Terwijl de binnenvaart krimpt, is binnenstedelijk vrachtvervoer per boot in opkomst

De gemeente Utrecht zamelt sinds kort ook afval in met een speciale boot. Foto Flip Franssen

Afval- en bierboten tegen de files
Vrachtvervoer in
steden moet vaker
over water, vinden
de auteurs van
De vaart erin! Dat is
stiller, schoner en
goed tegen
verkeersopstoppingen.
Door Michiel Hegener

O

ud probleem: verkeerscongestie in de dicht bebouwde delen van de
Randstad. Nieuwe oplossing: kleinschalig goederentransport over een fijnmazig netwerk van
grachten en kanalen. Het is een ei dat
een paar eeuwen voor Columbus
werd gelegd, want veel van die waterwegen en -weggetjes werden gegraven in de Middeleeuwen. Alleen liggen ze er nu veelal onbenut bij.
Steven van Schuppen, co-auteur
van het rapport De vaart erin!, bepleit
„de ontmusealisering van onze stedelijke waterwegen”. De praktijk is
het best te zien in de gemeente
Utrecht, „de koploper op dit gebied”
volgens Arjan Nienhuis, ook co-auteur van De vaart erin!
Utrecht nam in 1996 een gemeentelijke ‘Bierboot’ in gebruik om onder meer dranken af te leveren bij de
horeca langs de Oude Gracht. Sinds
kort is er ook een boot voor gescheiden afvalinzameling en een geheel
nieuwe Bierboot (4 bij 19 meter) op
accustroom, die fluisterstil een haventje van Gemeentewerken verlaat.
We varen over de Vaartse Rijn, een

12e eeuws kanaal tussen de Lek en de
binnenstad. Geen brug hoeft open,
want zelfs bij de laagste is er net genoeg ruimte – daar is de boot op gebouwd. Maar niet veel ruimte. Als we
de Oranjebrug naderen verwijdert
schipper Heddy van der Laan even
het stuurwiel, waardoor de boot een
decimeter lager wordt en de passage
met centimeters speling goed gaat,
mits iedereen aan boord plat gaat.
Op de Oude Gracht leggen we aan
bij Bioscoop Rembrandt om een rolcontainer met bierkratten op te halen. Vanwege de werfkelders liggen
grachten laag, een hydraulische
kraan op de Bierboot overbrugt de
vijf verticale meters tussen het water
en de waterkant van het wegdek.
Maar hoe transporteer je goederen
op het droge van en naar dat lospunt?
Van der Laan debarkeert en duwt de
rolcontainer (omstreeks 1 bij 1 meter,
2 meter hoog, op 4 wieltjes) van de
bioscoop naar een plek waar hij met
zijn kraan bij kan. Het gaat, maar
niet heel gemakkelijk. Die wieltjes
haperen over het wegdek en de stoeprand. Dat is geen detail – voor een
goedwerkend
distributiesysteem
moet dit worden opgelost.
Wie zo’n container een straat door
moet duwen begrijpt waarom. „Hier
is ruimte voor verbetering”, beaamt
Willem Addink, havenmeester van
Utrecht. „En er bestaan veel technische mogelijkheden om het makkelijker te maken.” Van der Laan vult
aan dat hij ook vracht op gewone
houten pallets kan lossen. „Dan kun
je met een elektrisch aangedreven
steekkarretje verder de stad in.”
Knelpunt: neemt de boot zo’n pallettruck mee, of heeft de winkel waar
de lading heen moet er één klaar
staan? Daar wordt nog over nagedacht. Voorlopig bedient de Bierboot
alleen de Oude Gracht.
Addink laat afmeren bij een groot
luik in het oppervlak van de loskade,
speciaal gemaakt voor de Bierboot.

Binnenvaart krimpt
De binnenvaart is een typisch
Nederlandse bedrijfstak. In Nederland verloopt ruim 30 procent van het goederenvervoer
over water. Op de Rijn vaart
meer dan de helft van de schepen onder Nederlandse vlag.
De vloot telt ongeveer 6.500
schepen en er werken 15.000
mensen. Sinds een paar jaar
heeft de binnenvaart te kampen met overcapaciteit, doordat de internationale handelsstromen sinds 2008 zijn afgenomen, terwijl veel eigenaren
juist grotere schepen hebben
laten bouwen. De Rabobank
verwacht voor dit jaar opnieuw
tegenvallende cijfers en ziet
pas „op de middellange termijn” herstel, aldus een recente branchestudie.

