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NOORDWEST EUROPA : DE BINNENWATERWEGEN
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Bij het plan om het Seine- en het Scheldebekken binnenkort met elkaar te verbinden voor schepen met grote tonnages rijst 
de vraag hoe de regio en de deelgebieden alle opportuniteiten die deze nieuwe infrastructuur meebrengt, het best kunnen 
benutten.

De financiering en de uitvoering van 107 km aan nieuwe infrastructuur vormen een grote uitdaging waarbij de overheden actief 
betrokken zijn. Die focus op de realisatie van het Kanaal Seine-Nord Europe neemt echter niet weg dat het volledige waterwe-
gennet van de regio Hauts-de-France een nieuw belang heeft verworven voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Dit waterwegennet met de grootste dichtheid in Frankrijk verbindt reeds de belangrijkste steden van de regio waar de Métropole 
Européenne de Lille deel van uitmaakt, met de grote Noord-Franse en Belgische zeehavens. Dankzij dit nieuwe tracé zal er 
eveneens een verbinding met het bekken van Parijs tot stand komen. Daardoor zal het netwerk een nog belangrijkere plaats 
innemen in het regionale stedelijke systeem en meer bepaald in het grootstedelijk gebied Lille, en uitgroeien tot een belangrijke 
factor voor regionale ontwikkeling.

In dat kader wenst het Agence de développement et d'urbanisme van Lille Métropole gebruik te maken van de competenties 
van de leerstoel stedelijke economie van de ESSEC Business School om samen na te denken over de voorwaarden om ten volle 
van de voordelen van die nieuwe infrastructuur te kunnen genieten. Een team van docenten en studenten gaat nu het advies 
inwinnen van tal van deskundigen op het vlak van transport, logistiek en ruimtelijke ontwikkeling, maar ook van de strategieve-
rantwoordelijken van de verschillende betrokken gebieden in Hauts-de-France en België.

Een collectieve strategische reflectie heeft het mogelijk gemaakt om de verschillende strategische assen van die ontwikkeling in 
kaart te brengen:

1) De waterweg als "industriële, logistieke (en energie)snelweg" van de regio
2) De waterweg en de strategieën op het vlak van zee- en binnenhavens
3) De ontwikkeling van de waterweg en afstemming met de grootstedelijke en regionale transportvoorzieningen
4) De waterweg en het territoriale marketingbeleid voor de regio
5) De waterweg als opportuniteit om het riviertoerisme te ontwikkelen
6) De waterweg en de evolutie van de grensoverschrijdende strategie (waarbij stakeholders zijn betrokken)
7) Hoe een strategie voor grondbeheer en ruimtelijke ordening langs de waterweg ontwikkelen?

Dat partnerinitiatief maakt het mogelijk om de eerste conclusies die in dit document worden samengevat, gezamenlijk te 
bespreken.
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DE REGIO IN HET HART VAN EUROPA
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DE HERLANCERING VAN HET KANAAL SEINE-NORD 
EUROPE MOET DE BIJZONDERE POSITIE  
VAN DE REGIO IN EUROPA BEVESTIGEN

De macro-economische en technologische ontwikkelingen 
van de laatste dertig jaar hebben ertoe geleid dat grote metro-
polen een prominente positie innemen als actoren bij de 
wereldwijde menselijke, economische en informatie-uitwisse-
lingen, terwijl hun rol in de regulering van het economische, 
sociale of milieubeleid wordt onderstreept. In West-Europa 
komt die tendens tot uiting in het toenemende belang van de 
drie grote polen van economische en stadsontwikkeling:
› de twee grote hoofdstedelijke regio's Parijs en Londen, 

koplopers op het gebied van demografisch en economisch 
gewicht in de rangschikking van Europese agglomeraties;

› een polycentrisch gebied in Noord-Europa, broedplaats van 
de kapitalistische ontwikkeling in Europa tussen de 13de 
en 19de eeuw, dat een netwerk vormt en in zijn geheel 
eveneens een uiterst belangrijke demografische en eco-
nomische speler is; dit gebied is gestructureerd rond de 
grote Noord-Europese havens (meer bepaald Rotterdam, 
Antwerpen, Amsterdam en Hamburg) en de Rijnlandse as.

De driehoek Parijs-Londen-Noord-Europese havens/
Rijnlandse as, die we de West-Europese “megaregio” zullen 
noemen en waarbinnen de metropool Lille en de regio Hauts-
de-France een bevoorrechte positie innemen, onderscheidt 
zich van de rest van Europa op het punt van:
› demografie en economie;
› dichtheid van de wegen- en spoorweginfrastructuur; 
› het belang van de grote luchthavens (Roissy-Charles-de-

Gaulle, Heathrow, Schiphol enz.) en de interacties ertussen;
› de leidende rol in de economische ontwikkeling van Europa.

In de context van de toenemende concurrentie tussen ‘s 
werelds grote megasteden dient de megaregio een voo-
raanstaande rol te spelen in de Europese ontwikkeling.

We stellen vast dat er vandaag de dag heel wat concurren-
tie is tussen die drie grote territoriale centra. In het licht 
van de snelle en massale opkomst van nieuwe megalopo-
lissen op wereldschaal (Shanghai en São Paulo om er een 

HET RIJSELSE GROOTSTEDELIJKE SYSTEEM, ZWAARTEPUNT VAN DE WEST-EUROPESE MEGAREGIO
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paar te noemen), lijkt die concurrentie dodelijk voor de 
gehele Europese ruimte. Terwijl die drie grote gebieden ver-
schillende en dus mogelijk complementaire economische 
motoren hebben, zijn ze nog steeds weinig met elkaar ver-
bonden en weinig transnationaal. In dat opzicht komt de 
strategische dimensie van het Kanaal Seine-Nord Europe tot 
haar recht als unieke waterwegverbinding voor schepen met 
grote tonnages tussen de Parijse regio en de Noord-Europese 
havens.

Dit project, dat deel uitmaakt van een Europees beleid 
voor de ontwikkeling van negen prioritaire corridors en een 

centraal trans-Europees multimodaal transportnetwerk tegen 
2030, lijkt een belangrijke schakel te zijn in de Europese 
transportketen. Het moet met name de mogelijkheid bieden 
om:
› in hoge mate bij te dragen aan het Europese beleid op 

het vlak van multimodale corridors (Atlantische Oceaan, 
Baltische Zee en Noordzee, Rijn-Alpen en Middellandse 
Zee);

› de logistieke banden tussen Parijs, de Seine-as en de Noord-
Europese havens te versterken.

DE SEINE-SCHELDEVERBINDING, EEN ONTBREKENDE SCHAKEL IN DE EUROPESE TRANSPORTKETEN
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1- 4,5 miljard euro, waarvan 1,9 miljard afkomstig is van de Europese Unie, 
één miljard van de Staat, één miljard van de openbare besturen en 600 mil-
joen euro van leningen.

2- Men verwacht dat het Kanaal Seine-Nord Europe rond 2026 of 2027 in 
dienst zal worden genomen.

3- De creatie van vier multimodale platformen op het traject van het Kanaal, 
waarvan de financiering zeker nog niet rond is, vormt geen garantie voor 
ruimtelijke ontwikkeling langs de waterweg, aangezien het aanbod nooit 
automatisch leidt tot een vraag.

