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VOORWOORD 

 

Het plan voor de bouw van het Saeftinghedok zoals het gepresenteerd wordt  

door GHA (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen) en MLSO (Maatschappij  

LinkerScheldeOever) is gebaseerd op voortzetting van de huidige werkprocessen  

in de containerwereld. 

In de dimensionering wordt rekening gehouden met een groei in de ruimte-

productiviteit van 28.000 TEU naar 40.000 TEU per hectare in de periode tot 2050.  

 

In deze studie van een bijkomend alternatief dat veel meer gericht is op de nood- 

zakelijke flexibiliteit voor de toekomst wordt onderzocht of ook zonder Saeftinghedok 

voldaan kan worden aan alle doelstellingen. 

We leven immers in een tijd waarin: 

- een telefonische bestelling bij een geautomatiseerd distributiecentrum met 

480.000 picklocaties binnen 30 minuten voor verzending gereed en binnen 24 uur 

op elk adres in het land bezorgd kan worden; 

- onbemande personenauto's en vrachtwagens op de openbare weg getest worden; 

- transporten met drones getest worden; 

- onbemande scheepvaart in onderzoek is; 

- de rederijen veel snellere laad- en losprocessen eisen dan de terminals kunnen 

leveren; 

- dat 3D printen de producties meer lokaal kan houden; 

- drijvende offshore vliegvelden zijn gerealiseerd en aan studies wordt gewerkt met 

drijvende containerterminals. 

Dus ook de werkwijze op containerterminals zal niet hetzelfde blijven als de huidige 

werkwijze die reeds 40 jaar geleden is ingezet. 

 

Naast deze technologische ontwikkelingen hebben economische en politieke verande-

ringen veel impact op distributiepatronen. 

Als Antwerpen haar uitstekende achterlandverbindingen op peil wil houden dient een 

project als de IJzeren Rijn voortvarend te worden aangepakt om te kunnen concurre-

ren met de Betuwelijn vanuit Rotterdam, die in 2022 waarschijnlijk operationeel zal 

zijn met de oorspronkelijk bedoelde capaciteit. 

Maar evenzeer ontwikkelt zich een concurrentie op zeetransport dat op langere  

termijn vanuit China met bestemming Midden- en Oost-Europa naar Griekenland en 

Roemenië zou kunnen verlegd worden. 

 

Ook moet rekening worden gehouden met het gegeven van herschikkingen in de lijn-

vaartsector omdat slechts een klein aantal grote rederijen de wereldmarkt bepalen en 

met wisselende allianties hun belangen en hun risico's spreiden over meerdere  

havens. Toekomstgerichte snelle laad- en losprocessen aan de kade zullen mede 

bepalend zijn in de keuze van de rederijen. 

Dat betekent dat ons inziens in de doelstelling om groei van containercapaciteit te 

bereiken gezocht moet worden naar flexibele oplossingen waardoor directe anti-

cipatie op onverwachte ontwikkelingen mogelijk blijft. 
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Behalve met al deze procesgerelateerde factoren heeft Antwerpen ook te maken met 

een onder druk staande toegang over de Westerschelde. 

 

In een studie van de VNSC (Vlaams Nederlandse Schelde Commissie) en de PC 

(Permanente Commissie Toezicht op de Scheldevaart) zal de capaciteit van de  

Westerschelde onderzocht worden in relatie met de ontwikkelingen in de scheep-

vaart. Temeer omdat nu reeds een deel van de containerschepen tijafhankelijk in  en 

uit kan varen. Begin 2017 zou dat onderzoek moeten starten en eind 2018 zouden 

de resultaten bekend moeten zijn (PZC 18 januari 2016). 

 

Waar ook niet aan voorbij mag worden gegaan zijn de voorspellingen ten aanzien 

van de zeespiegelrijzing hetgeen veel invloed zal hebben op de overstromings-

veiligheid in de gehele Schelderegio. 

 

Uiteraard zijn er ook voor deze aan de nautische toegankelijkheid gerelateerde facto-

ren oplossingen waardoor Antwerpen haar plaats in de wereldranking kan behouden. 

Maar het zou jammer zijn als daardoor eerdere onomkeerbare investeringen kapi-

taalvernietiging tot gevolg zouden hebben. 

 

 

 //  //  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamisch document 

Deze studie moet beschouwd worden als een dynamisch document. 

Hoewel veel zorg is besteed aan een zorgvuldig gebruik van de tot nu toe beschik-

bare publicaties zal er na verdere inventarisaties tijdens de onderzoekfase een  

update nodig zijn. 

Steekhoudende argumenten en opmerkingen toegestuurd aan www.ngict.eu zullen 

worden beoordeeld en zo nodig in een latere versie van deze studie worden ver-

werkt. 

