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1. INLEIDING 

Al eeuwen droomt men van een waterweg tussen de Seine en Noord-Frankrijk die voldoet aan de noden 

van de tijd. Naar aanleiding van het Kanaal van Saint Quentin schrijft Benoit-Louis de Rive dat men sinds 

het begin van de 18de eeuw begrijpt dat het in het algemeen belang van Frankrijk zou zijn om een grote 

waterweg te bouwen die het zuiden met het noorden van het land verbindt1.  

De eerste noemenswaardige waterweg op dat traject is het Kanaal Crozat dat de Somme en de Oise vanaf 

de 18de eeuw verbond.2 Maar al snel werd dat kanaal vervangen door het Kanaal van Saint-Quentin, dat 

verder bouwde op het traject en nog meer noordelijk ging, richting Cambrai. Hierdoor werden vanaf 1809 

Somme en Oise verbonden met de Schelde. Dit kanaal werd heel druk bevaren.3 Als antwoord op de 

toenemende verzadiging kwam daar in 1965 het Canal du Nord bij.4  

Het Kanaal van Saint-Quentin is uitgerust voor spitsen of péniches. Het Canal du Nord staat spitsen, 

konvooien van spitsen en Canal-du-Nordschepen toe. Door het beperkte laadvermogen en de traagheid 

van dit type schepen zorgen deze kanalen voor een opstopping op een van de meest drukke trajecten 

van Europa. Het Kanaal Seine-Noord-Europa moet hier een antwoord op bieden en wordt onderdeel van 

het Europese TEN-T-project, de Seine-Scheldeverbinding. De geplande oplevering is in 2027. Het is dankzij 

dit Europese project en de Europese steun dat dit project mogelijk kan worden gemaakt. 

De aanloop naar de realisatie van het Kanaal Seine-Noord-Europa was een komen en gaan van twijfels en 

onzekerheden. Politieke keuzes, verkeerd geraamde kosten en strategische belangen leken lang het project 

lam te leggen. Door de Europese steun en onder andere het doorzettingsvermogen van de regio Hauts-

de-France zal dit project normaal gezien binnenkort het levenslicht zien. 

Deze studie geeft een algemeen overzicht te geven van de realisatie van het toekomstige Kanaal Seine-

Noord-Europa. Hierdoor zal de impact van het kanaal op Vlaamse bedrijven kunnen worden ingeschat. 

Bovendien is het bedoeld als handig naslagwerk om de opportuniteiten te zien voor Vlaamse bedrijven 

met betrekking tot de realisatie van het kanaal. 

 

  

                                              
1 Précis historique et statistique des canaux et rivières navigables de la Belgique et d’une partie de la France ; blz. 47. Benoît-Louis de Rive. 1835. 
2 http://histstquentin.free.fr/lecanalcrozat.htm, opgezocht op 07/01/2019 
3 https://www.tourisme-cambresis.fr/canal-saint-quentin.html, bezocht op 13/03/2019 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Nord_(France), bezocht op 13/03/2019 

http://histstquentin.free.fr/lecanalcrozat.htm
https://www.tourisme-cambresis.fr/canal-saint-quentin.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Nord_(France)
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2. GEOGRAFISCH 

Het kanaal zal van Aubencheul-au-Bac, nabij 
Cambrai tot in Compiègne lopen. Hierdoor 
worden Schelde en Oise met elkaar 
verbonden. Deze verbinding zal een 
historisch knelpunt opheffen dat gevolgen 
heeft voor Frankrijk en voor de hele 
omliggende supranationale regio. Door een 
verbeterde infrastructuur worden 
belangrijke industriële, logistieke en 
commerciële centra en zeehavens 
verbonden.5 
 
Hierdoor ontstaat een groot netwerk voor 
scheepvaart tussen Le Havre en de Benelux, 
en verder tot in het Ruhrgebied: de Seine-
Scheldeverbinding.  
Dit gebied vertegenwoordigt 12.6% van de 
Europese bevolking en is goed voor 17% van 
het Europese bbp. 6 

 
Vier departementen worden doorkruist door 
het kanaal: Nord, Pas-de-Calais, Somme en 
Oise. Deze maken deel uit van de nieuwe 
grote regio Hauts-de-France, goed voor 6 
miljoen inwoners op 31806 m2. 
 

  

                                              
5 Rapport d’Activité 2016 – GEIE Seine-Escaut 
6 http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.vnf.fr%2Fsne%2Farticle.php3%3Fid_article%3D36%26id_rubrique%3D4%26lang%3Dfr, bezocht op 
17/01/2019  

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.vnf.fr%2Fsne%2Farticle.php3%3Fid_article%3D36%26id_rubrique%3D4%26lang%3Dfr
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3. WELKE BEDRIJVENZONES WORDEN VERBONDEN? 

De Seine-Schelde-verbinding verbindt de havens van Le Havre, Rouen en Parijs, ook wel HAROPA genoemd, 
met de haven van Duinkerke, North Sea Port, de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen. Verder 
op het traject wordt via het Albertkanaal Luik bereikt. Nog verder op de verbinding zitten Keulen, 
Rotterdam en Amsterdam. 
 
De havens van Le Havre, Rouen en Parijs liggen alle drie in de Seinevallei. Napoleon zei wel eens dat deze 
drie steden een en dezelfde stad vormden, waarvan de Seine de Grote Straat was.7 Sinds kort worden de 
respectieve havens gegroepeerd onder de recente noemer Haropa (een GIE, Groupement d’Intérêt 
Economique).  