Het moet eveneens de mogelijkheid bieden om de 
noodzakelijke modal shift van wegvervoer naar vervoer over 
de binnenwateren te verwezenlijken, vooral voor het mas-
sale goederentransport van de Noord-Europese havens naar 
Parijs. Dat is des te meer nodig om de groei op te vangen van 
het goederentransport over de verkeersassen en stedelijke 
verkeersknooppunten in de regio, die momenteel overbelast 
worden door vachtwagens (A1, A2, A16, A25, A26, A29, enz.). 
De economische en milieukosten van het vervoer zouden 
zodoende afnemen.

Door de wereldwijde toename van het goederenverkeer op te 
vangen, herpositioneert het project de regio Hauts-de-France 
als raakvlak tussen de Parijse regio en de Noord-Europese 
havens:
› de Rijselse metropool, die de historische rol van politiek, 

cultureel en territoriaal raakvlak in West-Europa vervult, 
meer bepaald met België maar ook met de Britse Eilanden, 
waarmee Lille sterkere banden heeft dan de rest van 
Frankrijk;

› de nabijgelegen grensoverschrijdende gebieden, met name 
Kortrijk en Tournai, waarmee Lille dagelijks functionele ban-
den onderhoudt (woon-werkverkeer, recreatieve verplaat-
singen, dagelijkse goederen- en informatiestromen, kapi-
taal- en economische banden die bedrijven onderhouden);

› het mijnbekken, dat zich in sikkelvorm tussen Valenciennes 
in het oosten en Béthune in het westen uitstrekt en onge-
veer 1,2 miljoen inwoners telt. In de prakrijk vindt er geen 
mijnbouw meer plaats, maar het beheer van het industriële 
erfgoed blijft een belangrijke regionale uitdaging. Het mijn-
bekken integreert zich steeds meer in Lille op het vlak van 
woon-werkverkeer, relatie tussen hoofdzetel en vestigingen, 
onderwijs en recreatieve verplaatsingen. De positionering 
is niet enkel centripetaal: ook al fungeert het mijnbekken 
tegenwoordig als woongebied en arbeidskrachtenreservoir 
voor de metropool, toch zijn de uitwisselingen niet helemaal 
onevenwichtig, aangezien tal van kaderleden in de regio Lille 
wonen en in het mijnbekken werken;

› de kust met de havens van Calais en Dunkerque. Hoewel 
de geschiedenis van dit gebied weinig te maken heeft met 
die van Lille en het hinterland, positioneert het zich steeds 
meer in het grootstedelijke systeem van Lille; zo is het goe-
derenvervoer van de beide havens bijvoorbeeld groter dan 
dat van Le Havre en Rouen samen (respectievelijk 90 miljoen 
ton tegenover 86 miljoen ton in 2016).

Wanneer het Seine-Scheldeproject een nieuwe start kent 
en de financiering ervan1 relatief zeker is, stellen we nu vast 
dat de regionale deelgebieden (nog) niet voorbereid zijn 
op de komst van een infrastructuur die zich kenmerkt door 
een continu karakter van “klassiek” transportproject dat 
één punt met een ander punt verbindt, met de volgende 
eigenschappen: 
› multifunctioneel: het betreft niet alleen een transportpro-

ject, maar ook een ecologische infrastructuur en een project 
van ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling;

› grensoverschrijdend: het heeft een geostrategisch doel dat 
een dynamiek van interterritoriale samenwerking in gang 
zet op meerdere niveaus (lokaal, grootstedelijk, interregio-
naal en interstedelijk). In de context van waterbeheer en 
waterwegontwikkeling is het project niet los te zien van alle 
deelgebieden stroomopwaarts en stroomafwaarts. De impli-
caties en de uitdagingen die het meebrengt gaan dus veel 
verder dan de 107 kilometer van het nieuwe traject.

De Seine-Scheldeverbinding noopt de regionale deelge-
bieden tot een temporele en ruimtelijke projectie2, die op 
meerdere vlakken gerechtvaardigd is:
› door hun centrale geografische positie te midden van de met 

elkaar verbonden gebieden krijgen ze de unieke kans om 
hun ontwikkeling te baseren op die aanzienlijke investering;

› als mede financierder van het project hebben ze recht op 
een gedeelte van het rendement op hun investering in ter-
men van waardecreatie in al haar vormen.

Die waardecreatie zal echter niet alleen voortvloeien uit 
de nieuwe verbinding, maar tevens uit een massale modal 
shift ten voordele van de binnenvaart enerzijds en de mul-
tiplicatoreffecten daarvan anderzijds3. Het project moet het 
mogelijk maken om een “insulaire” functionering van de 
regionale deelgebieden in de Europese transportketen te 
overstijgen, waarbij de deelgebieden niet louter als “door-
gang” dienen voor de grootschalige goederenstromen.
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De nieuwe impuls voor het Kanaal Seine-Nord Europe moet 
de deelgebieden er dus toe brengen om de mogelijkheden 
die de waterweg biedt, te benutten. Het doel van die syn-
these bestaat erin hen de sleutels in handen te geven om 
die uitdagingen het hoofd te bieden, met het oog op zowel 
strategische reflectie als collectieve mobilisatie.

Het deskresearch, het overleg en de collectieve uitwisseling 
van informatie die plaatsvonden in het kader van de ADULM/
ESSEC-samenwerking hebben ons in staat gesteld het primaat 
van de endogene ruimtelijke ontwikkeling die met dit pro-
ject samenhangt opnieuw te bevestigen, d.w.z. de capaciteit 
van de deelgebieden om hun ontwikkeling in de eerste plaats 
te baseren op hun eigen troeven, in tegenstelling tot de ana-
lyses en redeneringen die vaak berusten op een voornamelijk 
exogene benadering van de effecten. We zijn van mening dat, 
om het Kanaal Seine-Nord Europe zo goed mogelijk te enten 
op de regionale deelgebieden:
› de waterweg in de eerste plaats moet worden beschouwd 

als een hefboom voor de endogene ontwikkeling van de 
deelgebieden (1);

› de aard en de mate van de modal shift ten voordele van de 
binnenvaart en dus ook de aantrekkingskracht van deelge-
bieden, d.w.z. het echt “Europese” karakter van het project, 
zullen afhangen van die endogene ontwikkeling (2);

› die twee complementaire dimensies tot de progressieve 
vorming van een waterwegecosysteem nopen (3), wat ruim 
op voorhand en dus vanaf nu ideeën en acties veronderstelt 
in verband met strategie voor grondbeheer en ruimtelijke 
ordening, evenals de coördinatie op verschillende niveaus.
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01.  
DE WATERWEG MOET DE ONTWIKKELING  
VAN DE TROEVEN VAN DE REGIO VERSNELLEN

DE WATERWEG MOET DE INDUSTRIËLE 
EN LANDBOUWACTIVITEITEN  
VAN DE REGIO VERSTERKEN

De regio Hauts-de-France kenmerkt zich door een sterke 
aanwezigheid van industriële en landbouwactiviteiten die 
vooral in de 19de en 20ste eeuw tot ontwikkeling zijn gekomen4:
› de agro-voedingssector (50.000 arbeidsplaatsen en 290 

bedrijven met ten minste 20 werknemers), sterk verte-
genwoordigd in de tewerkstellingszones van Lille, Boulogne-
sur-Mer, Péronne, Thiérache en in mindere mate Arras, 
Béthune-Bruay en Flandre-Lys;

› de chemische industrie (35.000 arbeidsplaatsen en 260 
bedrijven met ten minste 20 werknemers), hoofdzakelijk 
in Lille, Béthune-Bruay, Amiens, Beauvais, Compiègne en 
Roissy-Sud-Picardie;

› de energiesector (35.000 arbeidsplaatsen en 1000 bedri-
jven), hoofdzakelijk in de omgeving van Dunkerque;

› de metaal- en staalindustrie (16.800 arbeidsplaatsen en 
150 bedrijven), hoofdzakelijk in de omgeving van Dunkerque, 
Maubeuge en Vallée de la Bresle-Vimeu;

› de papier- en kartonindustrie (8.000 arbeidsplaatsen en 
ruim 180 bedrijven), van oudsher geconcentreerd rond 
Saint-Omer;

› de scheepvaartsector (5.200 arbeidsplaatsen en ruim 200 
bedrijven) met een sterke concentratie in de stadsgebieden 
Lille, Boulogne-sur-Mer, Calais en Dunkerque, en in mindere 
mate Amiens, Béthune-Bruay en Valenciennes;

› de sector van de bouw en de openbare werken (108.000 
arbeidsplaatsen en ruim 300 bedrijven met ten minste 50 
werknemers) vooral in Lille, Cambrai, Arras, Flandre-Lys en 
Laon.

