
OA3 | ANALYSE VAN HET EFFECT VAN DE OPWAARDERING BINNEN HET SEINE-SCHELDE NETWERK

Visie op scheepvaartklassen en indicatieve timing investeringen
Visie op diepgang en indicatieve timing investeringenVisie op doorvaarthoogte (containerlagen) en indicatieve timing investeringen

-> om ook het potentieel van transitverkeer Leie -

Boven-Schelde in beeld te brengen

-> Vlaanderen - Noord-Frankrijk - zuiden van Nederland

Op dit netwerk aanduiden van knooppunten:

- locaties waar waterwegen verknopen

- sluislocaties

-> zone tussen twee knooppunten = regio

-> hoe dichter bij KBK, hoe kleiner de regio

Op KBK 4 regio's:

- regio Moen: sluis Bossuit - sluis Moen

- regio Zwevegem: sluis Moen tot sluis Zwevegem

- regio Kortrijk-Harelbeke: sluis Zwevegem tot sluis 9

- regio Kortrijk-Stad: sluis 9 tot sluis 11

Onderzoeken van een breed binnenvaartnetwerk

Bepalen van vaarroutes binnen het netwerk

- obv gemiddelde vaarsnelheid

- 45 minuten per sluispassage

- kunnen veranderen in de tijd agv geplande infrastructuurwerken

Toekomstige trafieken

1. AUTONOME GROEI

Jaarlijkse groeivoet per NSTR-categorie 2018 - 2030 -> cijfers Federaal Planbureau

2. ALGEMENE MODAL SHIFT

Economische groei, modal shift en samenstelling van de vloot 2018 - 2030

-> cijfers Vlaams verkeerscentrum en expert judgement

3. REGIOSPECIFIEKE GEGEVENS

Specifieke potentie om langs KBK in te zetten op overslag

Gericht op bouwmaterialen + containers

-> cijfers via verkennende gesprekken en expert judgement

NETWERK

HUIDIGE SITUATIE OP HET KBK

Samenstelling vloot en leegvaart

Het model berekent trafieken over het netwerk

Trafieken verdelen over de beschikbare vloot levert scheepsbewegingen

- samenstelling van de vloot -> gegevens Vlaams Verkeersmodel

- aandeel leegvaart per scheepsklasse -> gegevens De Vlaamse Waterweg

4. NIEUWE VOLUMES

Uit verkennende gesprekken zijn nieuwe stromen gedefinieerd. Bedrijven die (deels) transport via

het water willen laten

verlopen na de opwaardering van KBK

-> cijfers via verkennende gesprekken en expert judgement

Specifieke modal shift

De opwaardering van het binnenvaartnetwerk, meer specifiek KBK, doet nieuwe

herkomst-bestemmingsrelaties ontstaan. Er ontstaan immers kortere, nieuwe

vaarroutes.

Bvb Va-schepen op de as Roeselare - Wallonië kunnen varen via KBK (ipv Gent).

Kortere vaarroute -> binnenvaart wordt verhoudingsgewijs goedkoper tov

wegtransport -> potentiële specifieke modal shift agv opwaardering KBK

IIIb. Trafiek na opwaardering KBK

        - 2040

1. Referentiesituatie 2040 (= nulscenario)

2. Opwaardering KBK

3. Opwaardering KBK + realisatie overslag

(bouwhub én containerterminal)

via techniek van Monte Carlo analyse:

- laat toe om prognose niet één maal, maar

veelvuldig uit te voeren en hierbij de

variabelen te laten variëren

- resultaat is een vork van mogelijke

uitkomsten

extrapolatie tot 2059 en verdere doorkijk tot

2070 (exp judgement)

Resultaat voor 3 scenario's: 

VOLUMES op jaarbasis

SCHEPEN op jaarbasis

VOLUMES op jaarbasis

Overzicht NSTR-categroieën

Trafiekgegevens

- trafieken van 2018

- met voor elk transport gegevens over

* de herkomst en bestemming

* aard (NSTR-categorie)

* hoeveelheid vervoerde goederen

* afmetingen schip

Zonder opwaardering

TRAFIEK

Scheepvaartklassen op het Seine Schelde netwerk Diepgang op het Seine-Schelde netwerkDoorvaarthoogte op het Seine Schelde netwerk

