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C2C probeert een gecoördineerd inzicht te verwerven in de onderlinge relatie van 

investeringen in de toegang van de havens aan beide zijden van het Kanaal. De behoeften 

en de prioriteiten op het vlak van de investeringen in de infrastructuur van havens en 

vrachtvervoer worden hierbij vanuit een grensoverschrijdend standpunt benaderd. 

Daarbij wordt de onderlinge afhankelijkheid van havens over de zeegrens geprofileerd en 

behandeld.

Door de implementatie van een actieplan probeert het C2C-project havens (en de 

met de haven verbonden industriële hinterlanden) binnen de zone van het programma 

beter met elkaar te verbinden door maximaal gebruik te maken van de bestaande 

transportinfrastructuur in die zone. Dit zal op zijn beurt leiden tot minder files op het 

wegennetwerk van de zone waarop het programma betrekking heeft en tot een kleinere 

ecologische voetafdruk van het vrachtvervoer binnen en buiten de zone in kwestie.

C2C besteedt daarbij voornamelijk aandacht aan de maritieme economie van de zone 

waarop het programma betrekking heeft. Een betere toegankelijkheid van de havens zal een 

gunstige invloed hebben op de economische ontwikkeling van de haven, wat op zijn beurt 

een positief effect zal uitoefenen op de werkgelegenheid en de commerciële kansen van de 

zone – niet alleen in de maritieme en de transportsector, maar ook in andere economische 

activiteiten die met de haven verbonden zijn.

C2C gaat daarbij de uitdaging aan om een netwerk van betrouwbaar werkende en flexibele 

logistieke links uit te werken, door havens die op elkaar vertrouwen beter te verbinden met 

de hinterlanden die ze bedienen, om op die manier een naadloze en duurzame verdeling 

van de vracht te verkrijgen. Het C2C-partnerschap beschouwt havens als een essentiële 

component in de ‘overbrugging’ van de zeegrenzen van de beschouwde zone. Het project 

streeft er daarom naar om de gemeenschappelijke benutting van hun infrastructuur uit te 

breiden en een grensoverschrijdend perspectief te creëren voor de ontwikkeling van de 

havens. Daarbij wordt enerzijds hun noodzakelijke onderlinge afhankelijkheid erkend, en 

anderzijds de economische waarde die de havens niet alleen voor hun regio’s, maar ook 

voor het volledige transportnet van de EU hebben.

INLeIdINg

Het is de bedoeling van Connect to Compete (C2C) om (de) grensoverschrijdende  
verbindingen tussen havens te verbeteren en  bij te dragen tot de ontwikkeling 
van  multimodaliteit. Dit zal de ontwikkeling van doeltreffendere en duurzamere 
transportwijzen van vracht vergemakkelijken en het intra-europese en internationale 
concurrentievermogen van de betreffende regio verbeteren.                                                                                               

C2C concentreert zich hierbij op een aantal belangrijke scheepsroutes in Noord-West-

Europa, die in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk aan belang zullen winnen 

voor het vrachtvervoer:

Dover - Calais;

Zeebrugge - Thames Gateway;

Ramsgate - Oostende;

Solent - Rotterdam/Antwerpen;

Boulogne – Dover/Ramsgate.

Het C2C-project streeft (hiermee) twee hoofddoeleinden na:

Een investeringskader voorbereiden voor een strategische 

grensoverschrijdende haven- en transportinfrastructuur voor de periode 

2010-2015 en een ruimtelijk-economisch masterplan voor de logistieke 

sector in de regio Hampshire (met inbegrip van Southampton en 

Portsmouth), Sussex, Kent, Nord Pas de Calais en West-Vlaanderen;

De capaciteit uitbreiden in een aantal strategische corridors voor 

vrachttransport, waarbij de nadruk komt te liggen op de aanpassing 

en de maximalisering van de bestaande transportinfrastructuur om 

de connectiviteit van de haven en het hinterland te vergroten en de 

intermodale functionaliteit van de havens te verbeteren (d.w.z. tussen 

zee, weg, spoor en binnenwateren).