3.1.1 De Haven van Le Havre8 

Le Havre heeft de grootste containerhaven van Frankrijk en heeft het voordeel als zeehaven dicht bij de 
Parijse regio, een Europees economisch zwaargewicht, te liggen. Deze situering geeft de haven een grote 
toegang tot de wereld. 
 

− 16 zeeschepen per dag (jaarlijks > 6000) 
− Waarvan 40% containerschepen (2400), 35% bulkschepen (2100), 10% ferry’s (600), 10% roroschepen 

(600) en 5% divers 
− Belangrijke maritieme connectie met meer dan 500 havens wereldwijd 
− 1000 ondernemingen gelinkt aan de maritieme, haven- en industriële activiteiten  

 

Le Havre - Belangrijkste bedrijven uit de sector9 

Bedrijf Jaaromzet 

Société de Négoce de Normandie (Point P – Saint-Gobain) 241 294 636 euro (2017) 

Dresser Rand (Siemens) 226 860 638 euro (2017) 

Sogedial (Achat – Logistique – Transit) 171 453 059 euro (2016) 

Générale de Manutention Portuaire 151 737 376 euro (2017) 

Terminal Normandie MSC 127 751 100 euro (2017) 

Sealogis 119 801 602 euro (2017) 

Entrepots et Transports Barbe 116 695 159 euro (2017) 

                                              
7 https://www.ateliergrandparis.fr/aigp/conseil/grumbach/GRUMBACHfsc01.pdf, blz 2, bezocht op 13/03/2019 
8 http://www.haropaports.com/en/node/66, bezocht op 28/02/2019 
9 Database Astrée van Bureau Van Dijk, bezocht op 13/03/2019 

https://www.ateliergrandparis.fr/aigp/conseil/grumbach/GRUMBACHfsc01.pdf
http://www.haropaports.com/en/node/66
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3.1.2 De Haven van Rouen 

De grootste graanhaven van West-Europa ligt te Rouen. In het verkoopseizoen 2017-2018 werd er 7 miljoen 
ton graan verhandeld. De voornaamste afnemer van het graan is Algerije.10  
 

Rouen - Belangrijkste bedrijven uit de sector11 

Bedrijf Jaaromzet 

Cie d’Exploitation et de Repartition Phamaceutiques 3 547 389 euro (2017) 

Lubrizol 1 163 416 euro (2017) 

Eurodep 554 385 262 euro (2017) 

Continental Pharmaceutique 544 547 945 euro (2018) 

Planetpharma 480 540 096 euro (2017) 

EP Dis 356 087 342 euro (2018) 

Novacel 197 510 euro (2017) 

Société Normande de Distribution 195 313 555 euro (2017) 

Sogea Nord Ouest (Vinci) 132 204 877 euro (2017) 

 
De havenactiviteit van Rouen vertaalt zich niet in de activiteit van de belangrijkste bedrijven in Rouen. 
De voornaamste bedrijven zijn actief in de farmaceutische en chemische sector. 

3.1.3 De Haven van Parijs 

De haven van Parijs wordt onderverdeeld in 4 agentschappen waarbij jaarlijks 21,.23 megaton aan 
goederen wordt vervoerd over het water. Om dit te bewerken zijn er 70 sites, waaronder 6 multimodale 
platformen en 6 actieve containerterminals op een oppervlakte van 1000 hectare. Naast goederentransport 
is de haven ook sterk actief in toerisme en personenvervoer, met jaarlijks 7.5 miljoen passagiers. In totaal 
levert dit 15600 jobs op.12 

3.1.3.1 Agence Gennevilliers 
Het belangrijkste platform van de haven van Parijs is Gennevilliers dat qua oppervlakte ongeveer 40% 
van de hele Parijse haven voor zijn rekening neemt. Het platform van Gennevilliers is het grootste 
multimodale platform van Ile-de-France, met binnenvaart, zeevaart, spoorwegen, oliepijplijnen en 
autowegen. De ligging biedt enkele troeven die Gennevilliers belangrijk maken: op 5 km van Parijs en La 
Défense en op 20 minuten van Roissy (luchthaven Charles de Gaulle). Hierdoor hebben er zich enkele 
wereldspelers gevestigd, zoals Lafarge, Schenker, Renault, 3M, …13 

                                              
10 http://www.haropaports.com/fr/port-de-rouen-une-bonne-campagne-cerealiere, bezocht op 28/02/2019  
11 Database Astrée van Bureau Van Dijk, bezocht op 13/03/2019 
12 http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/chiffres-cles, bezocht op 01/03/2019 
13 http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau, bezocht op 28/02/2019 

http://www.haropaports.com/fr/port-de-rouen-une-bonne-campagne-cerealiere
http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/chiffres-cles
http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau
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De belangrijkste sectoren van het Agence Gennevilliers zijn openbare werken, voedingsmiddelen, 
metallurgie, afvalverwerking en circulaire economie, energie, automobiel, logistiek en containers.14 

