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Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft opnieuw aan de bel getrokken vanwege de slechte staat van de vaarwegen 
in Nederland. De infrastructuur in Nederland blijkt namelijk in nog slechtere staat dan werd aangenomen. / 1 

 

COV roept formerende partijen opnieuw op om meer te investeren in vaarwegen. (Foto Rijkswaterstaat) 

Dat nieuws kwam vrijdag 29 oktober van demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat. De 
huidige budgetten zijn volgens haar onvoldoende om de problemen op te lossen. Haar ministerie heeft dan ook 
dringend meer geld nodig om de voorkomen dat de situatie verder verslechterd. 2 miljard is nodig om alle problemen in 
de Nederlandse infrastructuur op te lossen; op de weg, op het water en op het spoor. 

Moedeloos 
Het COV hamert al vele jaren op de noodzaak meer te investeren in vaarwegonderhoud. ‘Het is om moedeloos van te 
worden’, zegt voorzitter Erik Schultz van het COV. De scheepvaart is volgens Schultz is hiervan constant slachtoffer. 
Onverwachte stremmingen en kunstwerken die al maanden of zelfs jaren onbruikbaar zijn, zijn aan de orde van de dag. 
Het COV, bestaande uit Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB, Evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de 
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, heeft daarom het kabinet al eerder dit jaar opgeroepen om extra te 
investeren in vaarwegen. In de Miljoenennota van dit jaar werd 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
vaarwegonderhoud, 50 miljoen meer dan vorig jaar. Dat is volgens het overlegorgaan onvoldoende. ‘Vervoer over water 
staat bekend als zeer betrouwbare vorm van transport en dat willen we graag zo houden. Ondernemers moeten echter 
steeds meer uit de kast halen om tijdig te kunnen leveren.’ 

Modal shift 
Schultz wijst erop dat de overheid de modal shift wil stimuleren, maar dat vraagt om een goed functioneren 
vaawegennet. ‘Binnenvaart heeft zoveel te bieden, zeker nu de files op de Nederlandse wegen weer oplopen. Er is ruimte 
voor groei, zowel op de vaarwegen als bij de schepen. Vervoer over water is ook een zeer CO2-gunstige modaliteit. Brede 
inzet van de binnenvaart helpt de klimaatdoelen te halen en dat lijkt ons, gezien de actualiteit, een belangrijk 
aandachtspunt. Je kunt een euro maar een keer uitgeven en dan is investeren in vaarwegen een verstandige keuze.’ 

Urgent 
Het COV roept daarom opnieuw op om dit probleem zo urgent mogelijk te behandelen. Tijdige renovatie van sluizen en 
bruggen, en het correct onderhouden van vaarwegen zijn van levensbelang voor de scheepvaart. Ook moet het 
achterstallig onderhoud op de juiste manier worden aangepakt door het kabinet en de formerende partijen. ‘Door te 
investeren in vaarwegen, krijgt de modal shift meer kans en dat is winst voor iedereen.’ 

 


