstroomse Maas zal wegvallen en
omdat zowel het bulk- (veevoer en (zee-)zand), containerals het palletvervoer meer op het noorden zal zijn gericht.

Wilhelminakanaal

Ontwikkelingen in de binnenvaart
Innovatie is populair in de binnenvaart. De Nederlandse vloot werd sterk gemoderniseerd en in
razend tempo werd deze 'oudste vervoerswijze ter wereld' geintegreerd in hoogwaardige logistieke
systemen, zoals met containers en pallets. Ondernemers investeren in nieuwe of verbouwde
schepen en willen zo gespecialiseerd vervoer naar het water halen.

In alle sectoren van de binnenvaart vindt schaalvergroting
plaats. Ook in de binnenvaart op de kleinere vaarwegen
voltrekt zich deze innovatie. Zo zijn er sinds 2 0 0 0 relatief
kleine, snelle containerschepen actief, de zogenaamde
neo-kempenaars. Ook werden bestaande schepen
- de conventionele kempenaars - omgebouwd tot solide
containerschepen met een capaciteit van 36 tot 4 8 TEU,
afhankelijk van het aantal lagen containers waarmee
bepaalde bruggen kunnen worden gepasseerd.

het vervoerstraject over water. Binnenvaart is dan een
schakel in een vervoersketen. Daarvoor is ketenmanagement nodig en vaak ontkomen verladers niet aan
aanpassingen in hun logistieke systemen.
De containerbinnenvaart ontwikkelt zich nog steeds
sterk. Een nog nauwelijks ontgonnen terrein is het
vervoer van pallets over water. Er worden in
Nederland honderden miljoenen pallets per jaar
vervoerd, vrijwel allemaal over de weg. In ZuidoostBrabant zijn dat circa 76 miljoen pallets per jaar.
Modal shift in die sector is echter ook binnen
bereik gekomen dankzij het project Distrivaart. Dat
is een slimme wijze van palletvervoer over water
met een zeer gespecialiseerd binnenschip, de River
Hopper. In 2 0 0 3 werden proeven gedaan met het
schip. In 2D04 is het met een geautomatiseerd
laad- en lossysteem commercieel in gebruik genomen voor het vervoer van pallets met bier, frisdranken en andere relatief lang houdbare producten
voor de distributiecentra van supermarktketens.
Het palletvervoer over water biedt geweldige perspectieven. De vervoerders laten duidelijk blijken er
'zin' in te hebben, te willen investeren. En verladers
en ontvangers hebben hun vertrouwen erin uitgesproken en dit ook kracht bijgezet door opdracht te
geven voor dit vervoer.

Ook in de bulksector vindt schaalvergroting plaats. Van
oudsher zijn een spits (350 ton) en een kempenaar (650
ton] de standaardschepen op de (Kempische!) kanalen. Het
spreekt voor zich dat de binnenvaart door het vervoer van
grotere hoeveelheden prijstechnisch aantrekkelijker wordt
voor verladers. Klasse IV is de nieuwe standaard in de
Europese binnenvaart.

Zuidoost-Brabant

Modal shift

Zoals opgemerkt bij de omschrijving van de huidige
toestand van de infrastructuur is de bereikbaarheid
van Zuidoost-Brabant voor moderne binnenschepen
beperkt. Toch worden er containers vervoerd door binnenschepen en zijn er volop initiatieven en plannen om meer
gebruik van de binnenvaart te maken in de regio. De River
Hopper kan op het Wilhelminakanaal niet volbeladen varen
vanwege de diepgangbeperkingen. Op de Zuid-Willemsvaart
zijn de afmetingen van de sluizen 4, 5 en 6 niet toereikend.
Containerschepen met speciale voorzieningen kunnen wel
met twee lagen containers op de Zuid-Willemsvaart en het
Wilhelminakanaal varen. De nieuwe neo-kempenaars
kunnen echter alleen op het Wilhelminakanaal varen.
Hoewel ook het Wilhelminakanaal in Tilburg kampt met