3.1.3.2 Agence Paris Seine 
Het traject van Paris-Seine gaat van Suresnes ten westen van Parijs tot aan Vitry-Port-à-l’Anglais ten 
oosten van Parijs en is belangrijk omwille van zijn pleziertochten (onder andere Les Bateaux Mouches). In 
veel mindere mate speelt dit agentschap een rol in het goederentransport, met een jaarlijks volume van 
3 miljoen ton. Dit heeft echter wel een grote impact op de stad, aangezien dit overeenkomt met 150 000 
vrachtwagens van 20 ton minder op de baan.15 

3.1.3.3 Agence Seine Aval 
De Seine benedenstrooms en de verbinding met de Oise-rivier behoren tot het agentschap Seine Aval. Dit 
gebied bevat 13 urbane havens en 4 multimodale platformen, waaronder de haven van Limay. Dit gebied 
biedt logistieke alternatieven voor de bedrijven in het noorden en westen van Ile-de-France. Dankzij 
enkele nieuwe binnenhavens zijn er ook cruiseschepen tot 110m die gebruik maken van dit traject.16 

3.1.3.4 Agence Seine Amont 
De Seine bovenstrooms en de verbinding met de Marne-rivier behoren tot het agentschap Seine Amont. 
Dit gebied heeft een groot potentieel dat nog te ontwikkelen valt. Meerdere kaaien staan ter beschikking 
voor verladers. De publieke havens Corbeil-Essonnes en Meaux zijn uitgerust om graan te laden.17 

3.1.4 Marchés Publics HAROPA  

De havens van Haropa zijn in constante evolutie en regelmatig worden er openbare aanbestedingen 
gepubliceerd. Deze openbare aanbestedingen kunt u hier vinden: 
 
http://www.haropaports.com/fr/marches-publics?marches-filter-h=1  

3.1.5 MIN de Rungis 

Met jaarlijks bijna 7 miljoen bezoekers, een omzet van 9 miljard euro en 1200 bedrijven ter plaatse is de 
internationale markt van Parijs ’s werelds grootste. De transportsector behaalt een jaarlijkse omzet van 
meer dan 800 miljoen enkel en alleen door de activiteit op en rond Rungis.18 

3.1.6 Ile-de-France: grootste logistieke regio van Europa 

3.1.6.1 Prologis 
Het Californische bedrijf Prologis is met zijn 1 miljoen vierkante meter in Ile-de-France wellicht de 
belangrijkste speler op de Parijse logistieke markt. Hun zwaartepunt in Ile-de-France ligt rond de A1 die 
richting België gaat, zoals de sites Tremblay-en-France, Gonesse en Aulnay-sous-Bois.19 

                                              
14 http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/agence-de-gennevilliers/port-de-gennevilliers, bezocht op 21/01/2019 
15 http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau, bezocht op 28/02/2019 
16 http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau, bezocht op 28/02/2019 
17 http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau, bezocht op 28/02/2019 
18 https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2018/09/RUNGIS_ESSENTIEL_2017-OK.pdf, bezocht op 01/03/2019 
19 https://www.prologis.com/warehouse-space-for-lease/paris-france, bezocht op 08/03/2019 

http://www.haropaports.com/fr/marches-publics?marches-filter-h=1
http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/agence-de-gennevilliers/port-de-gennevilliers
http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau
http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau
http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/notre-reseau
https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2018/09/RUNGIS_ESSENTIEL_2017-OK.pdf
https://www.prologis.com/warehouse-space-for-lease/paris-france
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3.1.6.2 Garonor 
De referentie in de logistieke sector rond Parijs is Garonor, een activiteitenpark op het grondgebied van 
Aulnay-sous-Bois en le Blanc-Mesnil. Dit activiteitenpark ligt net als de grootste sites van Prologis rond de 
A1 richting België. De site van Garonor is 350 000m2 groot en huisvest meer dan 200 bedrijven.20 De 
belangrijkste spelers zijn er Segro, TNT en Logicor. 

3.1.7 Hauts-de-France 

Na de fusie van Picardië en Nord-Pas-de-Calais, ontstond de regio Hauts-de-France. Het is uitsluitend door 
deze regio dat het Canal Seine-Nord Europe zal lopen. De belangrijkste sectoren van Hauts-de-France zijn 
de automobielsector (27600 jobs), chemie en life sciences (40887 jobs), voedingsmiddelenindustrie (35000 
jobs) en de metallurgie (> 40000 jobs).21 

3.1.7.1 Nord 
De voornaamste bedrijven (> 1 miljard euro) in Nord zijn actief in massaretail en opslag in dépôts (Auchan, 
Decathlon, Ingram Micro, Kiabi en Adeo), hernieuwbare energie (Dalkia/EDF), automobielsector (Sevelnord 
PSA en Toyota) en de life sciences (Bayer Healthcare en AstraZeneca).22 
 
Met het project e-Valley in Cambrai worden de logistieke ambities extra in de verf gezet. E-Valley zou het 
grootste e-logistieke platform van heel Europa moeten worden, met 700 000m2 aan opslagruimte en 
85 000m2 aan commerciële ruimte.23 

3.1.7.2 Oise 
De voornaamste bedrijven (> 250 miljoen euro) in de Oise-streek zijn actief in productie (Saint-Gobain 
sanitair en glas, AGCO, Saverglass, l’Oréal en Electrolux) en opslag & distributie (parfumerie van E.Leclerc, 
farmacieketen Giphar, Stokomani, Office Dépôt en Weldom).24 

