
 

 

 

Betreft: Onderhoud Maascorridor en Logistiek 

 

 

Door de ontwikkelingen op de Maascorridor achten wij, mede namens de logistiek en de vaarweggebruikers, het 

noodzakelijk dat er meer middelen worden vrijgemaakt om deze zo belangrijke corridor in de breedste zin van 

het woord “betrouwbaar en robuust te houden (te maken). Met “de breedste zin” bedoelen wij uiteraard de Maas 

corridor, maar ook de aanpalende trajecten Nijmegen-Maastricht, Moerdijk Maastricht en de Brabantse kanalen. 

Het verontrust ons zeer dat er steeds meer onderdelen in het netwerk storingen vertonen. Het lijkt steeds meer 

geaccepteerd dat objecten op 50 procent van hun ontwerpcapaciteit opereren. Bij het wegvallen van de 

resterende 50 procent is de logistiek geblokkeerd. 

Uit milieu oogpunt is een onverwachte interruptie van het vaarschema en de uitvoering van  een “groen” 

vaarschema ongunstig. Het gevolg is dat snelheden omhoog moeten om de afgesproken aankomst tijden te 

kunnen halen. Vaarweg-afhankelijk heeft een binnenvaartschip een ideale rompsnelheid. Wanneer deze snelheid 

uit logistiek oogpunt dient te worden overschreden gaat de uitstoot onnodig omhoog. Ook dit kan voorkomen 

worden wanneer het vervoer over water een betrouwbaar en robuust netwerk ter beschikking heeft.  

Er zijn vele nautisch-technische problemen die deels te wijten zijn aan het achterstallig onderhoud op dit traject. 

Daarnaast zijn er keuzen gemaakt die ver beneden het niveau van de verwachting zijn gebleven. Een overzicht 

treft u bijgaand aan.  

Naast het feit dat de logistiek hierdoor in het nauw komt en er ongewenste vertragingen optreden komt ook in 

sommige gevallen de externe veiligheid in het geding. Veiligheid die u en de binnenvaart heel hoog in het 

vaandel hebben staan.  

Wij  vinden het heel belangrijk dat de robuustheid van de Maascorridor gewaarborgd is.Een betrouwbare 7x24 

uurs bediening is heel belangrijk voor onze sector . Het vervoer over water kan niet over de weg, de weg zit vol! 

Het vervoer over water kan niet via het spoor, ook dat zit vol. Het moet over water in combinatie met de andere 

modaliteiten voor het voor- en natransport. 

Er word op de Limburgse terminals steeds meer gebruik word gemaakt van het  modal-split concept. Waarbij de 

container na overslag zijn weg verder via A76 en de A67 richting Duitsland vervolgt. Dit komt doordat er op de 

Maascorridor steeds met een gegarandeerde aflaaddiepte kan worden gevaren. Daarmee versterkt de Maas 

corridor de positie van Rotterdam. De voordelen van een betrouwbare aflaaddiepte wordt helaas weer teniet 

gedaan door onbetrouwbare infrastructuur en de onkosten die een onbetrouwbare planning met zich mee 

brengen. 

Het water is voor de sector logistiek een essentiële schakel om aan de vraag van haar klanten en Europa te 

kunnen voldoen. Deze oproep kunt u vertalen als een noodkreet van de sector logistiek en de vervoerder over 

water om er voor te zorgen dat de Maascorridor na de recente opwaardering naar klasse Vb weer het visitekaartje 

van Nederland wordt . Voor nadere details verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief.  

Hoogachtend, 

Koninklijke BLN-Schuttevaer  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage bij de brief van (datum invoegen en briefnummer) 

Overzicht van de geschetste problemen op de Maascorridor 

Met de begeleidende brief hebben wij aandacht voor een aantal dringende zaken die de Maascorridor tot een 

robuuste, stabiele corridor zouden kunnen maken, gevraagd. Het vervoer over water en dus de logistiek, is hier 

uitermate mee gebaat en zal hierdoor beter kunnen voldoen aan de wens van de klant en de vaarweggebruiker.  