Als vervoer geheel of gedeeltelijk 'verschuift' van het
wegvervoer naar de binnenvaart wordt dat 'modal shift'
genoemd. Vaak kan dat alleen door gebruik te maken van
intermodaal of multimodaal vervoer, dus vervoer gedeeltelijk
over de weg en bij voorkeur een zo groot mogelijk deel van

beperkingen voor de scheepvaart, toont juist daar het succes van Barge Terminal Tilburg aan hoe krachtig de drang
is van het bedrijfsleven om meer over water te vervoeren.
Een dergelijk succes zou ook mogelijk zijn voor regionale
overslagcentra in Son [bij het bedrijventerrein Ekkersrijt
nabij Eindhoven], Helmond en Veghel. Aan ambities geen

Terecht wordt geschermd met de hoge veiligheidsgraad.
Binnenvaart is ook minder onvriendelijk voor het milieu dan
andere soorten van vervoer. De uitstoot van schadelijke
stoffen door de motor van een binnenschip is per vervoerde
ton lading veel lager dan die van een truck.
Veiligheid en milieu zijn er dus bij gediend als er meer
goederen over water worden vervoerd.

Van het bedrijfsleven mogen nog meer initiatieven worden
verwacht om openbare overslagterminals of distributiecentra aan het water te starten. In het recente verleden heeft
het bedrijfsleven in Brabant al tientallen miljoenen euro's
geinvesteerd in bedrijfsgebonden en openbare overslagterminals. De positieve houding van het bedrijfsleven ten
opzichte van vervoer over water verdient het om te worden
ondersteund en bevorderd. Voorbeelden zijn de uit het
bedrijfsleven voortgekomen initiatieven als Distrivaart, neokempenaars,
Waterslag
en Compact
vaart.
Sommige al
succesvol en
allemaal veelbelovend.

gebrek. De binnenvaart wil gespecialiseerde schepen bouwen of verbouwen, verladers willen graag hun lading over
water aanbieden en de locale en regionale overheden willen
overslag en modal shift stimuleren en outilleren.
Het bedrijfsleven vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van vervoer over water in Zuidoost-Brabant. Bedrijven
kiezen voor de meest kosten-efficiente vervoerwijze en voor
flexibiliteit. Naast transportkosten blijken een hogere
betrouwbaarheid en regelmaat belangrijke factoren te zijn
bij de keuze voor de overstap naar multimodaal transport.
De binnenvaart moet als dienstverlener op haar beurt
kunnen vertrouwen op een betrouwbare, moderne en
adequaat bediende vaarweg.

Ruimtelijke ordening
Omdat vervoer over water een belangrijk alternatief kan zijn voor het gebruik van het overbelaste
wegennet, kan een goede aansluiting op de vaarwegen voor bedrijven een factor zijn die meeweegt bij de beslissing de vestiging te handhaven of juist te verplaatsen.

Voor BERZOB werd door SRE (Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven) al onderzocht hoeveel bedrijventerreinen
er in de regio Zuidoost-Brabant beschikbaar zijn met kansen voor bedrijvigheid die vroeg of laat gebruik kunnen gaan
maken van vervoer over water. Terreinen waar grootschalige
en/of zware industrie kan worden ontwikkeld of waar logistieke en/of distributiecentra zich kunnen vestigen. In beide
gevallen geldt dat een goede aansluiting op het water van
belang is. Dat kan door directe vestiging aan het water of
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door een goede verbinding met een Regionaal
OverslagCentrum, een ROC.
Er zijn harde en zachte plannen. 'Harde plannen' voor
bedrijventerreinen zijn al opgenomen in een bestemmingsplan en wachten alleen nog op de uitgifte van grond.
'Zachte plannen' bevinden zich nog in de studie- of ontwerpfase. Daar moet ook in de bestemmingsplannen nog ruimte
voor worden vrijgemaakt. Om goede kansen voor vervoer

over water te scheppen wordt in het eindrapport van
BERZOB gesteld dat er nog zeventig hectare aan 'zachte
plannen' bij moeten komen. De 'harde plannen' zouden
sneller moeten worden gerealiseerd.
Er zijn diverse initiatieven voor de vestiging van ROC's in de
regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij niet alleen om
containeroverslag, maar ook om gecombineerde terminals
waar ook de overslag van bulkgoederen kan plaatsvinden.
Tevens zijn distributiecentra nodig langs de vaarwegen. Op
dit moment zijn er beperkte mogelijkheden voor overslag en
warehousing aan het water om als aan-/afvoerpunt te
functioneren voor bedrijven in de (wijde) omgeving van dat
punt. Er bestaat dus de noodzaak om enkele nieuwe ROC's
aan het water te
vestigen.