3.1.7.3 Pas-de-Calais 
De voornaamste bedrijven (> 250 miljoen euro) in het departement Pas-de-Calais zijn actief in de life 
sciences (Roquette Frères), opslag en distributie (regionale aankoopcentrale E.Leclerc), automobielindustrie 
(Française de Mécanique PSA, SMRC en Bridgestone) en de voedingsmiddelenindustrie (Unéal, Ingredia en 
McCain).25 

3.1.7.4 Somme 
In het departement Somme zijn er slechts 4 bedrijven die een jaarlijkse omzet hebben hoger dan 250 
miljoen euro. Hiervan zijn er drie actief in de voedingsmiddelenindustrie en dan meer specifiek in de 
graanteelt: Sillage, Ceremis en Noriap. Het vierde bedrijf is actief in de automobielsector, Valeo.26 
Zo is het departement Somme de grootste leverancier van graan voor de haven van Rouen.  

                                              
20 http://www.tourisme-aulnay.fr/2015/10/29/garonor/, bezocht op 08/03/2019 
21 https://fr.calameo.com/read/002820960e82a4f9fcc87?page=3, CCI Hauts de France, bezocht op 21/01/2019 
22 https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/59-Nord, bezocht op 08/03/2019 
23 http://evalley.fr/, bezocht op 15/03/2019 
24 https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/60-Oise, bezocht op 08/03/2019 
25 https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/62-Pas-de-Calais, bezocht op 08/03/2019 
26 https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/80-Somme, bezocht op 08/03/2019 

http://www.tourisme-aulnay.fr/2015/10/29/garonor/
https://fr.calameo.com/read/002820960e82a4f9fcc87?page=3
https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/59-Nord
http://evalley.fr/
https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/60-Oise
https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/62-Pas-de-Calais
https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/01-Par-departement/80-Somme
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3.1.8 Relatie met de Vlaamse markt 

Vlaanderen positioneert zich door in te zetten op multimodaal transport, voor zowel bulk- als 
containervervoer. Dit doet ook de Vlaamse haven het dichtst bij het nieuwe kanaal, North Sea Port. De 
fusiehaven beschikt over de nodige faciliteiten voor het overslaan van containers en speelt zijn rol in de 
steeds belangrijkere multimodale context. Dankzij het uitstekende netwerk van binnenvaart, spoor, 
kustvaart en autowegen kunnen containers snel op bestemming in het achterland geraken.27 
Kate Verslype, adviseur van North Sea Port stelt dat “vanwege de goede 
ligging tussen enerzijds de mainports Antwerpen en Rotterdam en 
anderzijds Noord-Frankrijk is onze rol die van hub en consolidatiepunt in 
beide richtingen. Vanuit zee tot in Terneuzen en Gent kunnen zowel grote 
zeevaartschepen als grote containerschepen voor de binnenvaart de 
haven bereiken. In onze terminals gebeurt de overslag naar kleinere 
schepen die dan via de sluis van Evergem richting West-Vlaanderen en 
het Noord-Franse hinterland varen. De multimodale strategie speelt 
daarop in. North Sea Port ziet groeimogelijkheden voor de containervaart 
en voor bulktrafieken.” 
 
“Deze groeimogelijkheden”, vervolgt Kate Verslype, “zien we onder andere vertaald in een groeiende 
interesse in North Sea Port van Franse verladers, fabrikanten en logistieke spelers om er hun warehouses 
en logistieke activiteiten te vestigen. Dit komt enerzijds door de beschikbare terreinen en anderzijds door 
nieuwe multimodale lijndiensten. Globaal kunnen we stellen dat er voor North Sea Port extra 
mogelijkheden zullen komen in extra goederenverkeer als in gronduitgifte.” 
 

Ter info: tien grootste logistieke spelers actief in Frankrijk28 

Groep Omzet 2017 in M€ Website 

Geodis 682 https://geodis.com/fr 

Kuehne+Nagel 665 https://fr.kuehne-nagel.com/fr_fr/ 

ID Logistics 632.6 https://www.id-logistics.com/fr/ 

XPO Logistics 561 https://www.xpo.com/ 

Viapost 554 https://www.viapost.fr/ 

Stef 524 https://www.stef.com/ 

Daher 502.8 https://www.daher.com/fr/ 

Groupe CAT 475 https://www.groupecat.com/ 

FM Logistics 445 http://www.fmlogistic.com/ 

Astre 324 http://www.astre.fr/ 

                                              
27 www.northseaport/multimodaal, bezocht op 21/01/2019  
28 http://www.supplychainmagazine.fr/TOUTE-INFO/APPELSOFFRE/Prestataires13/index.html, bezocht op 11/03/2019 

https://geodis.com/fr
https://fr.kuehne-nagel.com/fr_fr/
https://www.id-logistics.com/fr/
https://www.xpo.com/
https://www.viapost.fr/
https://www.stef.com/
https://www.daher.com/fr/
https://www.groupecat.com/
http://www.fmlogistic.com/
http://www.astre.fr/
http://www.supplychainmagazine.fr/TOUTE-INFO/APPELSOFFRE/Prestataires13/index.html
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Naast containers positioneert North Sea Port zich ook sterk op de overslag van bulkgoederen, zoals 
ijzererts, kolen, voeding, graan en meststoffen, en van stukgoed, zoals staal, papier, hout, fruit en 
projectlading. Door deze diversifiëring behoort North Sea Port tot de kopgroep van de Europese havens.29 
Kan het Kanaal nog voor een extra boost zorgen? 
 