De afgelopen dertig jaar hebben de meeste van die sectoren 
ingrijpende veranderingen en herstructureringen ondergaan, 
die hun huidige en toekomstige economische model en hun 
verankering in de regio in vraag stellen. De regio Hauts-de-
France beschikt echter over het waterwegennet met de 
grootste dichtheid in Frankrijk, dat het grootste deel van 
de deelgebieden met elkaar verbindt en bezaaid is met tal 
van industriële en landbouwbedrijven die momenteel heel 
weinig gebruik maken van waterwegen in hun productie-
proces. Daar zijn twee oorzaken voor:
› in navolging van de rest van het land werd de logistieke sec-

tor in de tweede helft van de 20ste eeuw rond het wegen-
net gestructureerd, hetgeen de geografische en logistieke 
organisatie van de productie bepaald heeft;

› fysieke onderbrekingen (bijvoorbeeld verkeersassen) tussen 
bedrijven en waterwegen, die soms dicht bij elkaar liggen, 
leiden tot overslagactiviteiten.

Hindernissen voor het gebruik van waterwegen kunnen soms 
overwonnen of verkleind worden door het lokale ruimteli-
jke planningsbeleid waarin de openbare besturen een rol te 
spelen hebben. Het gebruik dient te beantwoorden aan de 
potentiële noden van de economische actoren en kan zeker 
op grote schaal gesteund worden via fiscale stimulansen, 
maar moet, om levensvatbaar te zijn, afgestemd zijn op de 
vraag van de ondernemingen.

Zonder een exhaustieve lijst op te stellen van de argumenten 
die voor het gebruik van waterwegen door de verschillende 
sectoren in de regio pleiten, kennen we ter illustratie enkele 
actuele feitelijke voorbeelden aanhalen:
› de agro-voedingssector maakt veel gebruik van waterwegen;
› het transport van bouwmaterialen genereert reeds heel wat 

binnenvaartverkeer, wat zal worden versterkt door de grote 
infrastructuurprojecten in de regio (in de eerste plaats het 
Kanaal Seine-Nord Europe) en daarbuiten (bijvoorbeeld 
Grand Paris Express); 

4- Deze gegevens van 2016 komen van de Atlas économique des Hauts-de-
France, opgesteld door de Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie.

INDELING VAN DE VERKEERSSTROMEN PER SECTOR

Bron: Voies Navigables de France
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HET REGIONALE WATERWEGENNET EN HET GEBRUIK ERVAN PER SECTOR

Bron: Voies Navigables de France
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› ook de metaal- en staalindustrie maakt veel gebruik van 
waterwegen, meer bepaald in de omgeving van de Grand 
Port Maritime de Dunkerque (GPMD);

› de energiesector, via de raffinaderij van de GPMD en het 
steenkooltransport, en de chemische industrie maken 
samen 5% uit van het binnenscheepvaartverkeer;

› de automobielindustrie maakt eveneens gebruik van 
waterwegen, hoofdzakelijk voor het containervervoer van 
onderdelen, bijvoorbeeld Toyota Onnaing in de haven van 
Saint-Saulve.

Die voorbeelden kunnen als basis dienen om het onderlig-
gende economische model en de winstopportuniteiten die 
voortvloeien uit het gebruik van de verschillende vervoerswi-
jzen (weg, spoor, water) te analyseren. Die inzichten in het 
huidige “industriële weefsel” van de regio, d.w.z. het lokale 
ecosysteem, kunnen vervolgens aan de gehele productie-
sector ten goede komen in een logica van de uitwisseling 
van ervaringen en good practices. De regio Hauts-de-France 
kan hierin een cruciale rol spelen als strategische stimulator 
en raakvlak tussen openbare en economische actoren.

Bepaalde strategische opportuniteiten zijn overduidelijk:
› van systemen om huishoudelijk en/of industrieel afval 

via waterwegen op te ophalen binnen de Métropole 
Européenne de Lille stimuleren om de ontwikkeling van 
regionale activiteiten op het gebied van afvalverwerking 
en de daaruit voortvloeiende circulaire economie te 
bevorderen;

› het productieproces van de industriële en landbouwbe-
drijven verbeteren dankzij de watervoorraden: pompins-
tallaties kunnen het bijvoorbeeld mogelijk maken om het 
drinkwaterverbruik te verminderen. Dergelijke installaties 
zijn bijvoorbeeld in de Canadese regio Montréal ontwikkeld;

› de watervoorziening op termijn veilig stellen, een belan-
grijke uitdaging voor een regio die over 20 jaar risico zal 
lopen op waterstress. Bovendien voeren de waterwegen het 
oppervlaktewater af, wat van groot belang is voor de kust en 
het mijnbekken, dat de hydrologische gevolgen draagt van 
de steenkoolwinning;

› de waterwegen in de dynamiek van de regionale ener-
gieomschakeling integreren wat betreft:
- energieproductie: de sterke agrarische component in het 

regionale weefsel biedt de kans om biomassa uit landbouw 
te genereren, meer bepaald voor de productie van vloei-
baar aardgas (LNG), waarmee steeds meer boten zullen 

worden aangedreven. De watervoorraden zijn bovendien 
zelf een bron van lokale energieproductie en -opslag5;

- energietransport: de waterwegen kunnen dienen om gas- 
of elektriciteitsleidingen aan te leggen. Ook al lijkt dat van-
daag de dag niet nodig, de mogelijkheid van een dergelijk 
gebruik op lange termijn over middellange afstand mag 
niet worden uitgesloten. Hier bestaan talrijke voorbeelden 
van6. Een vergelijkbaar gebruik is ook over kortere afstand 
mogelijk door middel van warmtenetten;

› het gebruik van waterwegen integreren in strategieën om 
het economische weefsel te vernieuwen, hetgeen de kans 
biedt om te experimenteren met nieuwe vormen van indus-
trie, waarbij bulktransport bijvoorbeeld een sleutelrol speelt 
in de ontwikkeling van 3D-printen. Men dient in dit kader 
ook rekening te houden met opkomende modellen zoals 
drijvende fabrieken (voor de productie, opslag en verlading 
van gas). Het meest emblematische voorbeeld is Prelude 
FLNG7, een fabriek waar gas offshore binnenkomt en wordt 
omgezet in vloeibaar aardgas (LNG). Waterwegen kunnen 
ook dienen om toekomstige glasvezelnetwerken te onders-
teunen8 en zelfs te beantwoorden aan de noden van digitale 
en energieoperatoren in hun hoedanigheid van continue 
infrastructuur.