Locaties
Er zijn nogal wat
potentiele locaties in
de regio ZuidoostBrabant voor ROC's
en natte bedrijventerreinen. Een ROC
kan worden gevestigd ten noorden
van Eindhoven: het
terrein Ekkersrijt in
Son en (als terugvaloptie) uitbreiding
van bedrijventerrein
t Zand in Best en
voor kleinschaliger
overslag- en distribute op De Hurk
in Eindhoven. Ten
noordoosten van
Eindhoven/Helmond
bestaan goede
mogelijkheden voor
Beekseweg Z u i d /

Bavaria in Laarbeek. Aan de oostkant van Helmond kan
BZOB (ROC Den Ouden) beter worden benut.
Natte bedrijventerreinen zijn op bestaande locaties beschikbaar in Helmond (BZOB/Hoogeind) en Beekseweg Zuid in
Laarbeek. Kansrijke 'zachte plannen' zijn Bemmer 4 , de uitbreiding BZOB-Diesdonk, uitbreiding bedrijventerrein't Zand
en de uitbreiding in Scheepstal. De betrokken gemeenten
hebben een zeer positieve grondhouding. Zij ondersteunen
de vestiging van watergebonden bedrijven en ROC's aan
water voor vervoer over water en multimodaal transport.
Verschillende terreinen zijn met die bestemming in de
plannen opgenomen.

•ongen
Tilburg

t Zand:
• Terugvaloptie voor ROC

•schot

Wilhelminakanaal

•e Hurk:
• ROC
alleen kleinschalig transport

Bedrijventerreinen
Bebouwing

Kansrijke locaties ROC's en natte

bedrijventerreinen

Het streefbeeld
Uit BERZOB blijkt dat de regio Zuidoost-Brabant het meest gediend is bij klasse IV vaarwegen
die toegang bieden tot de belangrijkste - bestaande en nieuw geplande - overslagcentra. Omdat
verwacht wordt dat steeds meer de nadruk komt te liggen op de noordelijke route voor de aanen afvoer van goederen, zou een ontsluiting van Zuidoost-Brabant via de Zuid-Willemsvaart langs
's-Hertogenbosch naar de Maas het meest wenselijk zijn. Het biedt veel voordelen als gekozen
wordt voor een gefaseerde opwaardering van de vaarweg tussen Veghel en Helmond en Son aan
het Wilhelminakanaal (het bedrijventerrein Ekkersrijt).
Verbetering van het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Son is niet rendabel. Ook het verbeteren van het Beatrixkanaal tot een grotere scheepsklasse is te duur ten opzichte van de
opbrengsten.
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Infrastructurele maatregelen op de
drie routes
In de Verkenning BERZOB zijn verschillende routes
bestudeerd. Infrastructurele verbeteringen zijn
uitgewerkt voor:
•

de route via het Wilhelminakanaal uit het westen:
vanaf Tilburg klasse III of IV;

•

de route via de Zuid-Willemsvaart vanuit het
zuiden: volledig klasse III of klasse II met tweelaagscontainervaart zonder beperkingen of
vergroting diepgang tot 2 , 1 0 m;

•

de route via de Zuid-Willemsvaart vanuit het
noorden: alleen het vernieuwen van de sluizen 4
t / m B tot klasse III of klasse IV, enkele aanvullende maatregelen inbegrepen, zodat de schepen
van die klassen ook kunnen varen tot in de
regio. Als verdergaande varianten zijn als eindbeeld uitgewerkt volledige verbetering tot klasse
III of tot klasse IV.

