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Snel en slim transport over water

493 km 
vaarwegen1

2

Brabant is een economische en technologische topregio. Maar ook een plek waar het �jn en 
gemoedelijk wonen is. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. We organiseren het 
goederentransport in Brabant daarom snel en slim. Met meer vervoer via water bijvoorbeeld, in 
plaats van over de weg. Daarmee zorgen we dat Brabantse bedrijven kunnen blijven groeien en 
dat Brabant tegelijkertijd een mooie en gezonde plek blijft om te wonen. 

Brabant ligt op een belangrijke doorvoerroute van 
goederenvervoer tussen de zeehavens en het Europese achterland.  

Ruhrgebied

Daarnaast is Brabant zelf een belangrijke productie-, logistieke en consumentenregio. 
Veel goederen gaan dus de regio in en uit.

Meer over de terminals in Brabant vindt u op 
de multimodale kaart van MCA: www.mcabrabant.nl.

Brabant investeert in infrastructuur. Het gebruik 
van kleine schepen is vaak niet meer concurre-
rend. Daarom verbreedt Brabant haar kanalen. 
De Zuid-Willemsvaart is buiten ’s-Hertogenbosch 
omgeleid (Máximakanaal), het Wilhelminakanaal 
wordt verbreed en verdiept tot Tilburg. Provincie, 
gemeenten, bedrijven en het Rijk spannen zich 
hier samen voor in. Met centrale sluis- en brug-
bediening bevordert Rijkswaterstaat de vlotte 
doorstroming op de kanalen. 

Een groot deel van Brabant is nu per klasse 
IV-schip bereikbaar. Veel kleine verbeteringen op 
de vaarklasse II-trajecten zijn gerealiseerd, dus het 
gebruik van kleine schepen blijft mogelijk. 
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In 2016 met schepen van 900 ton 
tot Eindhoven (in plaats van max. 400 ton)
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14 openbare terminals:
1   zeehaven en bereikbaar via buisleiding
4   trimodaal (bereikbaar via water, weg en spoor)            
6   per spoor bereikbaar
12 over het water ontsloten
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vanwege onder meer de goede bereik-
baarheid over water (en er zijn er meer):

Lidl

SamsungDell
Tesla 
Heineken

Beamix

Brabant onderscheidt zich door een goede 
bereikbaarheid via water, weg, spoor en 
buis. In Brabant is ruimte, zijn goede en 
voldoende arbeidskrachten en distributie-
faciliteiten. 

In Brabant gevestigde
bedrijven

Aantal containers (in TEU) dat 
via de belangrijkste terminals in Brabant wordt 
overgeslagen vanaf en naar schip (excl. Moerdijk)*

De verwerking van de goederen in de containers 
zorgt in Brabant voor veel werkgelegenheid.

Brabant beschikt over een goed ontwikkeld 
stelsel van vaarwegen en daarom kiezen 
veel bedrijven er voor om goederen per 
binnenvaartschip te vervoeren. Veel bedrij-
ven hebben zich aan de kanalen geves-
tigd. Omdat we zijn blijven investeren in 
duurzame vaarwegen, gaat het in Brabant 
goed met de binnenvaart. Sinds 1995 zit 
de groei vooral in het containervervoer.  

*Bron: MCA Provincie Noord-Brabant, aapril 2015

g r o t e  v a a r w e g

kleine vaarweg

combinatie van
duwboot + bak 
= Watertruck 

kleinere duwboot + bak 

Minder Stabiel/
(neiging naar

groei)

Het vervoer van 
bulkgoederen 

per binnenvaartschip daalt 
ten opzichte van containervervoer         

We zijn constant op zoek naar 
nieuwe manieren van vervoer 
over water, zoals ‘Watertruck’. 

Innovatie

Aantal containers
over water is tussen 1997 en 2014
ver10voudigd* 