Van der Laan heeft de sleutel, opent
het luik en we kijken in de kelder van
een horeca-etablissement. Binnendoor en per lift kan de zending verder naar de keuken. De Bierboot levert bij de horeca ook diepvries- en
ander voedsel af. „Als het maar een
beetje zwaar en volumineus is”, zegt
Addink. „Voor vervoer van kleine
pakketten en lichte goederen hebben
we een elektrisch goederentreintje,
de cargohopper.”
Transport over water om oude
binnensteden
te
bevoorraden
spreekt Addink aan, hij wil er meer
mee gaan doen. „Geen stilstaande
vrachtauto’s die grachten blokkeren,
geen lawaai, geen uitstoot van fijnstof en CO2. Het ziet er langzaam uit,
maar in de binnenstad gaat dit veel
sneller dan per auto.” Voor privatiseren lijkt het Addink te vroeg. „De gemeente heeft een voortrekkersrol,
bedrijven zijn alleen geïnteresseerd

als het winstgevend is. Geef het te
vroeg uit handen en het mislukt.”
Logistiek mag binnenstedelijk
vrachtvervoer per boot nog wat
zwakke schakels hebben – vooral
vanaf de weg langs het water naar
straten verderop – maar de gemeente
Utrecht als geheel zet nu al in op uitbreiding. „Meer boten, grootschaliger en we onderzoeken nieuwe overslagfaciliteiten van auto naar boot in
de stadshaven Lage Weide”, specificeert wethouder Mirjam de Rijk
(GroenLinks) van Financiën, Economische Zaken, Milieu en Openbare
Ruimte. „We werken aan één elektrisch aangedreven stadsdistributiesysteem en dan moeten er ook aansluitpunten komen tussen de boten
en de cargohoppers.” Het politieke
draagvlak is volgens haar breed vanwege de combinatie van schoon, stil
en zuinig. „Vrachtauto’s rijden nu de
grachten kapot, vijf procent van alle
vervoersbewegingen veroorzaken
tachtig procent van al onze onderhoudskosten.”
Als grootste obstakel noemt ze
„dat toeleveranciers eraan moeten
wennen dat dit de manier is. Ze kunnen niet meer met hun eigen vrachtauto tot de deur van de horecaonderneming.” Bijvoorbeeld met een
vrachtauto waar de merknaam groot
op staat? De Rijk: „Inderdaad.”

O

p de Oude Gracht varen
we naar de eveneens elektrische afvalboot, die in
de binnenstad alleen
maar laadt; het lossen gebeurt buiten
de stadskern, alwaar een grote vuilniswagen alle rommel eruit tilt.
Schipper Evert de Graaf doet dit werk
al jaren. „Prachtig. Behalve op maandag, want dan zitten de vuilniszakken en de containers van de restaurants vol weggegooid eten en dan
zijn ze heel zwaar.”
Ook de afvalboot heeft een hijswerktuig aan boord, maar beperkt

zich voorlopig tot afval dat op werfkelderniveau langs het water wordt
aangeboden. Er hoeft niets gehesen
te worden, rechten- annex werkstudent Erwin Noz rolt kliko na kliko
met de voorwielen tot op de rand van
de boot en kiepert ze leeg. Addink:
„Ik denk over manieren om ook het
vuil boven de werfkelders te kunnen
ophalen, misschien iets met een glijbaan voor vuilniszakken.”
Ook in andere steden wordt onderzocht hoe het vrachtvervoer per
as kan worden teruggedrongen door
de grachten en kanalen te reanimeren. Vervoerder DHL vaart in Amsterdam met een pakjesboot. In Den
Haag gaat het stadsvuil per boot de
stad uit, al gebeurt dat vanaf een industrieterrein. Afval- en andere boten komen in de Haagse binnenstad
niet ver, omdat daar veel grachten
werden gedempt.
Dempen is in de Randstad bepaald
geen trend meer en ook Den Haag
liet een rapport opstellen over vervoersmogelijkheden op het resterende water. In Utrecht gaat het stuk Catharijnesingel dat begin jaren zeventig met veel fanfare werd dichtgegooid over een paar jaar „met veel
fanfare weer open”, aldus Addink.
Ook over de singels is vrachtvervoer
mogelijk – als ze niet zijn afgedamd.
Dempingen ongedaan maken is
duur – om die uitgaven te rechtvaardigen moet eerst het vrachtvolume
omhoog. Arjan Nienhuis bepleit
goede voorbeeldprojecten, zoals in
Utrecht, en een stapsgewijze uitbouw over bestaande waterwegen.
Nienhuis: „Zet een nieuwe V&D
met de achterkant aan het water. Als
er eens een brug wordt aangepakt,
zorg dat zij 230 centimeter hoog
blijft. Aan het water worden veel woningen gebouwd; laat eens bij een
paar de onderste woonlaag weg, dan
heb je tussen de dragers van het pand
een kleinschalig en overdekt overslagpunt van droog naar nat.”