7

Connect 2 Compete (C2C)

RaamweRk vooR gReNsoveRschRIjdeNde INvesteRINgeN IN haveN -eN 
tRaNPoRtINfRastRuctuuR&LogIstIeke studIe 

6

studIeoPdRacht

De eerste doelstelling van deze studie bestaat erin om de realisatie van een kader en 
de logistiek voor grensoverschrijdende investeringen uit te werken en te ondersteunen 
voor de C2C-zone van Hampshire (met inbegrip van Southampton en Portsmouth), 
Sussex, Kent, Nord Pas de Calais en West-Vlaanderen voor de periode 2010-2015.

De tweede doelstelling bestaat erin om een klein aantal doelgerichte, realiseerbare en 

leefbare acties (en de bijbehorende partnerschappen voor investeringen) te identificeren 

die een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan grensoverschrijdende transport- en 

distributieactiviteiten, waarmee economische voordelen en duurzame oplossingen kunnen 

worden gerealiseerd. Die acties (die over korte, middellange en lange termijn zouden kunnen 

lopen) zouden bottlenecks in grensoverschrijdende transportstromen moeten helpen  

elimineren en de efficiëntie van de logistieke en distributieactiviteiten over en tussen de 

regio’s verbeteren. Dit zou niet alleen de strategische partners van C2C ten goede moeten 

komen, maar ook aan bredere Europese doelstellingen beantwoorden.
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huIdIge toestaNd

De C2C-zone is gelegen in de buurt van het middelpunt van de ‘hub’ van de 
wereldwijde handel met de Europese Unie. Deze ruimere regio omvat meerdere 
havenclusters en hinterlanden en strekt zich uit van Immingham en Hamburg in het 
noorden tot Southampton en Le Havre in het zuiden. In de C2C-zone wonen ongeveer 
5 miljoen mensen – ongeveer 1 % van de volledige bevolking van de EU.

In dat opzicht vormt de zone nu al een behoorlijk sterke basis, aangezien ze gelegen is 

aan een wereldwijd handelskruispunt (de havens in de C2C-zone behandelen ieder jaar 

ongeveer 200 miljoen ton) en ook op het vlak van de vraag van de consumenten en de 

werkgelegenheid heel wat te bieden heeft.

De havenactiviteiten binnen de C2C-zone kunnen in drie hoofdcategorieën worden 

ingedeeld, namelijk:

•  Wereldwijde trafiek in bulk en andere 

basisproducten en dan in het bijzonder vloeibare 

bulkgoederen (voornamelijk petrochemische 

producten) en diepzeecontainers;

•  Trafiek over het Kanaal, voornamelijk met roll-on, 

roll-off (RoRo)-ferry’s;

•  Andere kusttrafiek in bulk en andere 

basisproducten.

De belangrijkste thema’s die in de havens en de ruimere 

logistieke sector die ze binnen de C2C-zone bedienen, 

naar voren komen, zijn consolidatie, concentratie en 

congestie. Bepaalde ontwikkelingen in de wereldwijde 

‘supply chains’ hebben de havensector tot op zekere 

hoogte gepolariseerd. Door een combinatie van de 

bouw van steeds grotere vaartuigen en de toenemende verwerkingscapaciteit van bepaalde 

havens wordt tegenwoordig een kleiner aantal grotere vaartuigen naar een kleiner aantal 

grotere havens en bijbehorende infrastructuurnetwerken in het binnenland geleid. 

De C2C-zone vormt een mooi voorbeeld van het verschil tussen ‘winners’ en ‘runners-up’ in 

de havensector, met de concentratie van roll on, roll off (RoRo)-trafiek op de as Dover-Calais 

(gedeeltelijk als reactie op/resultaat van de opening van de Kanaaltunnel) en de daaruit 

voortvloeiende sterke daling van de RoRo-trafiek in havens zoals Ramsgate, Oostende, 

Newhaven en Portsmouth en de verdwijning van RoRo-diensten in Dartford, Sheerness, 