“Op zich is die stelling een no-brainer”, vindt Luc Malysse, Inland Navigation Manager van Cargill. Cargill is 
een belangrijke speler in bulkgoederen voor North Sea Port. “De volledige industrie zit al jaren te wachten 
op dat kanaal. Door de beperkingen zijn er vandaag slechts een paar industrieën actief op het traject. De 
voornaamste zijn de agrarische sector, de bouwsector en de staalindustrie.” 
 
“Het grootste groeipotentieel zit in de categorie van de containers. De snelweg richting Parijs wordt nu 
voornamelijk gebruikt door vrachtwagens met containers.” Luc Malysse erkent de inspanningen van de 
verschillende regio’s – voornamelijk die van Hauts-de-France – en voorspelt voordelen voor Cargill en de 
betrokken sectoren. “Er is veel vooruitgang geboekt door de regio’s en dat moet geapprecieerd worden, 
want hun inzet betekende een kentering. Door onder andere grotere lichters te gebruiken vertaalt zich 
dat in hogere lossnelheid en minder administratie.” 
 
Dirk Ponnet, algemeen directeur van DEC, het milieubedrijf van de DEME-groep, beaamt dit. “Naast onze 
hoop om met DEME een steentje bij te dragen aan de bouw van het kanaal, schatten we ook dat het 
scheepstransport tussen Vlaanderen en de Parijse regio veel efficiënter en goedkoper zal worden. De 
opportuniteit voor ons bedrijf is dat we de Noord-Franse regio veel makkelijker zullen kunnen bereiken, 
waardoor het ook meer ons werkterrein zal worden.” 
 

 
Niet alleen North Sea Port zal welvaren bij het 
komende kanaal, zoals we zagen. Ook de Haven van 
Antwerpen, met haar uitstekende ligging, zal er 
voordeel van ondervinden. Nu al is de haven sterk 
verbonden met het pan-Europese 
binnenvaartnetwerk, te midden de Schelde-Maas-Rijn-

delta.30 Door ook richting westen te kunnen kijken, mogen we veronderstellen dat het huidige belang van 
goederentrafiek via de binnenvaart voor Antwerpen enkel nog belangrijker zal worden. 
  

                                              
29 http://www.maritiemnederland.com/nieuws/north-sea-port-met-recordcijfer-van-start/item2571, bezocht op 11/03/2019  
30 https://www.portofantwerp.com/nl/strategische-ligging-0, bezocht op 11/03/2019  

http://www.maritiemnederland.com/nieuws/north-sea-port-met-recordcijfer-van-start/item2571
https://www.portofantwerp.com/nl/strategische-ligging-0
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“Het is ook een en-en-verhaal voor Antwerpen omdat zij zowel via de zee als het kanaal een voordeel 
zullen kennen. Nu ligt er een landweg en die wordt vervangen door een autostrade. Door de bredere 
waaier van mogelijkheden die het kanaal zal bieden, zal er een nieuwe balans gezocht worden over de 
diverse transportmodi – zee, binnenvaart, spoor en vrachtwagen”, voorspelt Luc Malysse. 
 
Verder op het traject belanden we bij het Albertkanaal, dat van onschatbare waarde is voor de chemische 
industrie in Vlaanderen. We denken hierbij aan de sites rond Tessenderlo, Westerlo en Geel. Ook daar zien 
we een grote focus op multimodale activiteiten. Een illustratie daarvan is het nieuwe Dry Port Genk, een 
multimodale site op de oude Fordterreinen. Dit project wordt gedragen door de logistieke speler H. Essers. 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                              
31 « Figuur 1: multimodaal transport »; http://www.tritonmaritime.com/multimodal-transport-operations.html; bezocht op 04/04/2019 

Figuur 1: multimodaal transport 

http://www.tritonmaritime.com/multimodal-transport-operations.html
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4. KOSTENPLAATJE 

De totale kost van het kanaal wordt geraamd op 4,5 miljard euro. 1,8 miljard euro zal door de Europese 
Unie worden gedragen, 1 miljard door de Franse staat en nog een miljard euro door de lokale 
collectiviteiten.32 De kost van het kanaal is lange tijd een struikelblok gebleken voor de start van de bouw 
ervan. Eerst werd de kost van de bouw schromelijk onderschat33 en nadien werd het project herzien.  
 
Bij aanvang ging het kanaal gebouwd worden door een samenwerking van publieke en privé-entiteiten. 
Maar die piste bleek al snel onhaalbaar en dus werd dat pad verlaten. Nu wordt het project louter 
gedragen door de overheden. Dat die het enorme belang van dit project inzien, bewijzen de bijdragen 
van de regio’s Hauts-de-France en Ile-de-France, respectievelijk goed voor 352 miljoen en 110 miljoen euro. 
De departementen zijn samen goed voor 500 miljoen euro bijdrage.34 
 
Er is nog onduidelijkheid over hoe de werking zelf van het kanaal zal gefinancierd worden. Die financiering 
zal ook het succes van het kanaal beïnvloeden. “De kanaalkost is een groot vraagstuk”, vindt Luc Malysse, 
“Daar wordt over gezwegen. Nochtans is het een heikel punt..”  
 
