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Schipper mag ik 
overvaren, ja of nee?
Het antwoord op de vaarvraag is: ja. Het is nog even afzien, maar dan 
krijgen we het echt: meer scheepsvervoer vanwege een diepere, bredere 
vaargeul in het Twentekanaal. Ook de A1 krijgt er een baan bij. De 
gevolgen? Veel meer dan alleen een oplossing voor die vervelende files. 
Er ontstaat een ware kettingreactie: van minder gebrek aan chauffeurs 
tot nieauwe en groeiende bedrijvigheid.

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  MAAIKE OLDE RIKKERT

“Alleen al voor het zandtransport leidt 

een verbeterd Twentekanaal tot circa 30 

minder vrachtwagens op de weg. Per 

dag! Datzelfde geldt voor het container-

vervoer”, zegt Anne-Ruth Scheijgrond, 

expert binnenvaart bij Port of Twente. 

Mooie resultaten dus, die helpen de files 

in de regio te verminderen. Dat de A1 

er uiterlijk in 2025 een rijbaan bij krijgt 

(Azelo-Deventer van twee naar drie, De-

venter-Apeldoorn van drie naar vier) geeft 

het volgende zetje.

1 schipper voor 30 chauffeurs

Maar het effect is veel groter, rekent de 

manager voor. “Vrachtwagenchauffeurs 

zijn bijna niet te krijgen. Op zo’n 30 chauf-

feurs heb je straks nog maar één schipper 

nodig. En in plaats van 72 vrachtwagens 

maar één schip.” Ze verwacht sowieso 

dat Twente aantrekkelijker wordt voor 

schippers. “Nu kunnen ze hier minder la-

ding meenemen. Ze varen dan liever door 

naar Basel, waar ze wel met de volledige 

diepgang kunnen varen. Een verdiept 

Twentekanaal betekent voor hen straks 

700 ton meer belading of een extra laag 

containers. En dus een aantrekkelijkere 

kostprijs, waarmee je ook concurrerender 

wordt voor het wegtransport.”

Laat ze maar komen

Scheijgrond verwacht dat een beter be-

reikbaar Twente daarnaast meer ruimte 

geeft voor groei van bedrijven die hiervan 

afhankelijk zijn. “Denk onder meer aan 

AkzoNobel (tegenwoordig Nouryon, red), 

Van Merksteijn, ForFarmers en natuurlijk 

CTT.” Toch gaat het veel verder. “Op XL 

Businesspark komen nu al meer contai-

nergerichte bedrijven. Dat betekent meer 

werk en dus minder mensen met een 

uitkering.”

Traantje wegpinken

Zelf maakt de manager zich al bijna tien 

jaar sterk voor een dieper Twentekanaal. 

Een sprongetje van blijdschap dus, toen 

ze hoorde dat het door ging? “Nou, ik 

voelde eerlijk gezegd een paar traantjes. 

Ik ben hier al zó lang mee bezig. En er 

stonden zo veel plannen onder druk die 

niet zouden doorgaan als het Twenteka-

naal niet werd aangepakt…”

Hoera, eindelijk eenheid 

De stevige lobby had uiteindelijk effect. 

Hoe dat kwam? “We houden niet alleen 

onze hand op, maar geven er ook iets 

voor terug. Daarnaast werken we in 

Twente heel hecht samen. Zo steekt 

de provincie echt haar nek uit. De 

lokale overheden ook, ook al staan ze 

er financieel niet altijd goed voor. En 

Rijkswaterstaat en ondernemers van Port 

of Twente stemmen veel op elkaar af. We 

roepen dus hetzelfde en dat wordt door 

Brussel en Den Haag gewaardeerd en 

gehoord.” Wat ook hielp? “Dat Twentse 

ondernemers alvast miljoenen inves-

teerden in overslaglocaties, een terminal 

en zelfs een speciaal voor de verruimde 

Twentekanalen ontworpen schip.”

Nog even geduld

Is met een diepere geul de lage wa-

terstand – en dus minder volgeladen 

schepen – in droge zomers ook voorbij? 

“Nee, hiervoor zoekt een projectgroep 

naar oplossingen”, bekent ze. Daarnaast 

duurt het nog wel even voor het werk aan 

het Twentekanaal af is: in 2023. Daarom 

een oproep aan heel Twente: nog even 

geduld a.u.b.
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‘Een verdiept Twentekanaal betekent 
een aantrekkelijkere kostprijs’