Folkestone en Boulogne. In sommige gevallen vond die daling van de vraag in kleinere 

havens plaats ondanks aanzienlijke investeringen – bijvoorbeeld de investering van £ 32 

miljoen in een nieuwe wegtunnel die Ramsgate Harbour toegankelijker moest maken. Die 

tunnel ging in 2000 open, twee jaar nadat een van de belangrijkste ferry-operators (Sally 

Lines) zijn activiteiten had stopgezet.
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De toenemende focus op een relatief klein aantal havens en het gebruik van wegtransport 

als het belangrijkste toegangsmiddel leidden ook tot steeds meer verkeersknelpunten in 

de hele regio. Deze ongemakken bleven niet beperkt tot de onmiddellijke omgeving van 

havens en de Kanaaltunnel, maar werden gevoeld tot op wegen verder landinwaarts. 

Uit een onderzoek naar het wegverkeer in 2010, dat gebaseerd was op gegevens van 

satellietnavigatiesystemen in auto’s, bleek Parijs helemaal bovenaan de lijst te staan van 

steden waar automobilisten gemiddeld de meeste tijd verloren in files (70 uur per jaar). De 

andere steden in de top zes waren Brussel (65), Antwerpen (64), Londen (54), Rijsel (50) en 

Gent (33). De afhankelijkheid van havens van het wegtransport heeft ook gevolgen voor het 

vermogen van de regio om te evolueren in de richting van een ‘low-carbon’ economie – niet 

alleen voor het transport over lange afstanden, maar ook voor plaatselijke leveringen.

Toch kan ook het wegtransport zelf nog beter gebruikmaken van de beschikbare capaciteit. 

Statistieken in het VK wijzen in dat verband niet alleen op het grote aantal voertuigen dat 

leeg rijdt (ongeveer 25 % van de transportactiviteiten – een trend die zich is beginnen voor 

te doen na een jarenlange evolutie in de omgekeerde richting) – maar ook op de omvang 

van deze trafiek die zich tijdens de weekdagen verplaatst – meer dan 90 %. Wanneer we 

rekening houden met de onderbenutte nachtelijke en weekendperiodes is er nog veel ruimte 

om het bestaande vrachtvervoer dat met de havens verband houdt, over een veel lager 

aantal voertuigverplaatsingen te spreiden. 

Ondanks de onbenutte capaciteit en de mogelijkheden binnen het ‘alternatieve’ strategische 

netwerk van spoor- en maritieme infrastructuur van de regio staat de historische scheiding 

tussen de verschillende modi (en het gebrek aan een gemeenschappelijk informatiesysteem 

voor eindgebruikers) de volledige benutting van die capaciteit nog altijd in de weg. Een deel 

van het probleem is het feit dat een nieuwe trein- of scheepsverbinding een veel grotere 

‘kritieke massa’ vereist. 

Een voorbeeld van dit onbenutte potentieel: terwijl iedere dag meer dan 12.000 

vrachtwagens het Kanaal oversteken met de ferry of de shuttle, gaan in dezelfde periode 

slechts 12 vrachttreinen doorheen de Kanaaltunnel, telkens met het equivalent van 35 

vrachtwagenladingen – terwijl er een capaciteit beschikbaar is van 70 treinen per dag, met 

telkens de mogelijkheid om tot 50 vrachtwagenladingen te vervoeren. Als deze bestaande 

en ongebruikte capaciteit volledig zou worden benut, zouden iedere dag nog eens 2.900 

vrachtwagenladingen per spoor kunnen worden vervoerd. Op die manier zou bijna 25 % van 

het huidige vrachtwagenverkeer van de parallelle snelwegen kunnen worden gehaald. Tests 

met vrachttreinen op High Speed 1 duiden op de beschikbaarheid van nog meer nachtelijke 

capaciteit op deze corridor, waardoor grotere vrachttreinen vanaf het vasteland voor de 

eerste keer tot in Londen zouden kunnen doorrijden. 

Een vergelijkbare toestand zien we bij havens (zowel langs de kust als meer landinwaarts), 

waar congestie rond een klein aantal belangrijke gateways een groot contrast vormt met het 

grote aantal onderbenutte sites langs de Kanaal- en de Noordzeeregio. Dit is een beeld dat 

vaker terugkeert in het volledige infrastructuurnetwerk van de C2C-zone.