Welke problemen komt de binnenvaart tegen? 

Wij richten ons op de Maascorridor maar ook op ook de aanpalende trajecten Nijmegen-Maastricht en Moerdijk 

Maastricht. 

Het traject via het Maas-Waalkanaal 

Op het traject Nijmegen – Maastricht heeft het vervoer over water 

allereerst te maken met de sluis in Weurt. Sluis Weurt is de toegang 

vanaf de Waal via het Maas-Waalkanaal naar de Maas om 

uiteindelijk ook Maastricht te kunnen bereiken. Sluis Weurt kent 

vele problemen die eigenlijk al vele jaren lopen. Maar laten wij ons 

beperken tot de meest recente zaken. 

 

In 2018 was er een stremming van meerdere weken van Westsluis 

Weurt. Het complex kent twee sluiskolken, de West- en de 

Oostsluis. De nivelleerschuiven van de Westkolk hadden te lijden 

onder achterstallig onderhoud; de deuren vertoonden scheuren in 

het staal waardoor deze met spoed gerepareerd moesten worden.  

Het sluiscomplex heeft ook de functie van primaire waterkering. Uit dat oogpunt alleen al zouden er ook reserve 

deuren voor de sluis beschikbaar moeten zijn, echter, deze zijn niet voorradig. Ook nu is van de west-sluis 

sluisdeur aan de Waal zijde tot ca eind juli buiten bedrijf. Dat voor de scheepvaart onacceptabel. Bij zomerpeil is 

de Maas onbereikbaar voor CEMT klasse Vb en Va 135m. Deze schepen moeten 1,5 dag omvaren via de 

Moerdijk. En dan nog kan CEMT klasse Vb niet door sluis Grave.  

 

Ook de deuren van de Oostkolk zijn sterk verouderd. Bij  passage van  een duwconvooi met 6 bakken aan de 

Waalzijde is sprake van veel waterverplaatsing. Hierdoor loopt de deur uit de rails. Er is ook sprake van twee 

soorten deuren bij dit complex. De Westkolk heeft hefdeuren, als op het bovenstaande plaatje en de Oostkolk 

heeft roldeuren.  

Bij een sluis die gesitueerd is op een dergelijke locatie en daardoor te maken heeft met veel zuiging is tijdig 

onderhoud meer dan noodzakelijk. Het onderhoud aan beide kolken, naar wij moeten constateren, heeft naar 

onze mening niet tijdig plaatsgevonden.  

 

Het onderhoud van de Westkolk kan ook alleen maar bij een bepaalde waterstand plaatsvinden. Waarom? Omdat 

de Oostkolk een drempel heeft die 1,50 meter hoger ligt dan de drempel in de Westkolk.  Dat betekent dat de 

schepen vanaf een  waterstand van minder dan 7,20 meter bij NAP,  de aflaaddiepte van de Maas uitsluitend 

kunnen benutten wanneer zij door de Westkolk kunnen varen.  

 

Met Koninklijke BLN-Schuttevaer was overeengekomen, vanwege de urgentie, dan toch maar het risico te 

nemen om bij een waterstand van 6.70 meter bij NAP de deuren uit de Westkolk  te repareren. Onnodig risico 

wanneer er tijdig onderhoud was gepleegd. Wachttijden lopen hierdoor onnodig hoog op en het vervoer over 

water betaalt de rekening. 

 

Ook bij hoog water is er sprake van een beperking van de capaciteit. Wij schetsen u het beheer tijdens 

hoogwater. 

De middendeur van de oude sluis dient bij een Waal-waterstanden boven 9.50 meter plus NAP gesloten te zijn.  

Wanneer de waterstand in Nijmegen op de Waal 9.70 meter plus NAP heeft bereikt, dient er getrapt te worden 

geschut. Dat betekent een vertraging van het schutproces van 50 tot 75 procent. 

