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     FOCUS REGIO

Seine-Schelde 
Vlaanderen : 
De juiste investeringen?

Seine Schelde Vlaanderen is het groot-
scheepse binnenvaartproject van De 
Vlaamse Waterweg nv dat met steun 
van de Europese Unie in 2005 opstartte. 
Het project wil  de binnenvaart tot een 
volwaardig alternatief voor goederen-
vervoer op de weg maken om zo files 
te verminderen. Het denkwerk van dit 
project werd opgezet begin de jaren 
‘90. Dergelijke grote projecten zijn als 
tankers, die eens ze een richting heb-
ben ingeslagen, nog moeilijk te keren 
zijn. Toch blijft het belangrijk om af en 
toe een evaluatie te maken en te zien of 
bijsturing nodig is. De wereld staat im-
mers niet stil. 
Vanuit milieustandpunt is het vervoer 
over water een goede zaak. Vervoer 
over de weg geeft -onder meer- minder 
CO2-uitstoot dan vervoer over de weg. 
Tot daar zijn we het volmondig eens met 
de Europese en de Vlaamse Overheid. 
En toch hebben we heel wat bedenkin-
gen bij het project. 
We zetten ze even op een rijtje :
De Vlaamse Waterweg heeft binnen het Sei-
ne-Schelde project zijn scope stelselmatig uit-
gebreid. Daar waar het oorspronkelijk project 
alleen bedoeld was om aanpassingen aan de 
Leie uit te voeren, zijn nu o.a. ook het kanaal 
Roeselare-Leie, het kanaal Bossuit-Kortrijk en 
de Boven-Schelde mee opgenomen.

De bedoeling van de aanpassing is het vaar-
gabarit in te richten voor Klasse Vb-schepen ( 
4.400 ton). Dit zijn schepen met een lengte van 
190 m die zo’n 220 containers kunnen vervoe-
ren in 3 lagen. Hiervoor moeten 90 km oevers 
van de Leie worden heraangelegd en moet er 
45 km Leieloop met 1 meter worden verdiept. 
Ook worden kilometers betonnen kades en 
kaaimuren  aangelegd o.a. als wachtzones en 
zones voor verzamelen en overslag van goede-
ren.

Dit zijn gigantische werken. De kostprijs voor 
het totale Seine-Scheldeproject loopt nu al op 
tot meer dan 1 miljard euro, maar er zal ook een 
heel grote impact op natuur, water en landschap 
zijn. 

Er is echter meer aan de hand: men stelt dit 
project voor als een positieve bijdrage aan het 
milieu. Wat echter volledig ontbreekt is een 
grondige berekening van de CO2-kost van het 
hele project. Wat is bv. de  CO2-kost om 90 km 
Leietracé te voorzien met stalen damplanken 
voor versteviging van de onderwateroevers?  
Hoeveel is de CO2-kost voor het aanleggen van 
kilometers betonnen kades? Hoeveel grondstof-
fen zal men verbruiken voor deze werken? Hoe-
veel gronden moeten worden verplaatst? 

De klimaatkost van deze werken is ongetwij-
feld groot. Dat men in de jaren ’90 dit gegeven 
nog niet gebruikte in analyses is begrijpelijk. 
Maar anno 2020 zou elk groot project een kos-
ten-baten analyse moeten krijgen die de kli-
maattoets kan doorstaan, zeker als we zien dat 
er geen beleid is dat het vervoer op de weg echt 
structureel ontmoedigt. Van de veronderstelde 
winst van dit project door een shift van vervoer 
op de weg naar het water zijn geen berekenin-
gen te vinden. Wat wel onderbouwd is dat de 
Waterweg in haar vaarprognoses zelf aanneemt 
dat slechts een klein percentage van het toe-
komstig vrachtverkeer via de grootste boten zal 
gebeuren. In haar eigen cijfers van voorziet ze 
tegen 2040 jaarlijks 600 à 1000 van dergelijke 
schepen. Dit is minder dan 5% van de verwach-
te trafiek of een tweetal per dag. Maar hier werd 
nog geen rekening gehouden met het feit dat 
het kanaal van de Deule niet zal aangepast ge-
raken aan de 3 lagen containers. Nochtans zijn 
alle grote en dure aanpassingen van de Leie op 
maat van deze grootste schepen (klasse Vb). 
Het Europees kader voor de subsidies legt dit 
op. Maar is dit kader 30 jaar na datum nog rele-
vant?
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“Momenteel worden er 
dus honderden miljoe-
nen euro’s gestoken in 
een project waarvan het 
economisch rendement 
onduidelijk is. Dat is veel 
geld dat waarschijnlijk 
anders en beter kan be-
steed worden.”

Rivierherstelplan Leie
Wel wordt er aan het infrastructuurproject ook 
een natuurproject gekoppeld: Rivierherstelplan 
Leie. Dit plan omvat 3 luiken: oeverherstel, 
inrichten van oude Leiemeanders en 500 ha 
natuurherstel realiseren in de Leievallei om 
natuurverlies uit het verleden voor een deel te 
compenseren. 

Op dit ogenblik worden de oevers van de Leie 
per segment -per pand- uitgetekend om dan 
natuurvriendelijk in te richten van zodra men de 
verdieping van het pand aan het uitvoeren is. 
De oevers worden natuur-technisch ingericht 
met o.a. paaiplaatsen voor de vissen. En het 
moet gezegd: de Vlaamse Waterweg spaar 
kosten noch moeite om de plannen voor oe-
verherstel zo goed mogelijk voor te bereiden. 
Daarvoor werken ze in een zeer open sfeer 
samen met de natuurverenigingen en experts 
uit diverse administraties. Op dit ogenblik zijn 
de plannen voor pand 140 tussen Deinze en 
Sint-Baafs-Vijve volledig uitgewerkt en wil men 
eind 2020 starten met de werken. Alle info is 
terug te vinden op de website van De Vlaamse 
Waterweg. 