 
 

  

                                              
32 https://www.batiactu.com/edito/canal-seine-nord-europe-verra-jour-2027-53563.php, bezocht op 11/03/2019 
33 https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/30/le-canal-seine-nord-probable-premier-grand-projet-victime-de-la-chasse-aux-economies_1753025_3244.html, 
bezocht op 11/03/2018 
34 https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/canal-seine-nord-europe-parlons-financement-environnement-projet/, bezocht op 12/03/2019 

https://www.batiactu.com/edito/canal-seine-nord-europe-verra-jour-2027-53563.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/30/le-canal-seine-nord-probable-premier-grand-projet-victime-de-la-chasse-aux-economies_1753025_3244.html
https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/canal-seine-nord-europe-parlons-financement-environnement-projet/
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5. STRUCTUUR: POLITIEK EN STAKEHOLDERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het TEN-T-programma (Trans-European Transport Network) bestaat uit honderden transportprojecten die 
de Europese verbinding en samenhang moeten verbeteren. Van die honderden zijn er 30 prioritaire 
projecten, waarvan de Seine-Scheldeverbinding er een is.35 De Seine-Scheldeverbinding zal ten vroegste in 
2027 vervolledigd worden met de afwerking van het nieuwe kanaal. 
 
Er zijn 9 multimodale corridors en de corridor waar de Seine-Scheldeverbinding doorloopt is de 8ste 
corridor, van Noordzee tot Middellandse Zee. Deze corridor loopt van Edinburgh in Schotland tot aan Fos-
sur-Mer in Zuid-Frankrijk. De huidige coördinator voor corridor 8 is voormalig Hongaars minister Peter 
Balazs.36  
 
Het coördinerende orgaan van het prioritaire project Seine-Scheldeverbinding is de Intergouvernementele 
Commissie. Daarin zetelen de drie overheden die betrokken zijn bij de aanleg van deze verbinding: 

                                              
35 https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project, bezocht op 11/03/2019 
36 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-mediterranean_en, bezocht op 11/03/2019 
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Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië. De Intergouvernementele Commissie heeft een rollend voorzitterschap. 
In 2019 is dit Frankrijk.  
 
Het uitvoerend orgaan van de Intergouvernementele Commissie is het Europees Economisch 
Samenwerkingsverbond (EESV, in het Frans GEIE). Hier zetelen vier uitvoerende instanties: De Vlaamse 
Waterweg, de Service Public de Wallonie (SPW), de Voies Navigables de France (VNF) en de Société du 
Canal Seine-Nord Europe (SCSNE). 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                              
37 « Figuur 2: Corridor Noordzee-Middellandse Zee »; https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-mediterranean_en; bezocht op 04/04/2019 

Figuur 2: Corridor Noordzee-Middellandse Zee (EU Commissie) 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-mediterranean_en
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6. REALISATIE EN MOGELIJKHEDEN 

Het toekomstige kanaal wordt onderverdeeld in vier geografische sectoren. Sector 1 loopt van Compiègne 
naar Passel, in Compiègne zal het aansluiten op het lopende Mageo-traject38. Sector 2 gaat van Passel naar 
Allaines, sector 3 van Allaines naar Etricourt-Manancourt en de vierde sector loopt van Etricourt-
Manancourt naar Aubencheul-au-Bac. 39 
 

 
 
 
 

                                              
38 http://www.mageo-concertation.fr/, bezocht op 12/03/2019 
39 « Figuur 3: geografische sectoren »; « Réunion d’échanges avec la FRTP Hauts-de-France sur les travaux du secteur 1 du projet (Compiègne-Passel) », blz 12, Marcq-
en-Baroeul ; 28/01/2019 

Figuur 3: geografische sectoren 

http://www.mageo-concertation.fr/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 16 van 21 Kanaal Seine-Noord-Europa 9.05.2019 
 

 
40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De werken zijn ook onderverdeeld volgens die sectoren. Men begint met sector 1 tot sector 4. Doorheen 
alle sectoren zal de instelling “Canal Entreprises” het contact zijn voor de bedrijven die meewerken aan 
de bouw van het kanaal. Deze instelling wordt geleid door de Chambre de Commerce et Industrie van de 
regio Hauts-de-France. De verantwoordelijke bouwheer Société du Canal Seine-Nord Europe zal worden 
bijgestaan door Setec en voor de hydraulische studies door Artelia. De aannemersgroepering voor de 
eerste sector is Team’O+.41 
 
Setec zal gedurende de bouw van het kanaal instaan voor het project management, de coördinatie en 
controle en de technische assistentie.42 Team’O+ bestaat onder andere uit Artelia Eau & Environnement, 
Arcadis ESG, Tractebel Engineering SA en Luc Weizmann Architectes.43 
 
De openbare aanbestedingen werden eerst op de website van La Société du Canal Seine Nord Europe 
gepubliceerd: https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Marches-publics. Sinds kort maken zij gebruik van 

                                              
40 « Figuur 4: de indicatieve planning »; « Réunion d’échanges avec la FRTP Hauts-de-France sur les travaux du secteur 1 du projet (Compiègne-Passel) », blz 13, 
Marcq-en-Baroeul ; 28 :01/2019 
41 « Réunion d’échanges avec la FRTP Hauts-de-France sur les travaux du secteur 1 du projet (Compiègne-Passel) », blz 15, Marcq-en-Baroeul ; 28 :01/2019 
42 https://www.setec.fr/realisations/canal-seine-nord-europe, bezocht op 12/03/2019 
43 https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Projet/Ou-en-est-on-aujourd-hui, bezocht op 12/03/2019 