 



De middendeur moet immers worden gesloten voordat de deur aan de benedenkant mag worden geopend. De 

schepen moeten twee keer per passage van de sluis afmeren. 

Dit is een eis van het waterschap Rivierenland. Om een en ander te vermijden en de gehele capaciteit te allen 

tijde te kunnen benutten, zou een aanvaarbeveiliging kunnen worden aangebracht.  

Voorbeelden van een dergelijke aanvaarbeveiliging zijn door onze organisatie aangegeven. In het verleden is 

onze organisatie ook beloofd deze mogelijkheid te onderzoeken.  

 

 

 

 

Een ander voorbeeld van (externe) hoogwater veiligheidsrisico vond plaats tijdens de laatste hoogwaterperiode. 

De stuw in Sambeek moest vanwege het wassende water worden getrokken. Doordat men dit niet tijdig voor 

elkaar kreeg overstroomde de sluis en moest het complex Sambeek gedurende 12 uur worden gestremd.  Het was 

niet ondenkbaar dat, indien bovenstrooms de neerslag had aangehouden, bij de gemeenten Vierlingsbeek, 

Maashees en Bergen het water door de straten had gelopen. Dat vinden wij een gevaarlijke, zorgelijke situatie. 

 

  

 

 

Het traject via Moerdijk 

 
Naast het traject via het Maas Waalkanaal kan 
ook gekozen worden, afhankelijk van 
bestemming en herkomst, om via de De Amer 
en de Bergse Maas de Maas te varen..  
 Op deze route heeft de scheepvaart bij sluis 
Grave    een diepgangsbeperking van 3,20 m . 
Sluis Grave is dan één van de complexen  op 
deze route naar Maastricht. Sluis Grave heeft 
echter een te beperkte capaciteit. Bij sluis 
Grave geldt dan bovendien dat het onmogelijk 
is om koppelverbanden of duwkonvooien in 
één keer te schutten,  
Het probleem werd pijnlijk duidelijk tijdens de 
droogte van 2018 toen men 24 uur over de 
passage van sluis Grave deed. Een 2

e
 kolk is een 

jaarlijks wederkerende vraag; de noodzaak 
heeft zich meer dan bewezen. 

 

 

 

Aansluitend bij de hoogwater problematiek is het zware en 

veelvuldig voorkomende zwaar drijfhout op de Maas tussen Eijsden 

en Borgharen, Borgharen (keersluis Limmel) en sluis Born. Op deze 

onderdelen van de Maasroute komt de veiligheid van het 

scheepvaartverkeer na elk hoog water, maar ook soms ook zonder 

deze aanleiding, in gevaar. Ook de externe veiligheid vraagt hier om 

aandacht omdat hier ook regelmatig schepen met gevaarlijk stoffen 

varen. Wanneer een schip  een stuk hout in de schroef of tussen de 

roeren krijgt kan het onbestuurbaar worden. In Maastricht zijn er 

diverse gevaarlijke passages en het Juliana kanaal is smal. De 

uitwijkmogelijkheden zijn zeer beperkt. Oorzaak is het ontbreken 

van een goed protocol en materiaal om zwaar drijfhout uit het kanaal 

te ruimen. Men is van een aannemer afhankelijk die over de hele 

Maasroute actief is. Voordat de aannemer daadwerkelijk actief aan 

het ruimen is moet eerst het protocol van meldingen binnen RWS  

doorlopen worden en de aannemer van elders op de Maasroute naar 

het zuiden varen. De ervaring leert dat dit hele proces 1 tot 2 dagen 

duurt. Dezelfde ervaring werd ook opgedaan na de aanvaring met de 

stuw in Grave en het vereiste sluiten van de waterkering in Heumen. 

