Multifunctionele waterwegen zijn meer dan ooit de toekomst. Want onze rivieren en kanalen zijn, naast een
vervoersmodus, ook een bron van energie, recreatie, toerisme en ecologie. Het verbeteren, maar ook veelzijdiger
maken, van onze 1000 km bevaarbare binnenwateren, is dus een belangrijk deel van de missie van De Vlaamse
Waterweg nv. Altijd maatschappelijk verantwoord, duurzaam en voordelig!

IN DEZE FLYER BELICHTEN WE VIER ASPECTEN
DIE DEZE AMBITIES HELPEN WAARMAKEN
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Fietsen langs waterwegen
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SIGMAPLAN ALS POSITIEVE KRACHT
VOOR VERANDERING
MINDER OVERSTROMINGEN, MEER RUIMTE VOOR NATUUR,
RECREATIE EN ECONOMIE
Het doel van het Sigmaplan? Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren én de waardevolle
Scheldenatuur een boost geven. Het plan heeft naast waterveiligheid ook oog voor de ontwikkeling van riviernatuur, recreatie en
lokale economie.

Het Sigmaplan maakt de
Vlaamse waterwegen veiliger,
groener en steeds heerlijker
om te beleven.
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KERNELEMENTEN VAN HET SIGMAPLAN
SAMENWERKEN AAN SIGMA
1. OVERSTROMINGSBESCHERMING: Het Sigmaplan
investeert in stevigere en hogere dijken en een
ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de
riviervalleien.

2. ECOLOGIE: Ook het ecosysteem van de Schelde
herstellen is essentieel hierin. In de nieuw ingerichte
gebieden voelen tal van bijzondere planten en dieren
zich thuis.

3. RECREATIE: Dankzij het Sigmaplan worden de
Schelde en haar zijrivieren nog aantrekkelijker voor
fietsers, wandelaars en andere recreanten.

4. TRANSPORT: De Schelde is als vaarweg een
levensader van de Vlaamse economie. Het Sigmaplan
heeft oog voor die economische functie, maar ook
voor de leefbaarheid van landbouwbedrijven en
andere ondernemingen langs de oevers.

Om de verbeteringskansen van het lokale leefklimaat
optimaal te benutten, worden de inrichtingsplannen
opgemaakt in tandem met lokale betrokkenen zoals
steden en gemeenten in het Zeescheldebekken.

COMMUNICATIE TROEF
Om het Sigmaplan vlot te kunnen uitvoeren, is het
essentieel om een breed maatschappelijk draagvlak te
hebben bij de lokale bevolking. Communicatie speelt
hierin een cruciale rol.

FLANKEREND LANDBOUWBELEID
We ondersteunen het flankerend landbouw- en
plattelandsrecreatiebeleid, en investeren in diverse
maatregelen. Maatschappelijke participatie en overleg
met de landbouwactoren inbegrepen!
Uitvoerders van het Sigmaplan zijn de Vlaamse
Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en
Bos, maar vele andere stakeholders zijn eveneens
betrokken bij het project.

BEDRIJVENTERREINEN EN
KAAIMUREN
DE WATERWEGEN ALS TOPTRANSPORTMODUS
Om de economische impact van de binnenvaart te vergroten, hebben we goed uitgeruste en doordacht ingeplante bedrijventerreinen nodig.
Daarom beheert de Vlaamse Waterweg nv heel wat van deze watergebonden zones. Ook kaaimuren langs de waterweg zijn onmisbaar.
IEDER BEDRIJF Z’N KAAIMUUR

OVERHEIDSFINANCIERING

Op publieke en private kaaimuren kunnen schippers goederen
laden en lossen. Ze zijn meestal vergund aan bedrijven voor de
aan- of afvoer van goederen, maar er zijn ook niet-vergunde
(openbare) kaaimuren: die zijn vooral interessant voor bedrijven
die hun goederenstromen willen bundelen.

De bouw van kaaimuren is voor heel wat bedrijven een
financiële hindernis. Hieraan komt de Vlaamse Regering
tegemoet met een succesvol PPS-programma: in ruil voor max.
80% overheidsfinanciering van de infrastructuur, garandeert het
privébedrijf een 10-jarig goederenoverslagvolume op die locatie.

De verdere uitbouw van de inland terminals in Vlaanderen
wordt door de waterwegbeheerders gefaciliteerd. Een prioriteit
in de optimalisatie van de Vlaamse logistiek!

WATER BELEVEN
Water doet leven: heel wat wereldsteden hebben zich dan ook ontwikkeld langs waterlopen, en vandaag de dag bevindt de Vlaming
zich nog steeds graag langs (of op) de waterweg. Om te beleven én thuis te komen.
RECREATIE À VOLONTÉ

AANDACHT VOOR HENGELAARS

Langs rivieren en kanalen telt het landschap talrijke
natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden en
gezellige dorpjes. En natuurlijk de vele uitgestippelde wandel- en
fietsroutes, die aansluiten op de jaagpaden langs de waterwegen.
Genoeg recreatiemogelijkheden dus.

Het Vlaamse waterwegennet vormt het ideale decor voor vissers,
die een visverlof en een goede hengelplaats nodig hebben.
Daarnaast worden door Agentschap Natuur en Bos hengelkaarten
aangeboden die de meest voorkomende vissoorten vermelden.

VEILIG HET WATER OP
Verschillende vormen van waterrecreatie hebben verschillende
veiligheidsvereisten. Het verenigen van diverse belangen om de
veiligheid van álle waterweggebruikers (beroepsvaart evenals
recreanten) te verzekeren, o.a. middels zoneringen, is een van
onze belangrijkste taken.

POMPINSTALLATIES EN WATERKRACHTCENTRALES
Meer waterwegtransport betekent ook een hogere waterbehoefte.
Om ook bij langdurige droogte het waterpeil te garanderen,
investeert Vlaanderen in gecombineerde pompinstallatieswaterkrachtcentrales op de zes sluizencomplexen van het
Albertkanaal.
WONEN OP HET WATER: ONZE ROL

FIETSEN LANGS WATERWEGEN
Vlaanderen fietsland, ... Een ambitie die de Vlaamse overheid
werkelijkheid wil laten worden. Ook de Vlaamse Waterweg
draagt zijn steentje bij door te investeren in fietsbruggen en
comfortabele jaagpaden. Weliswaar met vereiste aandacht
voor de transportfaciliteiten en laad- en losactiviteiten langs
de oevers.

De Vlaamse Waterweg nv verzekert de woonfunctie op het
water middels het woonbotenbeleid dat voorziet in langdurige
ligplaatsen, dewelke schaars zijn vanwege de grote vraag.
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