De keuze voor een klasse IV vaarweg komt niet uit de lucht
vallen. De omlegging van de Zuid-Willemsvaart rond
Helmond en de - deels nog geplande - verruiming van
de vaarweg tussen Veghel en de Maas beschikken ook
over de voor klasse IV vereiste afmetingen. De afwegingen, die in het verleden zijn gemaakt om naar klasse IV
te gaan voor de omlegging Helmond en de vaarweg
tussen Maas en Veghel - waaronder de nieuwe sluis in
Schijndel - zijn in principe nog steeds van toepassing.
Door de ontbrekende schakels ook klasse IV te maken
kan er meer rendement uit de reeds gedane investeringen worden gehaald. Alleen dan wordt immers voorkomen dat er in de vaarroutes bottlenecks worden
gevormd. Wat nu wordt besloten, heeft over honderd
jaar nog steeds effect en dan kan een bottleneck frustrerend voor de scheepvaart blijven werken. Een keuze
voor verbeteringen, die een volledige klasse IV vaarweg
niet in de weg staan, wordt daarom ook wel een
no regret optie genoemd.
De route van Helmond tot aan de Maas wordt dan een
klasse IV vaarweg. Klasse III zou weliswaar iets goedkoper zijn om aan te leggen, maar sluit niet aan op
bewegingen in de Europese scheepvaart. In Belgie
bijvoorbeeld komt klasse III niet voor, en in EU-verband worden kanalen in het algemeen opgewaardeerd naar klasse
IV. De binnenvaart zelf bouwt in dit segment van de sector
ook alleen schepen volgens de afmetingen voor klasse IV
vaarwegen.

Stappenplan
Om niet alle investeringen in de kanalen van ZuidoostBrabant in een keer te doen, is in BERZOB een stappenplan opgesteld.
De eerste stap betreft het aanpakken van de sluizen 4, 5 en
6 in de Zuid-Willemsvaart voor 2 0 1 0 . Dit 'aanpakken' komt

neer op nieuwbouw van deze drie sluizen zodat ze kunnen
voldoen aan de eisen voor een klasse IV vaarweg. Er zijn
tevens op het traject relatief kleine aanvullende investeringen op de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal in
verband met bruggen, passageplaatsen en zwaaikommen
noodzakelijk. Deze eerste stap maakt de regio in een klap
bereikbaar voor grotere schepen. De kosten hiervoor zijn
geraamd op 96 miljoen euro voor de sluizen, voorhavens
en spuiwerken en aanvullend 3 4 miljoen euro voor enkele
bruggen, passageplaatsen, etc. Totaal dus 1 3 0 miljoen
euro.
Door de keuze hiervoor zou het Ministerie van V & W een
positief signaal afgeven naar de bedrijven in de omgeving
dat er gewerkt wordt aan een moderne, betrouwbare vaarweg. Meteen bij de sluisvernieuwing kan de doorvoercapaciteit in verband met de waterhuishouding worden verhoogd.
De conclusies in BERZOB kunnen dienen als basis voor de
beslissing om over te gaan tot deze eerste stap.
Het streefbeeld op langere termijn is een klasse IV vaarweg
van de Maas tot aan Son/Ekkersrijt en Helmond, gebruik
makend van de omleggingen in Helmond en 's-Hertogenbosch. Die keuze wordt in de Verkenning onderbouwd.
De kosten hiervoor zijn geraamd op 4 3 6 miljoen euro.

Huidige situatie

Niets doen

Alles klasse IV Alles klasse 111 Sluizen klasse

Sluizen klasse

Q Zuid-Willemsvaart zuidelijke route
I Wilhelminakanaal

I Zuid-Willemsvaart noordelijke route

Aan- en afvoer binnenvaart Zuidoost-Brabant

bij verschillende

infravarianten

In het stappenplan spelen veel factoren een rol. Zo wordt
gekeken naar de economische ontwikkelingen, de voortgang
van de scheepvaart, investeringen en de initiatieven van het
verladend en vervoerend bedrijfsleven.
Ook het beheer en het onderhoud zijn factoren van betekenis. Na verloop van tijd zullen boordvoorzieningen en diverse kunstwerken vervangen of gerenoveerd moeten worden.
Dan kunnen die werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd
dat het kanaalprofiel wordt verruimd en klasse IV vaart
zonder beperkingen op steeds langere trajecten mogelijk is.
Van de verbeteringswerken aan het kanaal kan gebruik
worden gemaakt om meteen de natuurwaarden en de ecologische verbindingsfunctie van de kanalen te versterken.