Deze revisie B d.d. 11-01-2017 tijdens het begin van de onderzoekfase was nodig 

om de consequenties ten gevolge van de wijzigingen en aanvullingen in de  

“Procesnota versie 9 december 2016” en in de “Alternatieven onderzoeksnota  

versie 01 van 8 december 2016” te behandelen. 

http://www.ngict.eu/
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SAMENVATTING  

 

Inleiding 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en de Maatschappij Linker Schelde 

Oever (MLSO) hebben een plan uitgewerkt ter realisatie van het nieuw aan te leggen 

Saeftinghedok. Voor dat plan is ook al een positieve Maatschappelijke Kosten Baten 

Analyse (MKBA) berekend en zijn de benodigde gronden en woningen grotendeels 

verworven.  

De omvang van dit plan was afgestemd op de groeiprognoses (laag-midden-hoog) 

van de containercapaciteit tot 2050 maar is inmiddels bijgesteld. 

Tot 2030 wordt nu een groei geprognosticeerd van 10,5 miljoen TEU in 2015  

22,7 miljoen TEU in 2030 in het hoge groeiscenario. 

Qua timing zou de bouw van fase 1 van het Saeftinghedok in 2019 moeten starten 

om in 2022 operationeel te kunnen zijn. 

Vanwege juridische bezwaren is de tot nu toe gevolgde werkwijze gewijzigd in een 

"complex project" procedure met als doel meer draagvlak te creëren en de voorbe-

reidingen ten behoeve van de bouw van het Saeftinghedok niet te vertragen.  

Binnen deze procedure worden naast het bestaande Saeftingheplan ook andere  

alternatieven beoordeeld zodat omstreeks oktober 2017 een voorkeursbesluit kan 

worden genomen. De "complex project" procedure is toegelicht in de Procesnota 

VR.2016.1507.DOC.0899/2 versie 13 juni 2016 en herzien 7 oktober 2016 en  

9 december 2016. In de “Alternatieven onderzoeksnota van 8 december 2016” is het 

in dit rapport beschreven alternatief “Innovatieve stack operations” als één van de te 

onderzoeken alternatieven geselecteerd. 

 

Bijkomende alternatief 

In dit rapport wordt volgens de voorgeschreven werkwijze in de Procesnota een bij- 

komend alternatief gepresenteerd waarbij voldaan wordt aan het hoge groeiscenario 

en waarbij de implementatie gefaseerd kan plaatsvinden. Als op de vier bestaande 

deepsea terminals de huidige stack operations worden vervangen door het innova-

tieve NGICT-OHBC systeem zal volledig aan alle projectdoelstellingen worden vol-

daan. Bovendien kan het al vanaf 2018 gefaseerd geïmplementeerd worden.  

 

Beknopte toelichting op het NGICT-OHBC systeem 

In dit alternatief wordt alléén het OHBC-gedeelte voor stack operations van het 

NGICT-concept toegepast. De ship-to-shore kranen blijven gehandhaafd.  

De belangrijkste effecten van het systeem zijn: 

- de stack density is veel hoger dan die op de bestaande terminals op dit moment; 

- de stack operations verlopen met een veel hogere snelheid; 

- de productiviteit van de STS kranen neemt daardoor toe; 

- de afmeertijden van de schepen worden dientengevolge aanzienlijk korter; 

- hogere productiviteit aan de kade dus meer schepen binnen dezelfde periode; 

- aanzienlijke energiebesparing en dientengevolge minimale milieubelasting (grote 

CO2 besparing); 
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- maximale veiligheid voor personen; 

- de operationele kosten zijn veel lager dan in elk ander systeem. 

 

Voor de visualisering hiervan zie http://www.ngict.eu/website/home/animations/  

 

Effect 

Met name het voordeel van hogere stack capaciteit en het snellere logistieke proces, 

dus een hogere performance op hetzelfde oppervlakte is cruciaal voor de huidige 

situatie in Antwerpen.  

Als het Saeftinghedok niet nodig is resulteert dit in een enorme kostenbesparing 

waardoor Antwerpen zeer concurrerend kan blijven ten opzichte van de andere ha-

vens in de Hamburg - Le Havre range. De rederijen die in de luxe positie van ‘het 

klant zijn’ verkeren bepalen welke havens zij aandoen op basis van kosten, snelheid 

en service.  

Een ander onderscheidend voordeel van deze innovatie is dat de benodigde investe-

ringen gefaseerd op elke bestaande terminal kunnen worden uitgevoerd waardoor 

voortdurend op de ontwikkelingen in de containerwereld kan worden geanticipeerd.  

