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Betreft: Adviesvraag Strategische MER Mobiliteitsplan Vervoerregio Limburg 

Geachte, 

In antwoord op uw adviesvraag van 25.05.2022, waarin u De Vlaamse Waterweg 
nv advies vraagt inzake het Strategische MER Mobiliteitsplan Vervoerregio 
Limburg, kan ik u volgende melden : 

 

- Betreffende de ambitie modal shift  

Op p. 11 van de nota spreekt men van de ambitie om een modal shift te creëren. 
Hieraan koppelt men het KPI om het aandeel duurzame modi te verhogen van 27% 
naar 40%. Hierbij wordt er echter geen melding gemaakt of deze shift enkel het 
aandeel personenvervoer betreft, dan wel het goederenvervoer of beiden. Gelieve 
dit te verduidelijken.  

Op pg 12 van de nota onder punt 2 vermeldt men de samenwerking tussen de 
vervoersregio Limburg en het Logistiek Platform Limburg om een 
gedragsverandering bij bedrijven te bewerkstelligen voor het verduurzamen van 
vrachtstromen. Hier wil ik bij aanvullen dat ook De Vlaamse Waterweg hier de 
nodige inspanningen voor levert. De modal shift is immers één van de kerntaken 
van De Vlaamse Waterweg, waarbij wij samenwerkingen op alle niveaus aan gaan 
om het wegvervoer naar de duurzamere binnenvaart trachten te verplaatsen. 

- Betreffende de vervoersrelaties 
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Op p. 13 worden de verschillende schaalniveaus van de vervoersrelaties besproken. Onder punt 1 ‘Internationaal 
niveau’ wordt verwezen naar p. 36. Moet de figuur 4-3 op p. 35 dit visualiseren ? Zo ja, is het mogelijk ook 
stromen via de binnenvaart aan te duiden of eventueel een bijkomende kaart toe te voegen? In de VVR Limburg 
is immers één van de belangrijkste vrachtvervoerassen van het land gelegen, namelijk het Albertkanaal. Het lijkt 
ons zinvol om ook hier het belang van te onderstrepen.   

Daarnaast is De Vlaamse Waterweg  niet enkel actief op het internationaal niveau ook binnen het interregionaal 
niveau levert transport via het water voordelen. Het fijnmazig waterwegennet waarover we beschikken leent 
zich hier goed toe.  

- Betreffende de projecten van De Vlaamse Waterweg  

Binnen de VVR Limburg is voor De Vlaamse Waterweg de opwaardering van het Albertkanaal een belangrijk 
project dat een positief effect zal hebben op het gebruik van de binnenvaart in de regio.  

Ook de kleine waterwegen in de regio vormen een belangrijke schakel in een performant waterwegennet. De 
Vlaamse Waterweg wil de economische functie van de kleine waterwegen dan ook absoluut vrijwaren. Zo heeft 
De Vlaamse Waterweg als doel te waken dat bedrijven, gelegen aan deze kleine waterwegen, voor hun aan- en 
afvoer van goederen meer gebruik kunnen maken van het fijnmazig netwerk van bevaarbare waterwegen. Zo 
wordt er enerzijds sterk ingezet op innovatieve projecten rond specifieke vervoersmethoden op kleinere 
waterwegen, maar anderzijds ook op de opwaardering ervan.  

De Vlaamse Waterweg zet bijvoorbeeld sterk in op de opwaardering van het kanaal Bocholt-Herentals. Het 
kanaal is bevaarbaar door klasse IV-schepen. Dit is weliswaar met beperkte diepgang waardoor het rendement 
van de binnenvaart niet optimaal is. Dankzij de aanpassing van het profiel van dit kanaalvak kan deze 
vaarbeperking worden weggewerkt. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van Noord-Limburg via de waterweg, 
mits de vervanging van drie klasse II-sluizen op het kanaal Bocholt-Herentals te Lommel-Mol door één klasse IV-
sluis, sterk verbeterd en zal de binnenvaart in deze regio een belangrijke impuls krijgen.    

- Betreffende de strategische rekenmodellen 

Op p. 28 en volgende wordt het gebruik van strategische rekenmodellen besproken.  Blijkbaar zitten 
vrachtwagens vervat in het model, maar wordt er binnen een scenario geen nieuwe modale verschuiving 
berekend tussen andere modi van transport zoals binnenvaart en spoor. Zo kunnen er geen uitspraken gedaan 
worden over spoor of andere logistieke oplossing. De Vlaamse Waterweg is vragende partij om toch verder te 
onderzoeken of er geen mogelijkheden zijn om binnenvaart en spoor alsnog op te nemen in de rekenmodellen. 
Dit zijn belangrijke assen binnen de regio.  Daarenboven is modal shift binnen de sector vrachtvervoer een 
belangrijk aandachtspunt voor de Vlaamse Regering. 

- Betreffende de vergroening van de voertuigvloot  

Net als vele andere sectoren staat de binnenvaartsector voor een grote uitdaging om de duurzame transitie 
waar te maken. Zowel op Europees, nationaal als regionaal niveau zijn er recent doelstellingen voor de 
binnenvaart bepaald. De Vlaamse Waterweg, het departement MOW, Port of Antwerp-Bruges, Kenniscentrum 
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Binnenvaart Vlaanderen en het binnenvaart bedrijfsleven slaan de handen in elkaar voor een Vlaamse Green 
Deal Binnenvaart. Met deze Green Deal Binnenvaart beogen we vergroening van de Vlaamse binnenvaart en 
meer bepaald een emissiereductie die zowel ons klimaat (CO2-reductie) als onze luchtkwaliteit (reductie van 
andere emissies) ten goede komt. 

Daarnaast is De Vlaamse Waterweg momenteel onderzoek aan het verrichten naar de meerwaarde van 
alternatieve aandrijvingen om de scheepsvloot te vergroenen een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid naar het 
aanbod van waterstof en multipurpose energiehubs langsheen de waterwegen.  

- Betreffende het gebruik van jaagpaden in Vlaanderen 

Hoewel jaagpaden langs waterwegen in de strikte zin geen fietspaden zijn, is fietsen op jaagpaden in principe 
toegestaan en worden jaagpaden veelvuldig gebruikt, zowel voor recreatief als voor functioneel fietsverkeer. 
Gezien het toegenomen gebruik van de fiets als vervoersmodus ook langs het jaadpad is de Vlaamse Waterweg 
aan het werken aan een nieuwe beleidsvisie over het gebruik van onze jaagpaden. 

Momenteel is deze nieuwe beleidsvisie over het functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden in 
Vlaanderen echter nog in opmaak. De resultaten van deze visie worden wel dit najaar verwacht, en kunnen 
mogelijk opgenomen worden in de verdere uitwerking van het MER. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Joël Bijnens 

afdelingshoofd 
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