Figuur 4: indicatieve planning 

https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Marches-publics
https://www.setec.fr/realisations/canal-seine-nord-europe
https://www.canal-seine-nord-europe.fr/Projet/Ou-en-est-on-aujourd-hui
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de website PLACE (Plateforme des Achats de l’Etat) https://www.marches-publics.gouv.fr. Op deze website 
zoekt men onder “mots clés” naar "Canal Seine-Nord Europe" (met de aanhalingstekens) en komt men bij 
de resultaten terecht. Elke consultatie wordt dan gepubliceerd via een BOAMP (een Bulletin officiel des 
annonces des marchés publics). 
 
Indien er onduidelijkheden zijn omtrent de marchés publics, kunnen bedrijven contact opnemen met de 
Société du Canal Seine-Nord Europe via het hiervoor speciaal aangemaakte emailadres marches@scsne.fr 
of via +33 (0)3 44 40 74 98. 

  

https://www.marches-publics.gouv.fr/
mailto:marches@scsne.fr
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7. PERSPECTIEVEN 

7.1 TYPE SCHEPEN 

De huidige waterwegen tussen België en Parijs zijn geschikt voor de bekende Canal-du-Nordschepen en 
verlengde spitsen. De Canal-du-Nordschepen zijn 55 tot 72 meter lang, 5,75 meter breed en hebben een 
laadcapaciteit van 550 tot 900 ton. De spitsen zijn standaard 38 meter lang en worden soms verlengd tot 
42 of 50 meter en hebben een capaciteit die varieert van 300 tot 500 ton.44 
 
Henk Schipper, directeur van schipbouwer Aqua Navis, volgt het op de voet. “Voorlopig bouwen we de 
schepen onafhankelijk van de oplevering van het kanaal, omdat er toch nog te veel risico aan vasthangt.” 
Hiermee verwijst Schipper naar de lange geschiedenis die de bouw vooraf gaat. “Nu focussen we ons nog 
op schepen die renderen in de huidige situatie. Pas in een nieuwe context waarbij enerzijds het kanaal is 
afgewerkt, en anderzijds ook de aanvoerlogistiek is aangepast, lijkt het zinvol om de schepen te gaan 
aanpassen.” 
 
Toch zal de vraag snel volgen, is Luc Malysse overtuigd. “Size does matter. Wat er nu vaart zijn spitsen en 
Canal-du-Nordschepen. Die schepen zijn over het algemeen niet alleen oud, maar ook klein. Het nieuwe 
kanaal zal een laadcapaciteit tot 4000 ton toelaten. Nu is Parijs alleen ontsloten via de Seine. Als daar ook 
de Benelux bijkomt dan ontstaan er veel meer mogelijkheden voor de gebruikers. Bovendien zijn de 
agrarische sector en de verwerkende sector in de Benelux zeer complementair.”  
 
Dit wordt beaamd door Nicolas Bour, directeur van het project Canal Seine-Nord Europe voor VNF. Naast 
de publieke werken en de circulaire economie staan voor Bour de voedselverwerkingsindustrie en 
containertransport met stip bovenaan bij de industriële takken waar nog volop ontwikkeling mogelijk is.45 
 
Het nieuwe kanaal zal in elk geval in staat zijn om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Het kanaal Seine-
Noord-Europa zelf zal scheepvaart in twee richtingen toelaten voor schepen tot 4400 ton (klasse Vb), dit 
werd ons bevestigd door Frank Serpentier. 

7.2 MODAL SHIFT 

Een rode draad door het hele project van het Canal Seine-Nord Europe is de multimodale strategie of de 
modal shift. De modal shift (langeafstand, toegang tot zeehavens en transit) is voor de Seine-Schelde-
verbinding een absolute prioriteit. Om dit in de praktijk mogelijk te maken moet er gefocust worden op 
logistieke hubs die op eenzelfde site transportcombinaties mogelijk maken tussen de waterweg, de 
autoweg en de spoorweg. Dit moet op de impact van transport op de autostrades verminderen.46 
 

                                              
44 https://www.elv-transport.com/NL/html/specialisa.html, bezocht op 12/03/2019 
45 Rapport d’Activité 2016 – GEIE Seine-Escaut 
46 Rapport d’Activité 2016 – GEIE Seine-Escaut 

https://www.elv-transport.com/NL/html/specialisa.html
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Het doel is om de bestaande infrastructuren beter aan te wenden in dienst van de watergebruiker en de 
verschillende vervoerwijzen te optimaliseren en dus efficiënter te maken. Hier wil de Europese Unie dus 
werk van maken. “Dit project is dan ook symbolisch voor de EU als het wil investeren in de modal shift 
en binnenvaart. Net daarom ben ik heel blij met het geduld van Europa, na de vele verloren jaren”, zegt 
Luc Malysse. “In Vlaanderen en bij uitbreiding België is de infrastructuur nu quasi klaar. Wat er ook zou 
gebeuren met het nieuwe kanaal, dat zal sowieso geen verloren investering geweest zijn.”  
 