In geval van alternatief 1, het Saeftinghedok, moet veel meer worden geïnvesteerd 

zonder dat zekerheid bestaat ten aanzien van de groeiprognose, laag, midden of 

hoog.  

 

Achterlandverbindingen 

De achterlandverbindingen over de weg, het spoor en via de binnenvaart komen in 

dit rapport uitgebreid aan bod met cijfermatige onderbouwing.  

 

De conclusies zijn als volgt: 

- Hoewel het percentage van het wegtransport terugloopt van de huidige 55% naar 

40% zal er in absolute zin toch een lichte toename in het aantal transporten ont-

staan.  

Dit kan opgevangen worden zonder extra wegenwerken door verruiming van het 

aantal bedrijfsuren met ongeveer 25% in het hoge groeiscenario.  

- De toename van de transporten over het spoor van de huidige 7% naar 20% op de 

langere termijn wordt in dit rapport als zeer onwaarschijnlijk beoordeeld.  

- Daarentegen kan de binnenvaart een hoger aandeel dan 40% voor haar rekening 

nemen mits de suggestie om specifieke barge terminals volgens het NGICT-

OHBC systeem aan te leggen wordt opgevolgd. 

 

Industriële / logistieke gronden 

De ontwikkeling van industriële / logistieke gronden in functie van bijkomende  

containercapaciteit wordt behandeld in hoofdstuk 9 met als conclusie dat de huidige 

reserves zowel aan de linker- als aan de rechter Scheldeoever voldoende zijn.  

 

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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Financieel 

De financiële impact van beide alternatieven wordt aan de hand van een voorlopige 

raming van projectkosten met elkaar vergeleken. Het bijkomend alternatief zal tot 

2030 ongeveer 1,7 miljard euro (publieke en particuliere investeringen tezamen) 

goedkoper zijn. 

 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

De MKBA voor het bijkomend alternatief is aanzienlijk gunstiger dan voor alt. 1 het 

Saeftinghedok, omat de kosten veel lager zijn terwijl de baten nagenoeg hetzelfde 

zijn.  

 

Projectrisico's 

Uit de identificatie in hoofdstuk 12 blijkt dat de projectrisico’s voor alt. 1 het  

Saeftinghedok, veel hoger zijn dan in het bijkomend alternatief.  

 

De centrale thema's 

Het bijkomend alternatief heeft uiteraard veel minder impact op de centrale thema’s 

dan ingeval aanleg van het Saefinghedok.  

Zoals daar zijn: leefomstandigheden, milieu, landbouw, veiligheid ten aanzien van 

kerncentrale en ten aanzien van overstroming, economisch, financieel, operationeel 

en de gevoeligheid ten aanzien van het marktaandeel in de Hamburg-Le Havre range. 

 

Conclusies 

Uit deze studie kunnen de volgende (voorlopige) conclusies getrokken worden: 

- Zonder het Saeftinghedok kan ook aan de projectdoelstellingen worden voldaan.  

- Het Saeftinghedok vergt veel hogere investeringen zowel voor de overheid als 

voor de terminal operators en zet daarmee de concurrentiepositie van Antwerpen 

op het spel.  

- Het Saeftinghedok heeft een ongunstige impact op de centrale thema’s.  

- Het Saeftinghedok kent hoge projectrisico’s.  

- Het Saeftinghedok scoort ongunstiger in de MKBA.  

Dus het bijkomend alternatief zal in de onderzoekfase verder uitgewerkt moeten 

worden.  

 

 

 //  //  
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ABSTRACT    

 

Introduction 

The Municipal Port Authority Antwerp (GHA) and the Society Scheldt Left Bank 

(MLSO) have worked out a plan to realize the new to build Saeftinghe dock. 

 

For that plan a positive Social-Cost-Benefit-Analysis has been calculated already and 

the necessary ground surface and houses have been acquired as well. The extent of 

this plan is based on the growth - forecast of the container capacity. From 10,5 mil-

lion TEU in 2015 to 22,7 million TEU / year in 2030. 

 

In terms of timing phase 1 of the new Saeftinghe dock should be operational in 2022. 

Due to legal objections the GHA and MLSO have been forced to change the initiated 

process into a very special “complex project” procedure in order to prevent further 

delay in the process and to achieve more public support.  

 

Within this special procedure alternative plans will be justed during the investigation 

phase in order to be able to choose a preferably alternative towards a preliminary 

plan in November 2017. 

 

The special “complex project” procedure is illustrated in the Process note 

VR.2016.1507.DOC.0899/2 date 13th June 2016 which has been updated at  

7 October 2016 and at 9 December 2016. 

 

Additional alternative 

In this report an additional alternative will be presented. If the four existing deepsea 

terminals would reconstruct their current stack operations by the innovative NGICT-

OHBC system (New Generation Integrated Container  

Terminal - Overhead Bridge Cranes), all project objectives will be fully achieved.  

