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Naast grote schepen krijgen ook natuur en veiligheid hun plaats
 
De bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde kan verbeterd worden met vrij beperkte ingrepen, die zich afspelen tussen de huidige rivierdijken.
Dan kunnen schepen met een laadvermogen tot 2.250 ton (klasse Va-schepen) de waterweg op een voldoende vlotte en veilige manier bevaren.
Dat is de conclusie van een uitgebreide haalbaarheidsstudie die W&Z onlangs afrondde. “Met de resultaten gaan we nu een concreet
vervolgtraject uitwerken, waarin naast scheepvaart ook veiligheid en natuur een plaats krijgen langs de Boven-Zeeschelde”, zegt projectleider
Stijn Bosmans van W&Z.
 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding. Die verbinding maakt het mogelijk om met grote schepen tussen
Rotterdam/Antwerpen en Parijs te varen. De Seine-Scheldeverbinding zal het scheepvaartverkeer tussen Frankrijk en Vlaanderen doen toenemen. Om
congestie op het traject tussen het Kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde te vermijden, is het opportuun om de hele Boven-Zeeschelde in te delen
als klasse Va-vaarweg. Daarmee wordt de Boven-Zeeschelde geschikt  voor schepen tot 2.250 ton. Die nieuwe verbinding tussen de havens van Gent en
Antwerpen maakt bovendien een vlottere trafiek tussen het Scheldebekken en het Albertkanaal mogelijk en betekent dus een meerwaarde voor het hele
Vlaamse waterwegennetwerk.

Europees netwerk van waterwegen
Opwaarts van Baasrode is de Boven-Zeeschelde momenteel echter nog geklasseerd als klasse IV-vaarweg. Daardoor vormt ze een knelpunt in het
Europese netwerk van waterwegen. Het is een Europese doelstelling om tot een hecht netwerk van waterwegen te komen, bij voorkeur op het niveau van
de klasse Vb (4.500 ton), maar minstens op het niveau van de klasse Va (2.250 ton). Ook volgens het ‘Infrastructuurmasterplan 2014’ voor de Vlaamse
waterwegen vormt de Boven-Zeeschelde momenteel een knelpunt om de binnenvaart verder te stimuleren en de op Vlaams en Europees niveau
gewenste modal shift van het goederenvervoer van weg naar waterweg te realiseren.

Met welke ingrepen kan de Boven-Zeeschelde volledig opgewaardeerd worden tot een klasse Va-vaarweg? De haalbaarheidsstudie is een eerste stap
om de mogelijkheden te verkennen, licht Stijn Bosmans toe: “Aan welke bochten en bruggen bevinden zich knelpunten die grotere schepen zouden
hinderen? Hoe kunnen die worden opgelost? Welke inrichtingsalternatieven zijn zinvol, welke kosten en baten leveren ze op? Welke alternatieven zijn de
moeite waard om nader te onderzoeken? Dat was het opzet van de studie.”

Beperkte en ingrijpende alternatieven
Verschillende soorten alternatieven werden in detail onderzocht, die telkens passen in een globale visie op de functionaliteit van de vaarweg. Een eerste
reeks alternatieven houdt vast aan de bestaande rivierdijken. De effecten op de natuur kunnen hierbij opgevangen worden door compensaties tussen de
rivierdijken. Bij een tweede groep alternatieven gaat het om een ingrijpende verruiming. Zowel een enkelstrooks- als een dubbelstrooksalternatief werd
onderzocht. Om de veiligheid tegen overstromingen en de ontwikkeling van natuur te compenseren, zijn dan verschillende omvangrijke maatregelen
nodig.

Bij het grote verruimingsalternatief wegen de baten niet op tegen de kosten, dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De
noodzakelijke compensaties op het vlak van natuur en veiligheid in combinatie met de vervanging en vernieuwing van de infrastructuur wegen zwaar
door. Het alternatief met beperkte ingrepen, al dan niet in combinatie met een verruiming van de Ringvaart, blijkt de meest evenwichtige keuze. Grote
schepen kunnen daarbij nog op een voldoende vlotte en veilige manier de Boven-Zeeschelde bevaren. Tegelijk is de ruimtelijke impact gering, waardoor
de infrastructuurkosten beperkt zijn en de compensatiekosten onder controle blijven.

Vervolgtraject
Met het afgeronde haalbaarheidsonderzoek heeft W&Z nu alle informatie om het vervolgtraject aan te vatten. Dat traject is tweeledig. Enerzijds wordt voor
de Boven-Zeeschelde een beheersplan opgemaakt voor huidige klasse IV waarbij onderhoudsbaggerwerken een belangrijke onderdeel zijn. Anderzijds
wordt het beperkte alternatief voor klasse Va, dat uitgaat van de bestaande rivierdijken, verder uitgewerkt. Dat ontwerp moet passen binnen een globale
visie op de Boven-Zeeschelde.

Stijn Bosmans: “En die visie zullen we op haar beurt afstemmen op de bestaande, integrale visie voor de inrichting en het herstel van de Schelde en haar
vallei. Naast scheepvaart omvat die visie ook doelstellingen op het vlak van natuur en veiligheid. Het project rond de bevaarbaarheid van de Boven-
Zeeschelde zullen we ook toetsen aan de processen die Vlaanderen in samenwerking met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) heeft
opgezet en die voor afstemming met Nederland moeten zorgen.”

Voor meer informatie:
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
Afdeling Zeeschelde 
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