 



 

 Ook kunnen op diverse plaatsen in zuid Nederland  de schepen minder diep laden omdat de vaarweg niet op de 

vereiste diepte wordt gehouden. Zo kunnen bv de schepen in de Amtertak niet meer afladen. Schepen lopen hier 

aan de grond  omdat de ondieptes  niet gebaggerd worden. Een en ander wordt opgelost door het uitgeven van 

een scheepvaartbericht waarbij aangegeven wordt dat schepen minder diep mogen afladen. Wanneer een schip 

10 centimeter minder diep kan afladen betekent dit gemiddeld het achter laten van 100 ton lading. De beperking 

die hier is ingesteld is 50 cm. Het behoeft geen betoog dat dit een verlies betekent dat op het conto van het 

vervoer over water wordt weggeschreven. De Amer-tak is de vaarweg vanaf de Amer richting Oosterhout en een 

onderdeel van de alternatieve route voor kleinere schepen. 

 

 

 

 

 

 

De Maas 

De verruiming van de Maasroute naar klasse Vb zou nu een feit moeten zijn. Er moet echter nog gebaggerd 

worden om de vaarwegklasse Vb te kunnen realiseren. Inmiddels is bekend geworden dat er een ongedefinieerde 

stof is gevonden in het baggerslib. Het baggeren laat om 

deze reden op zich wachten. Inmiddels hebben wij, 

samen met één van onze partners uit het COV, nader 

onderzocht hoe een ander in elkaar zit en begrijpen wij 

dat het hier om een fors probleem gaat, dat wederom 

een tijdsbeloop kan hebben van minimaal 2 jaar. Nu kan 

er wel gebaggerd worden maar dat betekent dat het slib 

alleen gedumpt kan worden in het duurste depot. Wij 

zijn van mening dat er toch met de meeste hoge 

prioriteit gebaggerd moet worden, ondanks de kosten. 

Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervoor op het 

vervoer worden afgewenteld. Dat gebeurt immers als de 

opwaardering pas realiteit kan worden in 2021.  

 

Inmiddels heeft BLN-Schuttevaer er wel mee ingestemd 

dat de Maas toch dan maar de klasse Vb moet krijgen.  

Op het traject waar niet gebaggerd wordt, wordt  dan op 

enkele plaatsen de betonning verlegd en de vaarweg 

versmald en op enkele trajecten zal dan één richting 

verkeer gelden.  

Echter, in dat geval is geen sprake van een robuuste 

vaarweg van klasse Vb en levert het wederom 

oponthoud in het vaarschema op. 

 

Daarnaast is op het traject tussen Born en Stein lekkage 

van het kanaalwater  naar de woonwijk aan de dijk 

geconstateerd, die niet onder controle kon worden 

gekregen. Een en ander kan naar verwachting eerst in 

2021 ter hand worden genomen. Ook dit is een reden 

waarom de vaarweg niet tot klasse Vb kan worden 

opgewaardeerd. Wederom een handicap die een 

behoorlijk spaak in het klasse Vb wiel steekt.  

 

In het stuwkanaal van Belfeld en Sambeek zijn meerpalen geplaatst. Dat is natuurlijk fijn, echter door de 

bezuinigingen op het baggeren zijn de palen, bij het zomerpeil, niet bereikbaar vanwege ondiepten. Bij het 

winterpeil zijn eigenlijk de palen ook niet bereikbaar vanwege sterke stroming en de betonning, die wel 

noodzakelijk is, maar in de weg ligt. 

 

Het nivelleren op Sluis Belfeld gebeurt al een paar jaar op halve snelheid omdat er sinds de  renovatie van dit 

object fouten in het hydraulische systemen zitten.  We kregen onlangs de melding dat de nivelleringschuiven van 

sluis Maasbracht en Born met dezelfde problemen kampen.. Inmiddels  is de oude sluis van Born al maanden 

 



buiten gebruik. De vraag is op welke termijn de sluizen weer op volle kracht kunnen nivelleren dan wel wanneer 

ook de oude sluis van Born weer in gebruik zal zijn.  

Wanneer een sluis op halve kracht nivelleert betekent dat, dat het schutproces vertraagt en de scheepvaart de 

sector logistiek niet tijdig of vertraagd kan bedienen. Wanneer een gehele kolk uit het proces wordt gehaald is 

dat natuurlijk zeker ook het geval.  