Naast een herindustrialisering van de regio staat er een 
“industriële revolutie”9 op het spel in de regionale deelge-
bieden waarvoor water een belangrijke hefboom is.

5- In Frankrijk zijn er reeds dergelijke installaties ontwikkeld, onder meer pom-
pcentrales, bijvoorbeeld te Grand’Maison (Isère), en Revin (Ardennes).

6- Er wordt bijvoorbeeld een 280 kilometer lange onderzeese elektriciteitska-
bel in de Golf van Biskaje gelegd om elektriciteit tussen Frankrijk en Spanje 
uit te wisselen. Er bestaan tal van grensoverschrijdende voorbeelden voor 
elektriciteit (tussen Noorwegen en Nederland,) en aardgas (Nord Stream 
tussen Rusland en Duitsland), terwijl andere in uitvoering zijn (Viking Link 
tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk voor elektriciteit; de Trans 
Adriatic Pipeline van de Grieks-Turkse grens naar Italië).

7- Gebouwd in opdracht van Royal Dutch Shell door het consortium Samsung 
Heavy Industries-Technip en in 2017 in gebruik genomen langs de 
Australische kust.

8- Bijna al het intercontinentale internetverkeer passeert door honderden 
onderzeese kabels.

9- Vanuit die optiek kan het Kanaal Seine-Nord Europe perfect worden geïnte-
greerd in het project REV3.
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Om al die opportuniteiten te benutten en een vraag te gene-
reren, moet men vertrekken van de huidige en toekoms-
tige noden van de economische actoren. De vier multimo-
dale platformen die langs het traject zijn voorzien10, bieden 
ongekende ontwikkelingsmogelijkheden. Andere sites met 
een groot potentieel kunnen eveneens worden voorgesteld:
› Douai, een historisch binnenscheepvaartcentrum dat reële 

opportuniteiten lijkt te bieden voor de implantatie van een 
logistiek platform;

› Ribécourt huisvest een echt industrieel weefsel met toegang 
via het spoor- en het wegennet, met name een treinverbin-
ding met het spoorwegemplacement Tergnier, dat vandaag 
onderbenut wordt en strategisch verbonden is met het 
spoorwegnet van Grand Paris;

› Compiègne biedt aanzienlijke mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van de scheepsbouw, aangezien de stad het 
vertrekpunt vormt voor de aanleg van het Kanaal, die van 
zuid naar noord zal plaatsvinden.

Die in eerste instantie endogene aanpak biedt ieder deelge-
bied de mogelijkheid om zijn eigen plaats te vinden in het 
toekomstige waterwegennetwerk, zodat ze de onderlinge 
concurrentie kunnen overstijgen en externe middelen kunnen 
aantrekken.

AANTREKKINGSKRACHT  
VAN DE REGIO EN STADS-  
EN LANDSCHAPSONTWIKKELING 

De strategische rol van de waterweg in de endogene ontwik-
keling van de deelgebieden vereist ook een stedelijke en 
landschappelijke herbestemmingsstrategie. Er dient een 
strategie te worden geïmplementeerd om de oevers van 
de waterwegen op te waarderen in een logica van valorisa-
tie van hun rol als communicatiekanaal. Al te vaak is er geen 
verband tussen die oevers en het gebruik ervan, hetzij voor 
vervoer over de weg (indien een as langs de waterweg loopt 
en de toegang ertoe kruist, maar ook indien die ruimtes als 
parkings benut worden) hetzij voor uitsluitend residentiële 
doeleinden.

Deze strategie moet de diversiteit van de gebruiksdoelein-
den langsheen de waterweg op elkaar afstemmen in een 

logica van gedeelde economische, stedelijke en landschaps-
functies. We moeten daarbij benadrukken hoeveel oppor-
tuniteiten er bestaan op het vlak van landgebruik langs de 
waterwegen in tal van regionale deelgebieden – in het mijn-
bekken en de Rijselse metropool, vooral daar waar de vele 
industrieterreinen op korte en middellange termijn zullen 
worden herbestemd – en meer bepaald voor projecten op 
het vlak van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.
Dat zijn ook uitgelezen ruimtes om recreatief gebruik te 
organiseren, dat beantwoordt aan een sterke vraag van de 
gebruikers en de omwonenden. Daarvan getuigen heel wat 
successen, zowel in België als in de Rijselse metropool.

Vanuit die optiek zijn er strategieën nodig voor stadsver-
nieuwing, voor herbestemming van bepaalde zones en voor 
het vrijwaren van kwaliteiten om ontwikkelingsopportu-
niteiten in bepaalde sectoren voluit te benutten:
› door de continuïteit van de zachte trajecten te verzekeren, 

gaande van wandelpaden tot een fietsnetwerk. Die laatste 
kunnen nieuwe mobiliteitsmogelijkheden bieden die de ver-
keersstromen optimaliseren in een milieuvriendelijke logica;

› door harmonieus na te denken over de onderbrekingen en 
overbruggingen van waterwegen evenals de signalisatie en 
het stadsmeubilair;

› door de ecologische dimensie van het deelgebied in stand 
te houden en te herwaarderen, meer bepaald de belangri-
jkste natuurgebieden en specifieke biotopen evenals de 
landbouwactiviteiten en de biodiversiteit;

› door de kunstmatige aanleg van de waterkanten zoveel 
mogelijk te beperken;

10- Noyon, Nesle, Marquion et Péronne.
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› door de eventuele schadelijke effecten van de verbreding 
van de waterwegen op de deelgebieden te beperken. De 
inspanningen die de Belgische gewesten op dat vlak hebben 
geleverd verdienen aandacht wegens de complexiteit van de 
gebruikte procedures en de daaruit voortvloeiende uitda-
gingen op het gebied van eigendomsrechten11;

› door de waterwegen te positioneren als een van de attrac-
ties van het deelgebied op het vlak van residentiële, 
landschappelijke en toeristische aantrekkelijkheid.

Die herbestemming van het deelgebied via de waterwegen 
gaat gepaard met een centrale uitdaging betreffende het 
beheer en behoud van de watervoorraad, hetgeen soms 
wordt onderschat wegens de regenachtigheid van de regio, 
waarbij beoogd wordt:
› De kwaliteit van het oppervlaktewater te verhogen;
› De waterbevoorrading van de regio te verbeteren;
› De overstromingsrisico’s te verkleinen.

We dienen op te merken dat het een intrinsiek grensover-
schrijdende uitdaging betreft. Daarom is het belangrijk dat 
de EGTS van de Eurometropool de kwestie aanpakt teneinde 
een dynamiek van co-constructie van grensoverschri-
jdende projecten in gang te zetten via het blauwe park van 
de Eurometropool, waarbij water een sleutelrol speelt in de 
levenskwaliteit, het leefmilieu, het landschap en het recrea-
tieve gebruik van de regio. De Vlaamse actoren van de EGTS 
hebben bijvoorbeeld de organisatie van een “waterfeest” 
voorgesteld dat in alle deelgebieden van de Eurometropool 
zou plaatsvinden. Het kan daarbij gaan om een eerste bouws-
teen van een grensoverschrijdende grootstedelijke beleving 
en ervaring.