Als we verder kijken dan de transportmodi voor afzonderlijke havens, merken we 

dat er nog meer bezorgdheid bestaat over de flexibiliteit van de infrastructuur en de 

‘supply chains’ ten opzichte van onvoorziene gebeurtenissen, ongeacht of ze worden 

veroorzaakt door sociale acties, zware ongevallen, extreme weersomstandigheden (de 

grote storm van 1987, de recente sneeuwbuien van 2010), geologische gebeurtenissen 

(zoals de stofwolk die door de IJslandse vulkaan werd veroorzaakt) of tekorten in de 

brandstofbevoorrading. Deze toestand wordt geïllustreerd door ‘Operation Stack’ in Kent, 

waarbij de M20-snelweg regelmatig in het grootste vrachtwagenpark van het VK wordt 

omgevormd telkens wanneer er problemen opduiken met de ferry’s of de shuttletreinen 

die voor de verbinding met het Europese vasteland zorgen. Een gebrek aan overzicht 

over verschillende infrastructuurnetwerken en ‘supply chains’ en het ontbreken van 

doeltreffende transnationale rampenbestrijdingsplannen zetten een rem op het vermogen 

van de sector om snel naar een andere transportmodus over te stappen wanneer dit soort 

omstandigheden zich voordoen.
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grotere gelede vrachtwagens (brutogewicht van meer dan 33 ton) wordt vervoerd, steeg met 8 

%, terwijl het aandeel van de kleinere voertuigen met ongeveer even veel daalde.

Toch zijn er tekenen die erop wijzen dat de bredere logistieke markt blijft evolueren en op 

nieuwe uitdagingen en beperkingen reageert. Uit de recentste cijfers voor het wegtransport 

kunnen nu al de gevolgen worden afgelezen van de combinatie van de groei van online-

retail (kleinere hoeveelheden met korte lead times) en de stijging van de brandstofprijzen. De 

afgelopen jaren is het gebruik van bestelwagens en kleinere voertuigen aanzienlijk gestegen, 

terwijl de gemiddelde lengte van de trajecten voor goederenvoertuigen is beginnen te dalen 

– na een periode van constante groei als gevolg van geconsolideerdere en gespreidere 

‘supply chains’.

Verder in de toekomst is de kans groot dat de markten langs het Kanaal ooit met een 

nog grotere uitdaging dan de Kanaaltunnel zullen worden geconfronteerd, als de plannen 

van een vaste verbinding over het Kanaal werkelijkheid worden, waardoor wegvoertuigen 

eindelijk over en/of onder het Kanaal naar de overkant zullen kunnen rijden. In het kader 

van de originele concessie die in 1986 aan de Eurotunnel werd toegekend (en waarvan de 

looptijd intussen van 2042 naar 2052 werd verlengd), was aan de onderneming gevraagd 

om tegen 2000 een voorstel in te dienen voor een ‘doorrijverbinding’ die zou worden 

aangelegd zodra de technische en economische voorwaarden dat zouden toelaten. De 

regeringen van het VK en Frankrijk kwamen overeen om de opening van een tweede 

verbinding die door anderen werd gebouwd niet toe te laten voor 2020, maar beide partijen 

kunnen wel andere kandidaten toelaten om een tweede vaste verbinding te bouwen. 

Hoewel een dergelijk project momenteel als politiek of financieel ‘uitdagend’ kan worden 

bestempeld, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de komende 25-50 jaar voorstellen in die 

richting worden ingediend. Zeker als we rekening houden met de realisatie van het originele 

Kanaaltunnelproject of vergelijkbare projecten zoals de 18 km lange Storebaelt brug/tunnel 

in Denemarken (en voorstellen voor een tweede 18 km lange Fehmarn Belt vaste verbinding 

tussen Denemarken en Duitsland). Ter vergelijking: het plan voor de huidige Kanaaltunnel 

werd in 1985 voorgesteld (26 jaar geleden) en de uiteindelijke tunnel werd in 1994 geopend 