IMul-optie

Bedieningscentrum

Tilburg

Mocht niet voor dit streefbeeld en stappenplan worden
gekozen, dan rest voor de sluizen 4, 5 en 6 in de ZuidWillemsvaart slechts nog sluiting voor de scheepvaartfunctie op relatief korte termijn. De waterkerende functie
van de sluizen moet worden vervangen door nieuwe dammen in het kanaal met doorlaatwerken ten behoeve van de
waterhuishoudkundige functie. Deze zogenaamde 'nul-optie'
kost ook geld. Dmbouw van de sluizen naar damwanden
met doorlaatwerken is geraamd op 12,5 miljoen euro.
Het niet langer beschikbaar houden voor de scheepvaart
van de route door de drie sluizen is in tegenspraak is met
eerdere beleidsvisies. Het zal gevolgen hebben voor de
waardering voor de regio als vestigingsplaats voor
bedrijven. De potenties van de vaarweg worden
hiermee genegeerd en bovendien wordt de doorgaande recreatietoervaart geblokkeerd en het
voornemen van de overheid geweld aangedaan.

Waarom dit streefbeeld?
Hoe is de projectgroep BERZOB aan het bovenstaande streefbeeld gekomen?
Herstel- of opknapwerk aan de sluizen 4, 5 en 6 is geen optie. Alle basiselementen - zoals funderingen en sluishoofden - zijn versleten. De goedkoopste en eenvoudigste renovatiemethode is de bouwwijze van de sluizen 10
t / m 13 (nieuwbouw sluishoofden en kolk met ruimere doorvaart] en levert tenminste de afmetingen van een
klasse III sluis op. Handhaven of terugbouwen van de sluizen van de huidige klasse II is geen reele mogelijkheid.
In de Verkenning BERZOB is uitgegaan van klasse IV vaart van de Maas tot aan Veghel (dus inclusief de aanleg
van de omlegging 's-Hertogenbosch) als vaststaande autonome ontwikkeling. Goederenstromen over water in
containers en op pallets en zand en grind op middellange termijn (uit Duitsland of via de zeehavens uit zee)
rechtvaardigen een geschikte route via 's-Hertogenbosch. Die route verhoogt de bereikbaarheid van de ROC's
en natte bedrijventerreinen in Veghel, Helmond en langs het Wilhelminakanaal in Lieshout en Son, die door deze
vaarweg tevens met elkaar worden verbonden. Ook zal
de instandhouding van de vaarroute tussen Veghel en
Helmond met aansluiting op het Wilhelminakanaal de
mogelijkheden voor de recreatie(toer)vaart ondersteunen.
Verruiming van het hele Wilhelminakanaal is een dure
oplossing over een lang traject en is tevens afhankelijk
van de kanaalverbetering in Tilburg. Tussen Tilburg en
Eindhoven bevinden zich weinig potentiele bestemmingen. Wanneer de nog te realiseren overslaglocaties bij
Son en Lieshout over water ontsloten moeten worden,
is de noordelijke variant via 's-Hertogenbosch meer
rendabel dan de westelijke route via Tilburg en
Oosterhout.
De zuidelijke route over de Zuid-Willemsvaart via
Nederweert heeft (op korte termijn, 2007) reeds
vernieuwde sluizen, waarlangs klasse III vaart met
beperkingen mogelijk is. Dat is een goede maatregel
gezien de grote hoeveelheden zand en grind die vanuit
het Maasbekken hierlangs worden vervoerd. Op lange
termijn is echter een afname van de vervoerde tonnage
over deze route voorzien.
Verzakking in sluisplateau, sluis 4

Kosten/baten
Wanneer levert verbetering in de infrastructuur voldoende op om een investering te rechtvaardigen? De afweging van maatschappelijke belangen en de vaak indirecte voordelen voor de samenleving maken het beantwoorden van die vraag in veel gevallen moeilijk en soms zelfs onmogelijk.
Toch is het noodzakelijk om een duidelijk en overtuigend antwoord te vinden. Hoeveel kost de
aanleg, verbetering of vernieuwing van vaarwegen en kunstwerken en hoeveel brengt het op voor
de samenleving? In de Verkenning BERZOB werd gebruik gemaakt van de vastgestelde methode
'Overzicht Effecten Infrastructuur' (OEI) en werd een Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse
(MKBA) opgesteld.