11- Het voorbeeld van de bekende “Pont des Trous” in Tournai belichaamt de 
ambitie en de interesse van de Belgen, zowel Walen als Vlamingen, in de 
aanleg van de nieuwe waterweg, aangezien er heel wat knowhow vereist 
is om een middeleeuwse waterpoort waaraan de inwoners zo gehecht 
zijn, aan te passen.

DE HORTILLONNAGES VAN AMIENS:  
STEDELIJKE HERWAARDERING, MILIEUBEHOUD, 
LANDBOUWSYSTEEM EN ATTRACTIE VAN DE REGIO

De Hortillonnages in de stad Amiens zijn een school-
voorbeeld van het aantrekkelijker maken van kanalen en 
waterlopen. Deze drijvende tuinen liggen op enkele hon-
derden meters van de gotische kathedraal en strekken 
zich uit langs 65 km kanalen in het stadscentrum. Nadat 
de groenteteelt in onbruik raakte, is het moerasgebied 
lange tijd verwaarloosd geweest. Lokale actoren hebben de 
meeste Hortillonnages omgevormd tot stadstuintjes en het 
stadsbestuur wil ze nu laten klasseren als werelderfgoed. 
Met ruim 150.000 bezoekers per jaar speelt de site vandaag 
de dag een belangrijke rol in het toerisme maar ook in de 
landbouw en ecologie van de stad, het departement en de 
regio.
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GETRAPTE HAVENSYSTEMEN EN VERSCHILLENDE SPECIALISATIES
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02.  
ENDOGENE ONTWIKKELING MAAKT HET MOGELIJK 
DE DOOR HET KANAAL SEINE-NORD EUROPE 
GEGENEREERDE INTERNATIONALE STROMEN BETER 
OP TE VANGEN

Het Kanaal Seine-Nord Europe is een intrinsiek Europees pro-
ject, waardoor het gehele netwerk in aanmerking komt voor 
een financiering van 40% door de Europese Unie. Als men 
de rol van de waterweg in de endogene ontwikkeling van de 
deelgebieden bevestigt, mag men de grootschalige dimensie 
ervan niet uit het oog verliezen: die twee luiken zijn nauw met 
elkaar verbonden.

NOODZAAK MAAR OOK ONZEKERHEID 
VAN DE MODAL SHIFT:  
NAAR EEN OPTIMALISERING  
VAN DE STROMEN…

Frankrijk onderscheidt zich van de meeste andere Noord-
Europese landen door een overwicht van het wegvervoer in 
het goederentransport (ongeveer 80% van de goederenstro-
men) en door een achterstand in de modal shift.

We constateren dat landen een andere weg hebben afgelegd 
wat de vervoerswijzen betreft:
› België en Nederland maken sinds 2000 een belangrijke 

modal shift door, waarbij vooral België een inhaalbeweging 
maakt (in 2002 was het aandeel van wegvervoer vergeli-
jkbaar met dat van Frankrijk, terwijl het in 2012 nog slechts 
58% uitmaakt);

› Duitsland heeft in die periode geïnvesteerd in het spoor-
vervoer, dat in 2002 nog vergelijkbaar was met Frankrijk 
(19%), maar in 2012 gestegen was tot 23% (terwijl het met 4 
procent daalde in Frankrijk);

› In Frankrijk is het aandeel van het wegvervoer, dat in 2002 
reeds aanzienlijk was, nog gestegen ten nadele van het 
spoorvervoer.

Als gevolg daarvan zijn er heel wat congestieproblemen op 
de grote verkeersassen in heel West-Europa (met name in 
de historische noord-zuid- en oost-west-corridors vanuit de 
noordelijke havens van Antwerpen en Rotterdam, die zelf al 
verzadigd zijn wegens de fileproblemen in het hinterland) 
maar ook in de regio, waarvan het goederentransport over 
de weg ten dele aan de basis ligt (A1, A2, A16, A25, A26, A29 
enz.). Die modal shift naar de binnenvaart (en het spoor) is 
momenteel cruciaal gelet op de volgende vaststellingen:
› het totale goederenvervoer neemt in de hele Northern 

Range toe, waar momenteel twee derde van de in Europa 
ingevoerde goederen aankomen, goed voor 900 miljoen ton 
in 2012. De Europese Commissie verwacht bovendien een 
groei van het goederentransport met 80% en een groei van 
het reizigersverkeer met 50% tegen 2050;

› we zien een echte revolutie in het goederenvervoer op 
intercontinentale schaal doordat de locatie van de produc-
tie en van de stromen steeds complexer wordt, waardoor 
ook de mogelijke trajecten en vervoerswijzen (met inbegrip 
van vliegverkeer) gevarieerder worden;

› het wegvervoer geneert vandaag de dag extra kosten voor 
de economie, het milieu en de transportsector. Met één 
liter brandstof kan men één ton goederen 20 km over de 
weg transporteren, 80 km over het spoor en 100 km over 
het water (waterwegen voor grote tonnages). Eén konvooi 
van 4.500 ton (van het type dat op het Kanaal Seine-Nord 
Europe zal varen) transporteert evenveel goederen als 250 
vrachtwagens of 125 treinwagons (4 volledige treinen);

› de congestie van de grote verkeersassen en meer bepaald 
van de wegen die dichtbevolkte gebieden doorkruisen, leidt 
tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en almaar toe-
nemende problemen voor de volksgezondheid.

De huidige staat van de transportinfrastructuren zorgt voor 
een onhoudbare situatie in het licht van de voorspelde toe-
name van het vervoer van goederen en personen.

FRANSE ACHTERSTAND OP HET VLAK VAN DE MODAL SHIFT

2002 2012 Evolutie (%)
Weg Spoor Water Weg Spoor Water Weg Spoor Water

EU 28 75,5 18,3 6,2 75,1 18,2 6,7 -0,4 -0,1 0,5
Duitsland 66,3 18,8 14,9 64,6 23,1 12,3 -1,7 4,3 -2,6
België 77,5 10,7 11,8 58,3 17,5 24,3 -19,2 6,8 12,5
Frankrijk 77,7 19,1 3,1 80,6 15,2 4,2 2,9 -3,9 1,1
Luxemburg 90,7 5,6 3,7 93,2 3,4 3,4 2,5 -2,2 -0,3
Nederland 63,3 3,3 33,4 56,2 5,1 38,7 -7,1 1,8 5,3
Verenigd Koninkrijk 89,7 10,2 0,1 87,8 12,1 0,1 -1,9 1,9 0

Bron: Eurostat



    › De waterweg die de deelgebieden van Hauts-de-France verbindt
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole

18

De aard en de mate van die modal shift zijn onderhevig aan tal 
van onzekerheden die onmogelijk te voorspellen zijn binnen 
een tijdspanne van 10 jaar:
› het Europese beleid inzake corridors, de verkeersopstoppin-

gen en luchtvervuiling in Nederland en Vlaanderen, de groei 
van just-in-time logistiek (waarbij men de wegvervoersrisi-
co’s tracht te vermijden) en de evolutie van het milieube-
leid (bijvoorbeeld het Eurovignet) kunnen de modal shift 
bevorderen;

› de (snellere) ontwikkeling van het wegvervoer, de 
ontoereikende capaciteit van de Franse scheepvaart om 
over te schakelen op vloeibaar aardgas (LNG), de oversla-
gactiviteiten die de binnenvaart meebrengt en de verkorting 
(of afname) van de stromen ten gevolge van de ontwikke-
ling van energieautonomie kunnen de modal shift echter 
afremmen;

› ten slotte kunnen ook andere factoren zoals de evolutie van 
het vliegverkeer of de fluctuaties van de olieprijs een rol 
spelen.