(17 jaar geleden).

vooRuItzIchteN vooR haveNs eN de 
LogIstIeke sectoR

Het consolidatieproces waarnaar in het vorige deel werd verwezen, vindt zijn 
oorsprong in de jaren vijftig van de vorige eeuw met de veralgemening van het 
gebruik van containers voor diepzeevracht. Deze trend speelde een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van de internationale handel. Met de geleidelijke afbouw van 
handelsbarrières met de Sovjet-Unie en de Aziatische landen ontstond een echt 
‘geglobaliseerd’ productie- en distributiepatroon, dat wordt weerspiegeld in de snelle 
relocatie van productiecapaciteit naar het Verre Oosten.

De combinatie van de besparingen van productiekosten als gevolg van de uitbesteding 

aan het Verre Oosten enerzijds en de relatief lage transportkosten anderzijds, bracht grote 

multinationals ertoe om hun ‘supply chains’ op een wereldwijde basis te herstructureren. 

Daarbij moesten netwerken van plaatselijke/nationale productie en opslagfaciliteiten 

plaatsmaken voor kleinere en meer verspreide netwerken van veel grotere nationale/

internationale sites. 

De casestudy’s die hieronder worden beschreven, bieden een duidelijker zicht op een aantal 

van de kernfactoren die dit consolidatieproces stuurden.

Binnen deze algemene trend in de richting van consolidatie deed de noodzaak om 

schaalvoordelen te realiseren in de transport- en de logistieke activiteiten ondernemingen 

besluiten om in grotere voertuigen en vaartuigen te investeren. In de periode van 2001 tot 

2007 daalde het aantal schepen dat een haven in het VK aandeed, met 10 %, terwijl in 

dezelfde periode de tonnage die via havens in de VK werd behandeld, met 3 % toenam. 

Vooral de ontwikkeling van de containerschepen illustreert de spectaculaire consolidatie 

die de afgelopen 50 jaar plaatsvond. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren de eerste 

containerschepen goed voor 500 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Tegenwoordig halen de 

grootste containerschepen 14.000 TEU. In de sector van het vrachtvervoer over de weg vond 

in Groot-Brittannië een vergelijkbare evolutie plaats. Het percentage vracht dat daar door 
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huIdIge haveNvooRsteLLeN

Op basis van gesprekken en onderzoek over de havens in de C2C-zone kunnen we onze 
evaluatie van de huidige marktpositie en benaderingen van investeringen in de volgende 
groepen onderverdelen:

•  ‘Verkenners’: Zeebrugge, Dover, Calais en Southampton starten vanuit een sterke 

positie op hun respectieve markten, waardoor ze stevige en uitgebreide voorstellen 

kunnen formuleren voor uitbreiding van kaaifaciliteiten – hoewel aspecten zoals de 

transportcapaciteit in het binnenland en de toegang (en dan meer bepaald voor 

wegtransport) vaak niet goed kunnen worden ingeschat;

•  ‘Nichejagers’: Newhaven, Shoreham en Portsmouth proberen momenteel op een actieve 

manier hun activiteiten uit te breiden via bestaande en nieuwe markten, binnen de 

beperkingen van de kaai- en de binnenlandinfrastructuur. Portsmouth realiseerde intussen 

verbeteringen aan de kaai en op het vlak van de bereikbaarheid via de weg, Newhaven 

bekijkt opties om de kaai- en spoortoegangsfaciliteiten uit te breiden en Shoreham overweegt 

een reorganisatie van de havenactiviteiten om de bestaande mogelijkheden zo goed mogelijk 

te benutten binnen de huidige beperkingen op het vlak van de toegang via de weg;

•  ‘Gekalmeerd’: In Ramsgate, Oostende en Boulogne vielen de zwaarste klappen met 

betrekking tot het verlies van zeetrafiek aan andere havens. Momenteel is niet zeker in 

hoeverre deze havens zich zullen kunnen herstellen, rekening houdend met de sterkte van 

de nabijgelegen havens en/of de fysieke beperkingen van iedere haven;

