
DE HAVEN VAN ANTWERPEN 
VAN DE 
SCHELDE 
NAAR 
DE 

E EN rechtstreekse waterweg. dle de 
Antwerpse haven met de Rljn 
verbindt, wordt meer en meer 

een noodzaak om een ekonomisehe 
uitbouw von het Antwerpse te ver
zekeren. 

Het vervoer op de grootste ver
keersader van l!:uropa, de RIJn, 
heeft als eindpunt drie Noordzeeha
vens : Ro·tterdam. Amsterdam en 
Antwerpen. Oe vracht voor Antwer
pen bestemd moet tegenwoordl.g 
door vier slulxen en heeft. voorbiJ 
Dordrecht nog 12!1 km. voor de boeg. 
Sedert jaren wenst België bJenn 
veranderinS te brengen. In haven
kringen is men verontrust over de 
huidlge toestand. Het is zo dat het 
Rijnvervoer snel toeneemt, maar het 
aandeel van Antw~rpen daalt, w al 
wil zeggen dat ons Duitse hinterland 
Inkrimpt ten voordele van Neder
land l 

In het bectn der twintiger jaren 
werden een eerste maal bilaterale 
besprekineen cevoerd over dlt pro
bleem. Hot toen afgesloten traktaat 
voonaa een kanaal vertrekkend van 
het Albertdok, langs Essen en Roten
daal, naar de MoerdJjk. ln 1927 
werd dJt voon;tel door de Neder
landse EerGtc Kamer verworpen. 

Na de tweede wereldoorlog kwam 
het probleem opnieuw ter sprake. 
Een gemengde kommissie (van Bel· 
glsche zljde was weer de beer Fnu1:s 
van eauweleert a!gcvaardlgd) legde 
in 1954 een verslag neer. waarin P-en 
kanaal werd voorgesteld door het 
vasteland, maar nu vanuit hel Han
sadok. Op dil verslag volgde geen 
traktaal. 

Zes joar geleden werden dan e<On 
derde maal besprekingen Ingezet. Oe 
tijden en toestanden waren onder-

zo zaoen de drie vooroortooae 
ontwerpen er uil : 
J. Hel blnne..korl uit te voeren 

ontwerp Ven Konljnenburo. 
2. Hel plan Schelde-arm. 
3. Htt long door België 04nge

ldeefde rrojekt, d41 uiteindeliJk 
~el te duur uitviel. 
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tuiRil sterk VO!l"anderd en Bellliê 
tal al van een tvm•al door Noord
Braban1. Dit tralekt zou wd het 
vertre1t zijn vm een ~ 
aldaar, maar ~n %OU tod'l op f!el\ 
P"Ote psycbologlscbe ~d stui
ten. zoals reeds tweemaal gebeurd 
was. De benadeelde provincie U.. 
land wenste zeker niet opnie:uw van 
de rest van Nederland algesloten te 
worden door een tweede waterwelt. 
Ook de aanlegkosten van zulk een 
kanaal waren veel te hoog opgelo
pen (acht mlljard BF). De Belpche 
en Nederlandse onderbandelaars 
kwamen terug" op een reeds lang be
staand ontwerp. 

BU de allereerste ooderbanddln· 
&OD was Nederûmd de voonrlan<ler ar- van het ontwttp VDD Ko
nljnenbura. o-. Nederltndse tnee
n!Lur had een kanaal gepland door 
de zogenoemde • tussenwateren •. 
Bei(IIE aanvaardde deze oploalng 
rikt, al was Van Konijnenburg een 
niet te ondenehattcn penooonlllk· 
held op waterbouwkunrug geblecl. 
HIJ bouwde ondermeer de haven 
van SU<2 en ontwierp de lUlvena 

sluizen dienen te pa8Mie\ en ze zul
ten de vaartijd met vlif uur zien 
verkorten. Een meri«!UJke beapa· 
rlnc. 
-teel Uct de alrtivlteit rond 

het kanaal stil. Na studl" door het 
walerbouwlrundlg laboratorium te 
Borgerbout werd het trajekt op 8el
giscll grot><lgebled gewtjz!Jd. Om 
een natuurlijke onuoutlng te bek<>
men werd het kanaal In e<On çrote 
bocht geprojekteerd rond Zandvliet 
en Serendrecht Nu zou Nederland 
zich ruet meer gebonden voelen, 
vermits zonder djn Weltemming een 
wljzi(IIDC In de plannen werd ae
brachl Oe owop><>nl<elljke aanslui
tlnc biJ de crms bWtt bOhoudP.n, 
:zodat Belgif aeen redenen tot ont
stemming ziel Nochtans zou Neder· 
Jan<! reeds uitgaven gedaan hebOen 
ter voorbereidJog van de bouW. 

Veel oponthoud ma1 er nu z.elter 
niet meer zijn. Dal Antwerpen nog 
tien jaar moet wachten op een mo
deme Rijnverbinding Is niet van dle 
aard dat bet de Rljnvaart op Ant
werpen zal stimuleren. 

RMllil "" Jalfa In !Braöl. PAUL VAN PUL. 
Op 13 mei 1963 werd dan ulteln· --------------

., ......... 
ddijk het altkoord ~o1en de nieu-
we vaarweg aan te leeeen volgena 
dlt ontwerp. Later ... -ere~ h.el door 
belde re~ bekrachtigd. 

Wat houdt het verdrag In 1 
De minimumdiepte Is vastgesteld 

op vi~ meter en de breedte op de 
bodem op 90 m. Op de wali'rsplegel 
zal de breedte tenminste 124 m . be· 
dragen. 

Het kanaal zal vertrekken van het 
kanaaldo k B-2, rond Zandvliet en 
Bor9Ddreeht lopen, terug naar de 
Schelde keren en de ~trens over
schrijden. O<v·r de schorren pat bet 
naar de lanüengte van Bath. '!'Wee 
slulze:n v an ~lk 320 x 2t m. %Ullen 
voor een vb tu- vcrsassing zo,..en. 

Nu pot het door de Oorter· 
schelde. H'•r tal een vaargeul 
uitgebagcercl worden, terwijl een 
leidam aan de linkerkant de ache· 
pen zul bt$chcrmcn tegen de wes
tenwinden . De b.ndracht (tussen het 
eiland Tholen en het vasteland) zo! 
aangepast en zo nodJg verbreed 
worden. De laatste stap 1s de door
oteek van de (ln~epolderde) vcrbln
dlnc van Sl-Phillpsland met Noord
Brabant Hier eindW hel kanaal. De 
schepen \'Olgen dan de oude vaar
route door de Krammer en het Vol· 
keralc (dal in tros gesloten wordt, 
maar woor twee grote slu~n wor
den gebouwd). Dan komen ze In het 
Hollands Diep en gaan op de Waal 
naar de Rijn. 

Deze oplo:;sing: vergt een bouwU1d 
van negen jnar, mo;~r de kostprijs 
Uet ondor de vier mJIJard BF. 
Bellll<! betaalt hiervan ongeveer n 
lh., maar de (dure) onderbouds- en 
becllenlngsuitgaven vallen ten laste 
van Nederland · 

A.lle rmderne motorscb~ (ook 
de duwvaart zullen dan nog twee 
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