Dit wijst op de grote meerwaarde die zulke grote projecten betekenen voor de plaatselijke ontwikkeling 
en economie. Dit bevestigt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. 
“Vlaanderen is een voorbeeld van hoe vervoer over waterwegen kan evolueren. Ideaal eindigen we in 
een situatie waarbij water niet meer als alternatief wordt gezien maar als een volwaardige vervoerwijze.” 
Voor Danckaerts moet het kanaal ook een andere missie vervullen. “Dit kanaal kadert in een Europees 
gedachtegoed waarbij regio’s worden verbonden.” 
 
“Multimodaal vervoer zal sterk toenemen. Er zullen meer combinaties ontstaan tussen binnenvaart, 
wegvervoer en spoorvervoer. Dit zal leiden tot een duurzamer transport, gezien de CO2-reductie”, zegt 
Jeroen Prins, commercieel manager van Verbrugge Terminals. “De huidige transportcorridor tussen Parijs 
en Antwerpen is een zeer drukke route. Gezien de congestieproblematiek en de drukte zullen verladers 
en ontvangers sowieso naar creatieve oplossingen moeten zoeken. In dat opzicht beschouwen wij de 
aanleg van het kanaal dan ook als zeer positief.“ 
 
Philip Cornelis, manager barge freighting bij Lalemant kan niet met zekerheid zeggen of het kanaal ook 
echt voordelen voor Lalemant zal opleveren. Wat Cornelis wel verwacht is dat “eens het kanaal 
operationeel is, er grote verschuivingen zullen plaatsvinden van trucks naar binnenvaart, en wellicht ook 
van coasting naar binnenvaart.” Cornelis kaart ook een ander indirect voordeel aan. “Doordat er grotere 
schepen naar Parijs kunnen varen, zullen de schaarser wordende kleinere schepen waarschijnlijk 
beschikbaar zijn voor andere relaties.” 
 
 
 
 
 

  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 20 van 21 Kanaal Seine-Noord-Europa 9.05.2019 
 

8. CONCLUSIE 

De bouw van het Kanaal Seine-Noord-Europa kent een lange voorgeschiedenis. Hierdoor is er in sommige 

kringen zelfs wat scepsis en terughoudendheid ontstaan. Het was ooit een prioriteit, maar door te 

optimistische berekeningen en ongunstige politieke afwegingen zag het er lang naar uit dat dit project 

een stille dood ging sterven. Door de privé-publieke samenwerking in te ruilen voor een samenwerking 

tussen verschillende overheden lijkt het nu toch te gaan lukken. Een van de sleutelfiguren is ongetwijfeld 

de voorzitter van de regio Hauts-de-France, Xavier Bertrand.  

Dat dit niet alleen een lokale aangelegenheid wordt, is duidelijk. Het staat vast dat het Kanaal Seine-Noord-

Europa een grote impact zal hebben op het hart van Europa, Parijs-Benelux. Het is één van de 

paradepaardjes van de Europese Commissie waarin de ambities voor een ingrijpende modal shift en het 

verenigen van regio’s over de landsgrenzen heen duidelijk uit de verf moeten komen. Dit kanaal zal de 

plaatselijke economie beïnvloeden en zich laten merken van Le Havre tot aan het Ruhrgebied. 

We schrijven maart 2019 en de studies voor de uitvoering van het kanaal zijn nog volop bezig. Maar het 

is duidelijk dat hier opportuniteiten bestaan voor Vlaamse bedrijven. Via regelmatige updates zullen 

Vlaamse bedrijven op de hoogte worden gebracht van de openbare aanbestedingen. Bovendien heeft 

deze studie de ambitie om als startschot te gelden om zoveel mogelijk Vlaamse bedrijven in de kijker te 

zetten bij La Société du Canal Seine-Nord Europe en bij Canal Entreprises, het luik waar de Kamer van 

Koophandel Hauts-de-France haar schouders onder zet. 
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Vlaamse bedrijven die specifieke vragen hebben over het project en de opportuniteiten die het biedt 
kunnen contact nemen met het kantoor van Flanders Investment & Trade in Parijs: 
 
Willem-Frederik Vander Poorten 
willemfrederik.vanderpoorten@fitagency.com 
Tel: +33 (0)1 56 89 14 55 
 
 
 
 
Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 

met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 

documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 

interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 

personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

 
Datum van publicatie: mei 2019. 

 
 

9. UPDATE 04/10/2019 

Bouw van het Kanaal Seine-Noord-Europa gaat van start in 2022 
 
De Franse staat zal 1,1 miljard euro vrijmaken voor de bouw van het nieuwe Kanaal Seine-Noord-
Europa. Dat bevestigde minister van Financiën Gérald Darmanin tijdens een vergadering in Parijs aan 
de verkozenen van de regio Hauts-de-France (onder leiding van Xavier Bertrand). De financiering zal 
gebeuren via het agentschap AFITF (l'Agence de financement des infrastructures de transport). Ook de 
regionale raad van Hauts-de-France en de departementen uit Île-de-France, Nord, Oise, Pas-de-Calais en 
Somme investeren 1,1 miljard euro in het Kanaal. Daarbovenop komt nog 2 miljard euro van de Europese 
Unie. 
 
Volgens voorlopige schattingen zullen de werken starten in 2022 om opgeleverd te worden in 2028. 

mailto:Willemfrederik.vanderpoorten@fitagency.com