•  ‘Slapende reus’: Duinkerken valt op als de grootste van alle havens in de C2C-zone, maar 

ondanks de grootte is het hier nog wachten op de grote doorbraak in een van de belangrijkste 

maritieme markten. Sterker nog: de afgelopen jaren liep het maritiem transport via deze 

haven zelfs aanzienlijk terug. Anderzijds laten de grote ontwikkelingskansen en de bestaande 

(en eveneens onderbenutte) weg- en spoorverbindingen naar het binnenland vermoeden 

dat Duinkerken op de middellange tot de lange termijn een steeds belangrijkere rol zou 

kunnen spelen. De haven zou niet alleen extra capaciteit kunnen leveren en op die manier de 

nabijgelegen grote havens ontlasten, maar zou ook als katalysator kunnen dienstdoen voor de 

vestiging van een belangrijk industrieel platform in het hart van de C2C-zone.

Daarnaast speelt nog een andere trend. Hoewel de diepzeecontainersector de afgelopen 

jaren flink de wind in de zeilen kreeg door de uitbreiding van de productie in het Verre 

Oosten, besliste een aantal marktspelers intussen omwille van de stijgende brandstofprijzen 

om de transittijden te verlengen, omdat ze op die manier brandstof kunnen besparen. De 

langere reistijden die daaruit voortvloeien, gecombineerd met de ongerustheid in sommige 

kringen over het evenwicht tussen prijs en kwaliteit van de producten uit het Verre Oosten, 

deden sommige ondernemingen intussen al beslissen om hun productie naar het Europese 

vasteland terug te brengen1.  Gelijktijdig gebruiken sommige logistieke ondernemingen 

tegenwoordig de trans-Siberische spoorlijn om de transittijden te verkorten, aangezien ze 

daarmee geen tijd meer verliezen met het vervoer over zee en over de weg in Europa. Op 

die manier kan de transittijd in sommige gevallen met de helft worden verlaagd2.  

Als er een consensus kan worden gevonden over de ontwikkeling van een 

grensoverschrijdend en Kanaaloverschrijdend investeringskader en een plan voor de 

middellange tot de lange termijn (in lijn met het beleid van de EU), zou het plan op zijn 

minst moeten erkennen wat de impact van zulke ontwikkelingen kan zijn op de havens en 

de plaatselijke economieën en welke maatregelen kunnen worden getroffen om die impact 

te milderen.

1. BBC news - http://www.bbc.co.uk/blogs/daveharvey/2011/03/made_in_chard_the_somerset_fac.html
2. http://www.europeansupplychainmanagement.co.uk/article-page.php?channelid=129&contentid=10710&issueid=331
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De toekomst van de handel, de investeringen in het hinterland, de werkgelegenheid en de 

doelstellingen op het vlak van de beperking van de koolstofemissies van de regio’s zijn 

afhankelijk van de snelheid waarmee een aantal van deze doelstellingen wordt bereikt, maar 

dit ligt momenteel moeilijk gezien het kwetsbare economische herstel en de beperkingen op 

het vlak van de openbare sector.

Op basis van vorige grensoverschrijdende initiatieven zoals het Cross Channel Partnership 

en bredere programma’s zoals Interreg spitsen onze voorstellen voor het investeringskader 

zich daarom toe op een optimaal gebruik van de beschikbare middelen op korte termijn 

(volgens de principes van duurzame ontwikkeling), met de mogelijkheid om te evolueren tot 

meer omvattende investeringsvoorstellen die in lijn liggen met het verwachte economische 

herstel, ondersteund door periodieke evaluaties om de voorstellen gaandeweg aan de 

veranderende omstandigheden aan te passen.

