Utrecht wil meer vervoer over water: ‘Varen waar het
kan, rijden waar het moet’
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Meerdere gemeenten in de provincie Utrecht willen af van vrachtauto’s en
bestelbusjes in de binnenstad. Er moet meer vervoer over de grachten komen,
staat in een intentieovereenkomst. Onder het motto ‘varen waar het kan, rijden
waar het moet’, wil de provincie Utrecht het vervoer over water stimuleren.
Bestelbusjes en vrachtwagens zijn voor veel bewoners van de binnenstad een doorn in het
oog. Bovendien vertragen ze de doorstroom van het verkeer, zorgen ze voor het verzakken de
kwetsbare kades én stoten ze een hoop CO2 uit. Dat moet volgens de provincie Utrecht
anders. Vier gemeentes ondertekenden afgelopen woensdag de verklaring ‘Goederenvervoer
over Water provincie Utrecht’. Het doel: varen waar het kan, rijden waar het moet.

Bouwmateriaal
Dat is de conclusie van de intentieverklaring die de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Stichtse
Vecht en Rijkswater Midden Nederland ondertekenden. Vooral groot bouwmateriaal voor de
woningbouwopgave moet vervoerd worden per binnenvaartschip. Maar ook voor retail,
horeca en afval zijn er volgens de provincie kansen om meer over water te vervoeren.

Minder CO2 en minder schade aan de kades
En dat scheelt een hoop in CO2-uitstoot. Op één binnenvaartschip past meer bouwmateriaal
dan op een vrachtwagen, waardoor er meer spullen in één keer vervoerd kunnen worden.
Bovendien zijn minder bestelbusjes en vrachtwagens door de binnenstad beter voor de
kwetsbare kades, die kunnen bezwijken onder het zware gewicht.

Pilots
De afgelopen twee jaar voerde de provincie pilots uit. Daaruit bleek dat er veel kansen zijn in
vervoer van materiaal op water van en naar de binnenstad. "Steden worden voller gebouwd
en de bereikbaarheid komt verder onder druk te staan. We willen gezonde verstedelijking in
de provincie Utrecht, dus daar hoort dan ook bij dat we elkaar helpen stappen te zetten in de
overgang naar schonere vormen van transport. Vervoer over water is een van de middelen
hiervoor", zegt Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht tegen het AD.
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