De modal shift en dus mogelijk ook het economische model 
van het Kanaal Seine-Nord Europe in de exploitatiefase 
hangen over het algemeen af van de opportuniteiten die de 
waterweg zal bieden en van het gebruik dat de deelgebie-
den ervan zullen maken. We spreken dus beter van een opti-
malisering van de stromen dankzij het Kanaal Seine-Nord 
Europe, die gestimuleerd wordt door de deelgebieden.

… OM TE BOUWEN AAN DE EUROPESE 
TRANSPORTKETEN

Er bestaat een aanzienlijke concurrentie tussen de drie grote 
West-Europese centra (Parijs, Londen en de Noord-Europese 
havens). Daarvan getuigt de bezorgdheid over het Seine-
Scheldeverbindingsproject bij sommigen actoren die bang zijn 
voor de concurrentie van de grote Noord-Europese havens. 
Het valt niet te ontkennen dat het verkeer van en naar de 
haven van Antwerpen sinds de jaren 90 sneller groeit dan dat 
van en naar de Franse havens. In 1990 was het containerver-
voer in Antwerpen even groot als dat van alle Franse havens 
samen en vandaag de dag is het 2,5 keer groter. De haven 
van Antwerpen is erin geslaagd om zich via de bestaande 
infrastructuren aan te sluiten op Île-de-France.

In de periode 1990-2016 hebben de Franse havens hun 
omzet wel kunnen vergroten, maar ze hebben mark-
taandeel verloren tegenover hun Belgische, Nederlandse 
en Duitse tegenhangers, die hun omzet spectaculair hebben 
zien groeien en zo hun leiderspositie hebben versterkt. De 
reeds vermelde congestieproblemen hebben dus geen grote 
impact gehad op de lokalisatie- en concentratiestrategie van 
de scheepsbevrachters. De Franse havens rechtstreeks laten 
concurreren met de Noord-Europese havens lijkt geen rele-
vante strategie te zijn.

EVOLUTIE VAN HET MARKTAANDEEL VAN DE BELANGRIJKSTE WEST-EUROPESE ZEEHAVENS OP HET VLAK VAN CONTAINERVERVOER

Rouen Le Havre Dunkerque Antwerpen Zeebrugge Rotterdam Bremen Hamburg Totaal
1990

Containers (TEU) 0,1 0,8 0,1 1,6 0,3 3,7 1,1 2 9,7
Marktaandeel (%) 1 8,2 1 16,5 3,1 38,1 11,3 20,6 100

2010
Containers (TEU) 0,1 2,4 0,2 8,5 2,5 11,1 4,9 7,9 37,6
Marktaandeel (%) 0,3 6,4 0,5 22,6 6,6 29,5 13 21 100

2016
Containers (TEU) 0,1 2,5 0,3 10 1,4 12,38 5,5 8,9 41,1
Marktaandeel (%) 0,2 6,1 0,7 24,3 3,4 30,1 13,4 21,7 100
Gemiddelde jaarlijkse 
groei (1990-2016) 0% 4% 4% 7% 6% 5% 6% 6% 6%

Evolutie  
van het marktaandeel (%) -0,8 -2,1 -0,3 7,8 0,3 -8,0 2,1 1,1 0

Bron: Websites van de havenautoriteiten. Twenty Foot Equivalent Unit of TEU is een vereenvoudigde meeteenheid voor containervervoer waarbij een container 
van 20 voet als 1 TEU geldt.
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De komst van infrastructurele megaprojecten zoals de 
Nieuwe Zijderoute en de Trans-Arctische Route, die Azië en 
het Rijnland (met name Duisburg) rechtstreeks met elkaar 
verbinden zonder over zee langs de Southern Range en ver-
volgens de Northern Range te passeren, kunnen bovendien 
de klassieke modellen van het intercontinentale goederenver-
keer ontwrichten en het onevenwicht versterken. Vanuit die 
optiek lijkt het absoluut noodzakelijk voor de regio’s Hauts-
de-France, Île-de-France en Normandie om zich aan te sluiten 
op de Nederlandse en Rijnlandse havensystemen, eerder dan 
te proberen er rechtstreeks mee te concurreren.

Het Kanaal Seine-Nord Europe zal de netwerking van de 
reeds sterk hiërarchische en gespecialiseerde havensyste-
men nog versterken:
› de effecten daarvan zijn moeilijk te voorspellen12: het 

Kanaal Seine-Nord Europe zal een gemeenschappelijk hin-
terland creëren tussen Le Havre en de Noord-Europese 
havens, maar wie zal er voordeel uit halen? In geval van een 
herverdeling van hun marktaandeel, hoe kan Dunkerque 
activiteiten naar zich toetrekken van Rotterdam en/of Le 
Havre? Wat houdt de toekomst in voor het transport van 
vloeistoffen en olie in bulk?

› op termijn is er onderzoek nodig naar de complementariteit 
en synergieën op supraregionale schaal. Zowel partner-
schapsstrategieën als het streven naar specialisatie (kleine 
schepen, short-sea shipping …) zullen almaar meer voort-
vloeien uit de manier waarop de deelgebieden die uitdagin-
gen het hoofd beiden.

De deelgebieden dienen een gezamenlijk Europees project 
te realiseren opdat de endogene dynamieken de verwachte 
exogene effecten van het project zouden stimuleren. Op 
termijn dient de interterritoriale dialoog te resulteren in 
een “waterwegecosysteem”.

12- Conjuncturele politieke ontwikkelingen zoals de Brexit kunnen bijvoorbeeld 
een aanzienlijke impact hebben: Calais heeft grotendeels om die reden 
Dunkerque in 2017 voorbijgestoken in termen van tonnage.



    › De waterweg die de deelgebieden van Hauts-de-France verbindt
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole

20

HET TOTALE GOEDERENVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE HAVENS VAN DE NORTHERN RANGE
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03.  
ONTWIKKELING VAN EEN WATERWEGECOSYSTEEM 
IN DE RIJSELSE METROPOOL EN DE REGIO  
HAUTS-DE-FRANCE

Hierna volgt een schets van enkele strategische uitdagingen 
die voortvloeien uit de twee reeds vermelde grote benaderin-
gen om het Kanaal Seine-Nord Europe-project aan te pakken.

NOCH EEN GEÏSOLEERD GEBIED,  
NOCH EEN DOORGANGSGEBIED:  
EEN AGRO-INDUSTRIËLE EN LOGISTIEKE 
HUB…

Vanuit die optiek is de positionering van de regio Hauts-
de-France als agro-industriële en logistieke hub op West-
Europese schaal aangewezen, gezien haar endogene en 
exogene dimensies. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in:
› de optimalisering van de goederenstromen via het water: 

de ontwikkeling van digitale tools en e-commerce vergroot 
het belang van reactiviteit en vlotheid bij de creatie van toe-
gevoegde waarde. Dankzij de voortschrijdende ontwikkeling 
van apparatuur om goederen in real time te lokaliseren, 
binnenschepen die lange afstanden afleggen, hun lading 
optimaliseren en her en der aanleggen, waardoor kleine en 
grote tonnages aan elkaar worden gekoppeld13;

› de opbouw en evolutie van lokale knowhow op het vlak 
van logistiek;

› de vorming van een competentiepool op het vlak van de 
binnenvaart om de Franse sector voor te bereiden op een 
steeds sterkere Belgische en Nederlandse concurrentie en 
het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen.