I. Bestaande toestand II. Trafiekprognosemodel IIIa. Trafiek in de referentiesituatie 2040
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895 234 1129
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1864
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Berekende scheepvaartbewegingen in de referentiesituatie

Opwaarding KBK zonder economische

ontwikkeling

SCHEPEN op jaarbasis

IIIc. Trafiek na opwaardering KBK +

        economische ontwikkeling - 2040

VOLUMES op jaarbasis

SCHEPEN op jaarbasis

Opwaarding KBK + economische

ontwikkeling
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Leeg

Totaal

Afwaarts Opwaarts Totaal

Berekende scheepvaartbewegingen na de opwaardering (zonder economische ontw)

1.964 1.077 3.041

3.165

6.206

459 2.706

2.423 3.783

Geladen 

Leeg

Totaal

Afwaarts Opwaarts Totaal

Berekende scheepvaartbewegingen na de opwaardering (met economische ontw)

2.909 2.104 5.013

4.927

9.940

1.541 3.386

4.450 5.490

Na de opwaardering merken we dat het grootste deel van de tonnages afkomstig is van transitverkeer. Het zuiver

opwaarderen van het kanaal en het creëren van een link tussen de Boven-Schelde en de Leie zorgt dus voor een

transittrafiek van ca. 2 miljoen ton. Deze transittrafiek is deels te wijten aan het ontstaan van nieuwe stromen (zie STAP 6

van het prognosemodel) maar is grotendeels afkomstig van verschuivingen in het bestaande netwerk door de

routeverkorting die de opwaardering van het kanaal creëert.

Uit bovenstaande tabel volgt dat de opwaardering van het kanaal zorgt voor een zeer sterke stijging in het aantal schepen.

Vooral het aantal lege schepen dat opwaarts vaart valt hierbij op. Dit effect is volledig toe te wijzen aan het netwerkeffect

dat door de opwaardering van het kanaal gerealiseerd wordt. De opwaardering van het kanaal zorgt voor een betere

verdeling van de lege schepen in het netwerk. Uit de analyse van de oorsprong/bestemmingsmatrixen verkregen in het

kader van dit project volgt dat bv. de regio Roeselare een regio is waar veel goederen naartoe gebracht worden (en er dus

veel lege schepen op overschot zijn) terwijl de regio Wallonië voornamelijk een regio is waar goederen vertrekken (en er

dus veel vraag is naar lege schepen). Door de opwaardering van het kanaal kunnen deze regio’s complementair werken

en ontstaat dus een stroom van lege schepen van Roeselare, door het kanaal Bossuit-Kortrijk naar Wallonië. Door de grote

omvaartroute langs de ringvaart bestaat deze stroom op heden niet en varen de lege schepen op vandaag over het

algemeen tussen oorsprong en bestemming. De opwaardering van het kanaal zorgt er dus voor dat lege schepen

optimaler ingezet kunnen worden en schippers optimalere routes kunnen kiezen (bv. driehoeksroutes) dan zuiver

oorsprong-bestemmingsverkeer. 

Uit de tabel volgt dat het totale volume vervoerd op het kanaal stijgt tot ca. 5,2 miljoen ton tegen 2040. Net zoals in het

scenario ‘zonder economische ontwikkeling’ is ca. 2 miljoen hiervan toe te schrijven aan transit verkeer dat gebruik

maakt van het kanaal. De bijkomende ontwikkelingen langsheen het kanaal zorgen voor ca. 2,1 miljoen extra tonnage op

het kanaal dat hoofdzakelijk toe te wijzen is aan importtrafieken. De opwaardering van het kanaal gecombineerd met

extra economische ontwikkelingen kan zorgen voor een vervijfvoudiging van de tonnages in vergelijking met de

referentiesituatie

In bovenstaande tabel en figuur worden de berekende scheepvaartrafieken gegeven. Net zoals bij het scenario ‘zonder

economische ontwikkeling’ zorgt de opwaardering van het kanaal voor een zeer sterke stijging in het aantal schepen. In

dit scenario worden er ca. 10.000 schepen verwacht op het kanaal tegen 2040. Vooral de scheepvaarttrafieken in de

zone Kortrijk nemen nog meer toe. Dit volgt uit het feit dat de meeste bijkomende economische ontwikkelingen vooral

voorzien worden op pand 3. 


