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Promotie Binnenvaart Vlaanderen is een VZW.
De Raad van Bestuur vormt een platform van aile actoren die act ief zij n in de binnenva artsector
zowel vanuit de private als de publieke sector:
Werkgevers- en werknemersorgan isaties, havenbesturen en wate rwegbeheerders, bevr achters en
verlade rs, de administraties van economie en die van mo bili t eit en openbare werken , de
econom ische belangenver enigin gen die in de sector actief zijn.
De missie en opdracht van PBV is het econom isch en recreat ief gebruik van de waterwegen te
bevorderen in overe enst emmi ng met het beleid van het Vlaamse gew est t er zake.

Zowat aile belangrijke Europese industriegebieden zijn bereikbaar via het water.
Tijd ens de eerste industrialisati egolven was vervoer over langere afsta nden of voor grotere part ije n
economisch niet anders mogelijk dan per schip. De belangrijk st e industriegebieden ont stonden langs
natuurlijke waterl open of w erden via gegraven kanalen ontslot en.
Zo ontstond een Europees w aterwegennetwerk van meer dan 25.000 km lang. Het meest fij nmazig
netwerk vinden we terug in Belgie en Nederl and, de belangrij kste Eu rope se w aterweg is de Rijn die
de Noordzee havens via de Moezel verbin dt met het oosten van Frankrij k en Zwitserla nd en via het
Rijn-Ma in-Donau kanaal en de Donau een voll edige Oost/West -as vor mt van de Zwarte Zee tot de
Noordzee .
Dankzij de uitbouw van een Europees wegen netwe rk dat vandaag een t otale lengte van ongeveer 5
miljoen km bereikt, waar ond er 60.000 km aut osnelwegen, heeft de vrachtwagen sinds vijfti g j aar de
ro l van de binnenvaart als belangrij kst e trans portm odus voll edig overgenomen.
De huidige modale verdeli ng in Belgie (in tonkm) bedr aagt 75% voo r het w egvervoer, 12% voor het
spoorvervoer en 13% voor de binn envaart . In tonnage is dit respecti evelijk 67 - 9 en 24 percent.
Nochtans heeft het vervo er via de binn envaart gedure nde het laat st e decennium een grote groei
gekend.
Sinds 1997 tot 2008 is de vervoerde tonnage via de binnenvaart over de Vlaamse waterwegen
gestegen met 36% van 53 miljoe n ton tot 72 milj oen ton en de vervoersprest at ie, gemet en in tonkm,
met 46% van 2,9 miljard t onkm tot 4,6 milj ard tonkm .
Deze hernieuwde belangstellin g voor de binn envaart is ondermeer ingegeven door de steeds
to enemende congest ie op de w eg. Want in dezelfde periode is de vervoerde tonnage via het

wegvervoer slechts toegenomen met 3% maar is de vervo ersprestati e, gemeten in tonkm,
toegenomen met 50%.
Maar ook de toenemende maatschappelijke bewustwording naar de andere externe kosten die door
transport veroorzaakt worden, zeals geluidsoverlast - emi ssies en ongevallen, brengt de verladers
ertoe om, waar dit economi sch mogelijk is, de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten .
Infrastructuur is dikwijls de maatgever of de binnenvaart concurrentieel kan zijn met het wegvervoer.
Niet aileen de aanwezighe id van infrastructuur/waterwegen maar ook de dimensies waarop deze zijn
uitgebouwd .
In de huidige maatschappelijke en ruimtelijke context is de realisatie van infrastructuurprojecten met
dergelijke omvang echt er niet evident.
Het Seine/Schelde project sluit aan op het Franse Seine-Nord proj ect en betekent dat er naast de
bestaande Oost/West verbindingen voor het eerst een Europese Noord/Zuid verbinding op groter
gabariet kan uitgewerkt worden die Parijs verbindt met de havens in de ARA-regio. De Franse
waterwegbeheerders voorzien tegen 2020 een trafiek van 13-15 milj oen ton op deze as en een
vervoersprestatie van 6-7 miljard tonkm .
De haven van Gent kan uitgroeien tot een draaischijf op deze as maar ook de havens van Antwerpen
en Zeebrugge, die nu reeds het Noorden van Frankrijk tot hun hinte rland rekenen kunnen aan het
wegwerken van deze missing link belangrijke groe iperspectieven ont lenen.
De grootste groeimarkt in het transport wereldwijd, maar zeker ook voor de binnenvaart, is het
intermodale vervoer van containers . Waar mogelijk
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op deze as gestreefd moeten worden naar

brughoogtes van 7 tot 9,10 meter om vervoer van drie en vier lagen containers mogelijk te maken.