De studies voor het inrichten en terug aantak-
ken van een aantal oude Leiemeanders lopen 
nog. De realisatie van de 500 ha natuurherstel 
in de vallei zoals opgenomen werd in een re-
geringsbeslissing van 2010 loopt echter mijlen 
achter op schema. Met de milieubeweging 
kunnen we geen scenario aanvaarden waarbij 
de werken van het infrastructuurgedeelte uitge-
voerd worden om dan het rivierherstelplan voor 
de Leie niet uit te voeren. We blijven daarom 
zeer kritisch toekijken op de eerste inspannin-
gen die hiervoor worden gedaan. De realisatie 
van het rivierherstel werd uitbesteed aan het 
Agentschap Natuur en Bos dat nu onder mi-
nister Zuhal Demir valt, maar de verantwoor-
delijkheid voor het ganse project ligt wel bij De 
Vlaamse Waterweg en dus bij minister Lydia 
Peeters. 

Verbinding tussen Seine- en het Schelde-
bekken ?  
Ook in Frankrijk worden grote nieuwe projecten 
opgezet voor Seine-Schelde: er werd 5 miljard 
euro klaargezet om een gloednieuw kanaal van 
105 km te graven tussen Compiègne en Cam-
brai. Maar om met de grootste schepen met 3 
lagen containers de verbinding te maken tussen 
het Seinebekken via de Leie in Warneton naar 
Rijsel moet men het Deulekanaal passeren. Door 
de hoogte van de schepen- 3 lagen containers- 
moeten 81(!) bruggen worden verhoogd. Frankrijk 
voorziet daar pas na 2045 mee te beginnen. Het 
ziet er dus naar uit dat alle moeite die Vlaanderen 
doet om alles aan te passen en de Leie klaar te 
maken voor vervoer met 3 lagen containers enkel 
en alleen zal dienen voor binnenlands transport in 
België zelf. Uiteraard wordt de economische ren-
dabiliteit van het Seine –Scheldeproject daarmee 
nog eens sterk gehypothekeerd.  

Toekomstgerichte scheepvaart
Momenteel worden er dus honderden miljoenen 
euro’s gestoken in een project waarvan het eco-
nomisch rendement onduidelijk is. Dit is veel geld 
dat waarschijnlijk anders en beter kan besteed 
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worden, bv. in onderzoek en ontwikkeling van 
autonome scheepvaart. In de sector is een 
duidelijke stroming aanwezig die wil inzetten 
op kleinere schepen, die flexibeler zijn en zo 
meer op de logistieke behoeften van bedrijven 
inspelen zodat de echte switch van de weg naar 
het water kan gemaakt worden. De Vb-schepen 
waarvoor men nu de Leie aan het inrichten is, 
kunnen tot 220 containers meenemen. Maar 
zoveel containers verzamelen kost tijd en wel-
licht ook veel productopslag, waardoor dit voor 
veel van onze Vlaamse bedrijven economisch 
niet interessant is.

Voor het bulk- en palletvervoer zijn de grote 
aanpassingen van de vaarwegen niet nood-
zakelijk. Het bulkvervoer neemt momenteel al 
een groot deel van het transport in. De grote 
uitdagingen voor de switch van de weg naar het 
water zitten vooral in de uitbreiding van het pal-
letvervoer. En daar heeft men vooral aangepast 
scheepvaartvervoer voor nodig. De economi-
sche rendabiliteit van het ganse project zou dus 
in die zin moeten herbekeken worden. 

We hebben eerder al aan dat de CO2-kosten 
voor de werken groot zijn. Daar komt dan ook 
nog eens de grondstoffencrisis bij. We moeten 
ons vragen blijven stellen over het aantal trans-
porten van de toekomst. Zullen we zulke grote 
containertransporten blijven invoeren uit China? 
We moeten immers gaan naar een circulaire 
economie met minder verre transporten. De ka-
nalen worden nu aangepast voor zandtranspor-
ten, terwijl we weten dat het zand straks op is…  

Het kanaal Roeselare-Leie dient nu vooral als 
insteekdok voor de veevoederindustrie en pe-
troleumproducten. Gaan we blijvend en meer 
soja invoeren uit Brazilië ten koste van het 
overblijvende regenwoud? Het gebruik van 
fossiele brandstof moet stoppen tegen 2050. 
Gaan we dan nog grootschalige werken doen 
voor dit kanaal voor dergelijke producten?  
Moeten we onze kanalen niet meer gaan zien 
als reservoirs voor drinkwaterproductie?    

En dan nog de finale vraag voor het ganse 
project: is er nu en later voldoende water be-
schikbaar zijn om de Leie, Schelde en de ka-
nalen te voorzien voor de vele functies?  We 
hebben tot hiertoe nog geen enkele afgewerk-
te studie gezien die dit onderzoekt. De lang-
durige droogtes van de voorbije jaren geven 
nochtans aan welke richting het uitgaat.

Als de Vlaamse en Europese politici zorg-
vuldig beleid met gemeenschapsgeld willen 
voeren, zou het ganse project moeten her-
bekeken worden. De verstandigste aanpak 
zou een terugschalen zijn: niet meer mikken 
op de trafiek van Vb-schepen, maar op een 
klasse lager waardoor de investeringskosten 
en de aanpassingswerken drastisch zouden 
verlagen evenals de impact op natuur en land-
schap. Dat vraagt natuurlijk wel meer dan 5 
minuten politieke moed.