De brede structuur van het investeringskader ziet er in ons voorstel daarom als volgt uit:

Korte termijn (5-10 jaar) – vraag toegespitst op huidige ‘1st Tier’-havens
•  Beginnen met de voorbereiding van een strategisch plan voor de C2C-havens, om 

gemeenschappelijke doelstellingen en ontwikkelingsprincipes vast te leggen, op basis 

waarvan de toekomstige expansie van iedere haven kan worden gepland binnen de 

respectieve landelijke beperkingen op het vlak van werkgelegenheid/transport/milieu;

•  Gelijktijdig een overkoepelend programma invoeren om de toegankelijkheid vanaf het 

binnenland te evalueren (op basis van de huidige versie van het CAMIS-programma), 

op basis waarvan een pakket doelgerichte investeringen kan worden bepaald (in de 

meeste gevallen minder dan 1-5 miljoen EUR per investering) om aan de minimale 

standaarden van multimodale toegang tot alle havens te voldoen met betrekking tot 

hun grootte/verwerkingscapaciteit. Daarbij moet worden gewezen op belangrijke 

hindernissen die tijdens de verdere ontwikkelingsfases grondiger zullen moeten worden 

geëvalueerd en waarvoor grotere investeringen vereist zullen zijn;

uItdagINgeN aaNNemeN

Vanuit het perspectief van het C2C-programma en binnen de bredere context van het 
Europese transportbeleid en de industriële trends op het vlak van de logistiek zou 
de uitwerking van een kader voor grensoverschrijdende investeringen in haven- en 
transportinfrastructuur de volgende hoofddoelstellingen moeten nastreven:

•  Een groep welvarende havens en bijbehorende economische hinterlanden in de C2C-

zone behouden, die op hun beurt bredere internationale handelsstromen helpen te 

ondersteunen en verdere investeringen meer landinwaarts aantrekken;

•  Geleidelijk aan de verbindingen tussen havens, hinterlanden en belangrijke 

bevolkingscentra verbeteren om op termijn een netwerk van flexibele en veerkrachtige 

multimodale platforms voor productie en distributie te creëren, die indien nodig een 

nieuwe configuratie kunnen krijgen om op veranderende omstandigheden en trends in 

te spelen;

•  Op alle vlakken (maatschappelijk, sociaal en ecologisch) de beste waarde halen door 

prioriteiten te stellen bij investeringen en vergelijkbare investeringen in verschillende 

havens te groeperen om schaalvoordelen te halen en dubbele inspanningen te 

vermijden.
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•  Een grensoverschrijdend verkeersbeheersysteem uitwerken, dat een oplossing 

moet bieden bij ernstige verstoringen (nl. omleiding van vracht/passagiersvervoer 

coördineren) en dat een centrale bron van verkeersinformatie moet bieden op basis 

waarvan toekomstige ontwikkelingen voor verschillende havens kunnen worden 

gepland;

•  Samen met de bevoegde Europese en nationale overheden kansen op korte en langere 

termijn bepalen om de bovenvermelde investeringen te financieren. 

Middellange termijn (10-15 jaar) – hogere verspreiding van groei naar ‘2nd Tier’-havens
•  Een reeks doelgerichte investeringen implementeren (bv. verbeteringen aan plaatselijke 

snelwegen, bewegwijzering, telematica), samen met substantiëlere investeringen (bv. 

belangrijke uitbreiding van kaaien en verbeteringen van het netwerk in het binnenland) 

om nieuwe aangroei van trafiek breder over het netwerk van de C2C-havens te 

spreiden;

•  ‘Verbindende’ projecten uitwerken zodat het netwerk van C2C-havens vracht tussen 

havens en andere ‘drooghavens’ in het binnenland kan doorsturen;

Langere termijn (15-25 jaar) – aanleg van een ‘superhaven’-netwerk met meerdere 
havenclusters 

•  Een klein aantal belangrijke investeringen in infrastructuur implementeren om 

bottlenecks in het netwerk in het binnenland vrij te maken (bv. rond Rijsel en Londen);

•  Belangrijke havenuitbreidingen in Duinkerken en in ‘2nd/3rd tier’-havens binnen de 

beperkingen van de beschikbare sites;

•  Maatregelen invoeren om productie- en/of distributieactiviteiten aan te trekken en 

te behouden, samen met opties voor een bredere havendiversificatie bij structurele 

veranderingen op de havenmarkt (bv. nieuwe vaste verbinding over het Kanaal, ruimer 

gebruik van verbindingen met het Verre Oosten over land).
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