… DIE STEUNT OP DE HAVENS,  
DE SPIL VAN DE ONTWIKKELING  
VAN HET WATERWEGECOSYSTEEM

Hoewel ze vaak gepercipieerd worden als landverslindende 
ruimtes en infrastructuren die hinder veroorzaken en de 
nadruk wordt gelegd op hun invoer aspect, spelen zowel de 
binnenhavens als de zeehavens op alle niveaus een belan-
grijke rol als raakvlak tussen hun regio en de buitenwe-
reld. Ze vormen dus een cruciale spil voor de geleidelijke 
ontwikkeling van het ecosysteem en van de interterritoriale 
dialoog.

13- Hoewel men rekening moet houden met de kost van de reiniging van het 
ruim om van lading te veranderen, zijn binnenschepen vandaag de dag 
gespecialiseerd in een bepaald ladingtype, waardoor de vlotheid van bulk-
transport gegarandeerd blijft.

Bron: Ports de Lille, Euralogistic, CCI Artois, Europese Unie, Préfecture de la 
Région Hauts-de-France, Région Hauts-de-France

DIAGRAM VAN DE LOGISTIEKE KETEN VOOR DE BINNENVAART IN HAUTS-DE-FRANCE
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Die havens worden vaak gepercipieerd als op zichzelf 
staande entiteiten, terwijl ze tools vormen die ten dienste 
staan van de ontwikkeling van hun regio. Tegelijkertijd is de 
voorbereiding op de komst van het Kanaal Seine-Nord Europe 
de ideale gelegenheid om enkele cruciale uitdagingen te 
onderstrepen:
› de zeehavens dienen absoluut een loutere logica van 

infrastructuurbeheer te overstijgen om in navolging van 
hun Belgische en Nederlandse tegenhangers het volgende 
te ontwikkelen:
- een economische en commerciële cultuur om mark-

taandeel te verwerven en hun lokale economische weefsel 
te ondersteunen;

- een partnerschap met hun regio;
› de prestaties van de haveninfrastructuur hangt 

rechtstreeks af van haar hinterland en dus van haar lokale 
partners op het vlak van:
- doelmatigheid van de activiteiten: het slecht functione-

ren van de omliggende gebieden (bijvoorbeeld congestie) 
heeft rechtstreekse gevolgen voor het eigen functioneren;

- mogelijkheden om gronden te ontwikkelen: in dat opzicht 
is het gebruik van terreinen langs een waterweg voor doe-
leinden dien niet met de waterweg verbonden zijn een 
verarming van het potentieel;

- de capaciteit om aan de vraag van bestaande en toe-
komstige klanten te beantwoorden;

- het in evenwicht brengen van import- en exportstromen 
in zowel de zeehavens als de binnenhavens.

Het zijn dus niet zozeer de havens als wel de corridors in 
hun geheel die vandaag de dag met elkaar concurreren om 
nieuwe activiteiten aan te trekken en aldus een waaier van 
diensten aan hun klanten te bieden.

Zowel voor de import als voor de export blijkt bijvoorbeeld 
de gevarieerdheid van de parameters waaraan een haven-
complex moet voldoen om concurrentieel te zijn; vele 
havens zijn in hoge mate afhankelijk van hun hinterland en 
dus van hun coördinatie met de andere regionale actoren: 
infrastructuren, supply chains, diverse vervoerswijzen, ver-
pakkingscapaciteit en aangepaste diensten. Enkel een dergeli-
jke coördinatie maakt het mogelijk om de import- en exports-
tromen in de zeehavens en binnenhavens in evenwicht te 
brengen.

De noodzaak van de creatie van een synergie tussen de zee-
havens en binnenhavens van Hauts-de-France heeft zich 
vertaald in de oprichting van Norlink Ports in januari 201714, 
een organisatie die gericht is op het versterken van de syner-
gieën tussen de regionale kusthavens en rivierhavens om de 
logistieke opportuniteiten van Hauts-de-France gezamen-
lijk te benutten. Dit initiatief maakt integraal deel uit van de 
wens om alle actoren van de regionale logistieke waardeke-
ten binnen bedrijven te verenigen, te ondersteunen en te 
valoriseren, om zo de regio te helpen bij het aantrekken van 
activiteiten. Die samenwerkingsmodellen moeten worden 
voortgezet om op termijn op interregionale schaal tot vol-
tooiing te komen.

PORTS DE LILLE EN INPLANTING VAN ROQUETTE:  
DE PROMOTIE VAN EEN ECOSYSTEEM

Als wereldleider op het vlak van innovatieve plantaardige 
ingrediënten voor de voedings-, veevoeder- en farmaceu-
tische industrie heeft het bedrijf een magazijn van 42.000 m² 
gebouwd in het havengebied van Santes. De maatschappeli-
jke zetel is gevestigd in Lestrem, dus het bedrijf kan gebruik 
maken van de Leie en de Deûle als verbindingskanaal tussen 
zijn twee vestigingen; het bedrijf is ook aanwezig nabij 
Amiens, een site die eveneens via het water bereikbaar 
zou zijn. Het bedrijf heeft zich laten overtuigen door de 
grootschalige mogelijkheden die de Leie biedt in samen-
hang met de haven van Santes en de spoorverbinding. 
Door een doordachte strategie op schaal van het nabijgele-
gen hinterland maar ook op regionale schaal – met inbegrip 
van bijvoorbeeld de site van Amiens – te koppelen aan de 
mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen – dankzij het 
Kanaal Seine-Nord Europe – heeft Ports de Lille het bedrijf 
kunnen overhalen om zich op een strategische locatie te 
vestigen en zo heel wat activiteiten voor de regio te genere-
ren. Het behoort dus tot het takenpakket van havens en hun 
hinterland om een grootschalige logistieke strategie voor 
bedrijven te bedenken en te implementeren waardoor ze 
nieuwe markten kunnen betreden: dit wordt geïllustreerd 
door het feit dat Ports de Lille het contract heeft behaald 
ten nadele van Gent en Antwerpen, die ook met het che-
mische bedrijf overleg pleegden.

14- Opgericht door de kamers van koophandel van Grand Port Maritime de 
Dunkerque, Société d’Exploitation des Ports du Détroit en Syndicat Mixte 
Docks Seine Nord Europe-Escaut, en verenigt een twintigtal havens en 
haventerreinen in de regio.
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Aan de andere kant van de grens blijkt die noodzaak uit de 
recente oprichting van North Sea Port als resultaat van de 
fusie van de havens van Gent (België), Vlissingen (Nederland) 
en Terneuzen (Nederland). Het aldus samengestelde geheel 
vormt een echte industriële en gediversifieerde haven (met 
lichte en zware industrie, waaronder organische chemie), 
die bovendien gebaseerd is op infrastructuren en een func-
tionering die echt multimodaal zijn. Door deze fusie komt 
de nieuwe haven in de Top 10 te staan qua tonnage, maar 
in ieder geval meer dan Antwerpen of Rotterdam blijft de 
ontwikkelingsgraad vergelijkbaar met die van de belangrijkste 
zeehavens en binnenhavens van de regio Hauts-de-France. 
Dit grensoverschrijdende voorbeeld is ongetwijfeld interes-
sant om nader te analyseren teneinde samenwerkingen en 
synergieën tussen havens in de regio te versterken.

