
De binnenvaart kan een belangrijkere bijdrage leveren inzake de duurzaamheid van transport. Essentieel hierbij is 
het bestendigen van het milieuvoordeel van de binnenvaart. Hierop inzetten heeft als doel de (verkeers-)leefbaarheid 
te verhogen door de comodaliteit te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat meer scheepvaart zorgt voor minder 
vrachtwagens, minder congestie en een vlottere doorstroming van het verkeer. 

Om ervoor te zorgen dat de scheepvaart zijn milieuvoordeel naar de toekomst behoudt, zet De Vlaamse Waterweg nv 
in op het vergroenen van de vloot. De Vlaamse Waterweg nv legt de focus op het verminderen van het energieverbruik 
en de luchtvervuilende emissies en het stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen 
in de scheepvaart. Er wordt rekening gehouden met de Europese doelstellingen terzake en met het grensoverschrijdend 
karakter van de emissieproblematiek. De Vlaamse Waterweg nv stelt zich hierbij technologieneutraal op. 

De Vlaamse overheid werkt actief mee aan de ontwikkeling van een wetgevend kader voor LNG en dit zowel op 
nationaal als op internationaal vlak. De uitbouw van LNG-bunkerinfrastructuur wordt overgelaten aan de markt. 
Het is belangrijk om ook de regelgeving betreffende het gebruik van andere alternatieve brandstoffen aan te passen, 
zodat ook Vlaanderen vooruitgang kan boeken op dat vlak.

De Vlaamse Waterweg bouwt het netwerk van walstroomvoorzieningen voor binnenvaartsschepen verder uit om 
de emissies bij het aanmeren te reduceren.
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KLIMAAT

Niet alleen om luchtvervuilende emissies te reduceren, maar 
ook om bij te dragen aan de effecten van klimaatverandering 
zet De Vlaamse Waterweg nv, via het Vlaams 
Binnenvaartservices Platform, in op het verder ontwikkelen 
van walstroomvoorzieningen voor de scheepvaart. 
Walstroominfrastructuur geeft aangemeerde schepen de 
mogelijkheid om voor hun stroomvoorziening aan boord 
gebruik te maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet 
aan de wal. De voorbije jaren werd sterk ingezet op de uitbouw 
van het walstroomnetwerk en deze evolutie zal de komende 
jaren verdergezet worden. Schepen die walstroom gebruiken 
veroorzaken geen emissies, met positieve impact op klimaat, 
luchtkwaliteit, geur- en trillingshinder naar de omwonenden. 
De Vlaamse Waterweg nv voorziet in de opgelegde Europese 
verplichtingen en brengt ook Vlaamse standpunten proactief 
in het Europese beleid. In samenwerking met de verschillende 
betrokken beleidsdomeinen en de Vlaamse havenbesturen 
wordt een ontwerpkader voor het gebruik van walstroom voor 
de scheepvaart opgemaakt.

De succesvolle Klimaattop van 12 december 2015 in Parijs 
eindigde met een wereldwijd akkoord tussen 195 landen. 
Vlaanderen deelt de ambities op korte, middellange en lange 
termijn. De Vlaamse Klimaattop op 19 april 2016 gaf de aftrap 
om sneller, slimmer en fundamenteler op weg te gaan naar een 
koolstofarme economie en samenleving. Dit is een belangrijke 
uitdaging, waar ook de logistieke en mobiliteitssector mee 

aan de slag moet. Dit krijgt concrete doorvertaling in het 
Mobiliteitsplan en nieuw Klimaatbeleidsplan dat werd 
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 20 juli 2018.

Met het oog op de afname van de uitstoot van onder andere 
fijn stof en stikstofoxides geeft De Vlaamse Waterweg nv 
uitvoering aan lokale luchtkwaliteitsplannen zoals het ‘Actieplan 
fijn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone’ 
(2016-2020). Daarnaast werkt De Vlaamse Waterweg nv mee aan 
de voorbereiding van het nieuwe Luchtbeleidsplan op Vlaams 
niveau. Een te hoge stikstofdepositie vormt vaak een cruciaal 
knelpunt bij het streven naar een verbeterde natuurkwaliteit 
en naar het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. 
De sector transport is één van de bronnen van deze 
stikstofdepositie, naast o.m. landbouw en industrie. Om van 
een effectief instandhoudingsbeleid te kunnen spreken, moet 
de stikstofbelasting afnemen. Er wordt dus werk gemaakt van 
een ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS), waarbij ook de 
transportsector verantwoordelijkheid moet opnemen. 