De M K B A in BERZOB geeft aan dat uitgaande van reele
verwachtingen het resultaat van de analyse onverdeeld
positief uitvalt. Bij alle varianten voor de vaarweg VeghelSon/Ekkersrijt leveren de investeringen meer baten dan
kosten op. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de verhouding tussen kosten en baten negatief kan uitvallen als
bijvoorbeeld het palletvervoer over water geheel wegblijft of
het bulkvervoer wordt gehalveerd. Ook macro-economische
ontwikkelingen kunnen uiteraard nog roet in het eten
gooien.

een succesvol implementeren van deze nieuwe concepten.
Er zijn verschillende soorten baten te noemen als gevolg
van de verbetering van de vaarwegen. Omdat grotere,
modernere schepen kunnen worden ingezet, die bovendien
een hogere omloopsnelheid hebben door efficientere sluizen
en moderner materieel, is scheepvaart een aantrekkelijker
alternatief voor het wegvervoer. De transportkosten gaan
omlaag en de modal shift neemt toe, met alle maatschappelijke voordelen van dien.
Ook de recreatievaart zal er baat bij hebben als in de vaar-

r

Variant

Kosten
incl. BTW

Baten
ex. BTW

Niets doen (nulvariant)
Sluizen 4 , 5 , 6 + aanvullingen,
beperkt klasse III tot Son
Sluizen 4, 5, 6 + aanvullingen,
beperkt klasse IV tot Son

€

12,5 min

€

0 min

€

- min

86,0 min

€

167,0 min

€

105,0 min

130,5 min
379,5 min
436,0 min

€
€
€

195,5 min
367,5 min
439,0 min

€
€
€

96,5 min
59,0 min
83,0 min

Alles volledig klasse III (Veghel-Son)
Alles volledig klasse IV (Veghel-Son)

€
€
€

Er is in de kosten/baten analyse geen rekening gehouden
met de fasering van de werkzaamheden na de eerste stap
(vernieuwing sluizen 4 , 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart met
enkele aanpassingen aan de vaarweg Veghel-Helmond/
Son). Fasering betekent in dit geval: investeringen doen op
het moment dat ze gewenst zijn. Die fasering zal veel efficiencyeffecten met zich meebrengen. Zo kunnen werkzaamheden worden gecombineerd met noodzakelijk onderhoud of
verbeteringen aan de aanwezige infrastructuur. Dat zal de
kosten/baten analyse van de vaarweg nog verder positief
beinvloeden,
Globaal tweederde van de baten komt van het vervoer over
water van bulkgoederen, zoals zand en grind, veevoeders
en andere agribulk. De overige (maatschappelijke) baten
worden gerealiseerd door het vervoer van pallets en containers per binnenschip. In beide gevallen is er commitment
nodig van het bedrijfsleven. Vervoerders moeten innoveren,
nieuwe logistieke concepten aanbieden. Verladers zullen
hun medewerking moeten verlenen aan het streven naar

Saldo ex. BTW en
verminderd met
kosten 'niets doen'

wegen in Zuidoost-Brabant wordt
gei'nvesteerd. Te denken valt daarbij op de eerste plaats aan het
niet wegvallen van de 'by-pass'
Zuid-Willemsvaart. In BERZOB
worden de baten voor de
recreatievaart niet gekwantificeerd.
Alle berekeningen zijn beperkt tot
de varianten die tot aan Son een
verbetering van de vaarweg opleveren. Bij alle investeringen is
sprake van vervanging en verruiming, niet van uitbreiding. De
verwachting is dan ook dat (milieu-)
effecten zeer beperkt zijn. Wel
ontstaan er kansen voor natuurwaarden bij kanaalverbeteringen.