.  

Het benodigde materiaal om sluis Heel op afstand te bedienen heeft vanaf begin dit jaar veel problemen 

opgeleverd. Ook de bediening van de sluizen Roermond en Linne, die eveneens aan dit netwerk zijn gekoppeld, 

hebben te kampen met problemen. Regelmatig worden sluizen gestremd doordat er geen goed of voldoende zicht 

is op de camera voor de afstandsbediening. Data en voorbeelden waarbij er niet bediend werd zijn bij ons 

bekend.  

 

Voor een veilige vaart zijn voldoende rustplaatsen noodzakelijk. De afstand tussen de beschikbare rustplaatsen 

Belfeld en Sambeek is te groot.  De afstand bedraagt  40 kilometer. In het verleden in het licht van de vaar- en 

rusttijdenregeling is afgesproken dat om de 30 kilometer een veilige overnachtingsplaats dient te zijn. Ondanks 

dat wij herhaalde malen opties hebben neergelegd blijft de binnenvaart nog altijd verstoken van een goede 

ligplaats op dit traject.  

 

Sluis Bosscherveld bij Maastricht, in de monding van de Zuid-Willemsvaart in de Maas, heeft al gedurende  10 

jaar een renovatie nodig. Het gevolg van het uitblijven van die renovatie is dat de sluis in 2018 gedurende 

meerdere dagen  en eenmaal  zelfs meerdere weken in storing was. De aandrijving van de hijsinstallatie van de 

deuren was het probleem. Gevolg opnieuw oponthoud.  

 

Ook op het overige deel van de Brabantse Kanalen zijn er veel storingen en problemen. De koppeling van de 

centrale bediening met systemen uit verschillende jaartallen (2000, 2014 en 2016 systeem) in Schijndel en 

Tilburg, heeft er de afgelopen maanden toe geleid dat enkele keren de scheepvaart geheel werd gestremd. De 

planningsfout bij de bouw van sluis 3 bij Tilburg, waardoor onaanvaardbare problemen met de grondwaterstand 

ontstonden, levert  vertraging in op de opwaardering van deze vaarweg  en de complete bouw van een extra sluis  

is een grote aanslag op de beschikbare budgetten ten koste van andere reparaties of investeringen.  

 

Tot slot het forse aantal stremmingen voor het gehele maastraject maakt dat niet gesproken kan worden over een 

robuuste vaarweg. In de periode tussen 01-01-2019 en 12-03-2019, nog niet eens één kwartaal, telden wij 140 

stemmingen. Natuurlijk zijn daar ook wat kortere, kleinere stremmingen bij maar evengoed een fors aantal.  

 

 

 

 

Samenvatting 

 Problemen bij sluis Weurt met zowel de Oost als de Westkolk. 

 Het ontbreken van reservedeuren bij sluis Weurt. 

 Veiligheidsrisico bij sluis Weurt. 

 Mogelijkheid aanvaarbeveiliging onderzoeken 

 Te beperkte capaciteit sluis Grave 

 Baggerprobleem Maas om geheel naar klasse Vb te komen 

 Baggerprobleem Amertak; scheepvaartbericht diepgangsvermindering. 

 Lekkage tussen Born en Stein. 

 Palen in de stuwpanden van Belfeld en Sambeek onbereikbaar door baggerprobleem en betonning. 

 Nivelleer probleem sluizen Belfeld en Born. 

 Materiaal (camera’s) voor afstandbediening sluizen Heel, Roermond en Linne. 

 Rustplaats tussen Belfeld en Sambeek  

 Onderhoud Sluis Bosscherveld  

 Opruimen van zwaar drijfhout. 

 Stremmingen op de Maas in de In de periode tussen 01-01-2019 en 12-03-2019 – 140 stuks. 

 Vertraging en extra kosten in de opwaardering van het Wilhelminakanaal. 

 

 

 

 

 