Het huidige transportsysteem is afhankelijk van fossiele 
brandstoffen. De omzetting van de EU-richtlijn betreffende 
de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
moet Vlaanderen ertoe brengen onze olieafhankelijkheid 
gradueel te verminderen, alsook de marktontwikkeling van 
alternatieve brandstoffen niet te belemmeren. De Vlaamse 
Waterweg nv geeft uitvoering aan Het Vlaams Actieplan Clean 
Power for Transport dat hiertoe werd opgesteld. 

 



VERGROENING

De Vlaamse Waterweg nv zorgde samen met het Havenbedrijf 
Antwerpen en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen 
voor de aanstelling van de vergroeningsconsulent. Het 
takenpakket van de vergroeningsconsulent bestaat eruit de 
binnenvaartondernemer te informeren over de beschikbare 
vergroeningstechnologieën, gepaste adviesverlening te 
verzorgen en een selecte groep binnenvaartondernemers te 
begeleiden bij de opmaak van een businesscase. Zo werd een 
website gelanceerd met alle projectinfo, een eerste workshop 
voor binnenvaartondernemers georganiseerd en konden 
binnenvaartondernemers beroep op hem doen bij hun aanvraag 
voor de steunmaatregelen van De Vlaamse Waterweg nv inzake 
vergroening. Momenteel kunnen binnenvaartondernemers 
financiële ondersteuning krijgen binnen het steunprogramma 
‘vergroening binnenvaart’, met enerzijds steun voor 
hermotorisatie van kleine schepen en anderzijds steun voor 
nabehandelingstechnieken.

Via innovatieve projecten zoals het project Watertruck+ wenst 
De Vlaamse Waterweg nv verder in te zetten op de vergroening 
van de binnenvaart. Door de te gebruiken soort brandstof en 
het type aandrijving streven we minstens de EURO VI-norm 
voor wegtransport na en zetten we in op een daling van de 
CO2-uitstoot met ten minste 25%.

ENERGIE

Op het vlak van energie stelt De Vlaamse Waterweg nv zich 
tot doel de netto energiebehoefte van het waterwegsysteem 
(infrastructuur plus gebruikers) tot een minimum te reduceren. 
Om deze doelstelling te realiseren wil De Vlaamse Waterweg nv 
samen met Energyville, het Vlaams Energieagentschap (VEA) en 
het Vlaams Energiebedrijf (VEB) een concreet actieplan opstellen 
om vervolgens met de meest geschikte externe partners één 
of meerdere pilootprojecten te verwezenlijken. Winning van 
energie uit zon, wind en water is daarbij essentieel.  

De Vlaamse Waterweg nv werkt constructief mee aan de 
zoektocht naar geschikte locaties voor windturbines en stelt 
zijn patrimonium daartoe ter beschikking voor geïnteresseerde 
marktspelers via concessieovereenkomsten.

Bij de bouw of renovatie van sluizen worden de potenties 
van energie uit waterkracht onderzocht. Zo werd er beslist 
de sluiscomplexen op het Albertkanaal uit te rusten met 
waterkrachtcentrales. Ze leveren stroom voor de werking van 
de sluizen en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, 
of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen. 
Daarnaast zal ook de sluis van Harelbeke worden uitgerust met 
een waterkrachtcentrale.

Technologische evoluties en onderzoeken in de private sector 
rond getijdenenergiewinning worden verder opgevolgd en – 
daar waar mogelijk en relevant — gefaciliteerd.

Het project ‘TrAM’ beoogt de ontwikkeling van een concept 
voor transport via het water met modulaire vaartuigen (en 
de productiemethoden daarvoor) met de focus op elektrisch 
aangedreven vaartuigen voor het transport van goederen of 
personen, die opereren in ‘beschermde’ wateren (kustwateren 
en binnenwateren).
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