K/B

„

2,69
1,97
1,19
1,23
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Het vervolg
Uit de Verkenning BERZOB blijkt dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de inzet van de
versch.llende part.jen.
Succes en rendement van de investeringen zijn zelfs afhankeINk van een
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Zuidoost-Brabant is een unieke regio waar verhoudingsgewijs bescheiden investeringen in de vaarwegen een hoog
rendement op kunnen leveren. De vaarweg ligt er en hoeft
slechts te worden opgeknapt en gemoderniseerd om een
volwaardig alternatief te kunnen bieden voor het wegvervoer. De onderhoudsstatus is de afgelopen decennia zo ver
teruggelopen dat als er niets verandert sommige routes
voor de scheepvaart verloren zullen gaan.

belanghebbenden, heeft de huidige situatie veel
weg van een kip-ei-situatie. Wie was er eerder, de
kip of het ei? Het is de hoogste tijd dat een van de
partijen de eerste stap zet. De Verkenning BERZOB
laat duidelijk zien dat die eerste stap moet zijn: de
noodzakelijke vernieuwing van de sluizen 4, 5 en 6
in de Zuid-Willemsvaart. Een taak dus voor de
Rijksoverheid. Terwijl daaraan wordt gewerkt, kunnen de andere belanghebbenden hun plannen verder uitwerken en concretiseren. Genoemd samenwerkingsverband tussen beheerders, gebruikers en
belanghebbenden biedt structuur aan de onderlinge
relaties tussen de partijen.

Samenwerking
Het bedrijfsleven, de betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat,
SRE en de Provincie Noord-Brabant hebben de handen
ineen geslagen en de Verkenning BERZOB is daar het
resultaat van. Gestructureerde voortzetting van die samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven is noodzakelijk
om de revitalisering van de kanalen in Zuidoost-Brabant te
realiseren. Indien Rijk, Provincie, SRE, gemeenten en
bedrijfsleven zich gezamenlijk inspannen, leidt dit tot
synergie en tot de belangrijke impuls om tot concrete
daden over te gaan.
De huidige knelpunten zullen
in de nabije toekomst
steeds zwaarder wegen bij
de vervoerskeuze van
Brabantse bedrijven. Het
streven en de ambitie van
de regio is dat er een volwaardig, modern, betrouwbaar en adequaat bediend
scheepvaartkanaal beschikbaar is. Ook ontwikkelingen
in de binnenvaart zelf
vragen daarom, zoals de
schaalvergroting en de
hoogwaardige logistiek van
pallets en containers.

Kip-ei
Door de grote onderlinge
afhankelijkheid tussen de

De rolverdeling binnen het BERZOB samenwerkingsverband:
•

De Rijksoverheid zorgt als beheerder van de
kanalen voor volwaardige, betrouwbare vaarwegen

•

De verladers maken hun ambities waar door
meer over water te vervoeren

•

Vervoerders zetten hun innovatieve kracht in.
De laatste jaren werd innovatie ingezet om de
beperkingen van de vaarwegen te compenseren
In de toekomst kan die innovatie een rol spelen
in de verwerving van meer lading voor de scheepvaart
Gemeenten en Provincie kunnen vervoer over water
stimuleren door regionale overslagcentra en containerterminals in te passen in het ruimtelijke ordening-beleid.
Ook de vestiging van bedrijven aan het water met
potentieel vervoersaanbod kan worden bevorderd

•
•

De rollen zijn niet voor niets zo verdeeld. Het bedrijfsleven
moet in kunnen spelen op actuele trends en in staat zijn
om korte-termijnbeslissingen te nemen. De overheid heeft
een andere tijdshorizon en kan investeren op de (zeer)
lange termijn, zoals met infrastructuur te doen gebruikelijk.
De Verkenning BERZOB ontlaadt het spanningsveld door te
laten zien hoe economische ontwikkelingen op de lange termijn positief kunnen worden beinvloed. Zo worden overheid
en bedrijfsleven dichter bij elkaar gebracht.
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