EEN ECOSYSTEEM DAT OOK TOT 
UITING KOMT IN DE ONTWIKKELING 
VAN RIVIERTOERISME EN REGIONALE 
MOBILITEIT

Ten slotte kan die waterwegecosysteemlogica met een com-
binatie van endogene en exogene ontwikkeling tot uiting 
komen in de ontwikkeling van riviertoerisme. Riviertoerisme 
is reeds sterk ontwikkeld in Duitsland (via de Rijn-Donau-
verbinding), rond Bordeaux (Garonne, Dordogne en monding 
van de Gironde) en op het Canal du Midi en wordt uitge-
probeerd op de Seine-as. Over lange afstand kunnen er in dat 
nieuwe verbonden systeem cruises op West-Europese schaal 
worden aangeboden, waarop de regionale deelgebieden en 
de Rijselse metropool kunnen inspelen.

De markt is in Frankrijk nog weinig ontwikkeld in vergelijking 
met de Noord-Europese buurlanden, maar zit momenteel in 
de lift met nationaal ruim 10 miljoen passagiers per jaar. Het 
publiek is trouwens aan het diversifiëren. Buitenlanders en 
senioren met een grote koopkracht vormen een groot struc-
tureel aandeel van de passagiers op Franse riviercruisesche-
pen. Er lijkt een lichte verjonging van het publiek bezig te 
zijn15, zodat dit cruisetype zich moet aanpassen aan jonge 
koppels en gezinnen door bijvoorbeeld sportactiviteiten zoals 

fietstochten of wandelingen aan te bieden. Dit is een oppor-
tuniteit die de regionale deelgebieden dienen te benutten om 
aan die structurele en opkomende vraag te voldoen.

In dat kader dienen de belangrijkste stedelijke centra van het 
regionale en grootstedelijke systeem vaste aanlegplaatsen 
voor cruiseschepen te worden teneinde:
› een gemeenschappelijk netwerk van inschepingsplaatsen 

voor passagiers te creëren en te valoriseren;
› plezierhavens aan te leggen;
› de vestiging van bootverhuurders te stimuleren;
› het aanbod van toeristische boottochten uit te breiden;
› toerisme “op en rond het water” te ontwikkelen.

Die activiteit heeft zonder twijfel niet hetzelfde strategische 
belang als de andere uitdagingen, maar biedt het voordeel van 
potentieel federerend te zijn en een dynamiek van partner-
schap tussen de havens en hun hinterland te stimuleren.

Een van de strategische uitdagingen voor het Kanaal Seine-
Nord Europe is het koppelen van de werkzaamheden die in 
de loop van de komende jaren zullen plaatsvinden, aan een 
regionale en grootstedelijke mobiliteitsstrategie. Die strate-
gie kan helpen om een antwoord te bieden op de huidige 
en toekomstige congestieproblemen van de andere tra-
jecten en verplaatsingswijzen. Bijvoorbeeld:
› de ontwikkeling van waterbussen16 zal misschien geen 

oplossing bieden voor het probleem van de massale dageli-
jkse verplaatsingen, maar kan wel een ecologisch alternatief 
vormen voor bepaalde types verplaatsingen en kan gecom-
bineerd worden met lokaal toeristisch gebruik;

› de ontwikkeling van zachte vervoersmiddelen zoals wan-
delroutes en fietspaden langs de waterweg, kan een bijdrage 
leveren aan de mobiliteit en tegelijkertijd een waterwege-
cosysteem laten ontstaan met buurtwinkels, fietsverhu-
urwinkels en diverse recreatiemogelijkheden. Men kan zich 
voorstellen dat andere mobiliteitsvormen, bijvoorbeeld 
zelfrijdende voertuigen, zich op termijn langs de waterweg 
ontwikkelen.

15- Die elementen zijn afkomstig uit het verslag “Analyses des meilleures pra-
tiques internationales du tourisme fluvial” van het DGE, het CGET en de 
ministeries van Territoriale en Economische Cohesie en Financiën uit 2018.

16- Frankrijk beschikt overigens over erkende expertise ter zake, bijvoorbeeld 
de ferrydienst van Transdev in Australië.
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WATERWEGEN EN HET INTERCOMMUNALE NETWERK IN DE REGIO HAUTS-DE-FRANCE
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COÖRDINEREN OM TE ANTICIPEREN:
VAN GRONDBEHEER NAAR STRATEGIEËN  
VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN GEZAMENLIJKE 
ONTWIKKELING 

Het project van het Kanaal Seine-Nord Europe biedt een his-
torische kans voor de deelgebieden van de regio Hauts-de-
France. De aard en omvang van de gunstige effecten zullen 
rechtstreeks afhangen van de capaciteit om zich het project 
toe te eigenen. Dat houdt het volgende in:
› alle mogelijkheden die de waterweg biedt, benutten;
› de respectieve deelgebieden op grotere schaal positioneren:

- de meest lokale effecten zijn niet los te zien van de evolu-
ties die zich op grotere schaal voordoen;

- coördinatie tussen actoren op meerdere niveaus is 
essentieel;

› anticiperen op het strategische karakter van de waterweg 
en de omgeving door middel van een echte strategie voor 
grondbeheer, zonder dewelke de regio niet de mogelijkheid 
heeft om waarde te creëren via een project dat in de eerste 
plaats de regio zelf aangaat.

Dat grondbeheer moet uiteindelijk uitmonden in een trans-
versaal en gecoördineerd ruimtelijkeordeningsbeleid. Ieder 
deelgebied is verantwoordelijk voor het maken van herwaar-
derings- en ontwikkelingskeuzes, met inbegrip van de omvor-
ming en ontwikkeling van bedrijventerreinen en economische 
infrastructuren, huisvestingsprojecten, de opwaardering van 
het erfgoed, het landschap en het toerisme, het beleid in 
verband met zachte vervoersmiddelen of het beheer van de 
natuurlijke rijkdommen en energiebronnen. Het is echter in 
eenieders belang dat die keuzes op alle niveaus genomen 
worden binnen een gemeenschappelijk strategisch kader. 

De uitwerking van een SRADDET (regionaal plan voor ruimteli-
jke ordening) of een Schéma de Coopération Transfrontalière 
(plan inzake grensoverschrijdende samenwerking – SCT) 
vormt bijvoorbeeld de aanleiding om eenieders rol te verdui-
delijken en te bevestigen. Een dergelijk gemeenschappelijk 
strategisch kader is onmisbaar als basis voor zowel een geza-
menlijk project als een beleid inzake territoriale marketing, 
dat cruciaal is voor deelgebieden die nog steeds kampen met 
een slecht imago en een gebrek aan aantrekkingskracht. 
De historische rol die waterwegen gespeeld hebben in de 
politieke, culturele, socio-economische en demografische 
ontwikkeling van zowel de Belgische en Nederlandse deelge-
bieden als de belangrijkste steden van Hauts-de-France kan 
niet genoeg worden benadrukt. Rekening houdend met de 
dichtheid van het waterwegennetwerk, dat de meeste regio-
nale deelgebieden met elkaar verbindt, zijn ze bovendien 
een belangrijke factor in de verankering van de nieuwe regio 
Hauts-de-France. Waterwegen fungeren over het algemeen 
als een cruciale hefboom om de economische mogelijkhe-
den van de regionale deelgebieden te structureren en hun 
competitiviteit te versterken.

Een dergelijke interterritoriale samenwerking brengt even-
veel uitdagingen mee als er betrokken actoren zijn, maar 
biedt de deelgebieden de zeldzame mogelijkheid om te 
experimenteren, zich te ontwikkelen en misschien zelfs 
“metterdaad” een echt Europese constructie te worden.
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