 

Brief explanation of the NGICT–OHBC system 

In this additional alternative only the stack operations are subject of replacing.  

The current ship-to-shore cranes maintain in operation.  The most important  

distinguishing marks of this new system for application on the existing deepsea  

terminals are the much higher stack density and the much higher productivity  

compared to the current situation which leads to almost doubling the performance. 

For more detailed information of the system, see www.ngict.eu. 

 

The effect 

By implementation of the new system the productivity of the four deepsea terminals 

can be doubled on the existing surface which is crucial for the current situation in 

Antwerp.  

 

http://www.ngict.eu/
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That the new Saeftinghe dock is not needed results in a huge cost saving by which  

Antwerp can keep its competitive power in the Hamburg - Le Havre range. The other 

distinguishing advantage of this innovation is that all necessary investments can be 

phased in small quantities which enables the terminal operators to anticipate on the 

developments in the container sector. 

 

Hinterland connections 

About the hinterland connections the conclusions are: 

- Road:  However the percentage of the road transport will be reduced 

from 55% in 2015 to 40% in 2030, in absolute sense there will be 

a light increase in the number of transports. That can be man-

aged without extra road works provided that the     operational 

hours will be expanded with about 25%.  

- Rail: The increase of percentage by rail from the current 7% to 20%  

on the long term looks very unlikely.  

- Inland shipping: The quantity of the hinterland transport by inland shipping will be  

able to take more than 40% of the total, provided dedicated in-

land terminals will be realized according the NGICT-OHBC      

system.  

 

Industrial / logistic ground 

Development industrial / logistic grounds in function of the additional container 

capacity has been considered in chapter 9. The conclusion must be that both at the 

Scheldt left bank as well at the Scheldt right bank the current reserves are sufficient.  

 

Financial 

The financial impact of both alternatives has been compared on the basis of project 

costs. This additional alternative will be at least 1,7 billion euro cheaper until 2030.  

 

MKBA (SCBA) 

The Social-Cost-Benefit-Analyses of this additional alternative will be far more advan-

tageous than alternative 1 Saeftinghe dock because the costs are very much lower 

while the benefits are more or less equal.  

 

Project risks 

Out of the identification in chapter 12 it becomes clear that the project risks for alter-

native 1 Saeftinghe dock will be much higher than in case of this additional  

alternative.  

 

The central themes 

This additional alternative has naturally much less impact on the central themes as 

there are: live ability, environment, agriculture, safety in respect to industrial activi-

ties, safety in respect to nuclear power plant, flooding, mobility, immovable heritage, 

economic, financial, operational and sensitivity in respect to the market share in the 

Hamburg-Le Have range. 



Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. 

100-043-G02-R-001   Revisie B  pag. 14 

Conclusions  

From this study the next preliminary conclusions can be drawn: 

- The Saeftinghe dock is not necessary to suffice all project objectives.  

- The Saeftinghe dock demands much higher investments both on account of the 

government as well on the terminal operators and puts therefore her competitive 

position on stake.  

- The Saeftinghe dock has an unfavorable impact on all central themes.  

- The Saeftinghe dock has too high risks.  

- The Saeftinghe dock scores unfavorable in the MKBA.  

Therefore it will be necessary to work out this additional alternative during the inves-

tigation phase.  

 

 

 //  //  
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1. INLEIDING 

 

1.1 Algemeen  

 

De Vlaamse Regering zet in op extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen 

om de economische ontwikkeling van Vlaanderen niet in het gedrang te brengen. 

Om de juiste locatie voor de bijkomende containercapaciteit vast te kunnen stellen is 

gekozen voor het traject "complex project" waarbij verschillende alternatieven zullen 

worden onderzocht. 
 

 
 

Figuur 1. Overzicht van de bestaande terminals in de haven van Antwerpen en locatie van 

 Saeftinghedok 

 

Eén van de alternatieven is het Saeftinghedok waarvan de realisatie in 2019 zou  

gestart worden en waarvan een eerste fase in 2022 operationeel zou kunnen zijn. 

Binnen dit alternatief behoort niet alleen het Saeftinghedok (fase 1) maar tevens het 

upgraden van de vier bestaande deepsea terminals om aan de totale capaciteit van 

22,7 miljoen TEU te komen in 2030. 

 

In figuur 1 zijn de vier bestaande deepsea terminals, zijnde de locaties 20, 21, 25 en 

26 gemarkeerd en is de locatie van het Saeftinghedok in rood aangegeven. 
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1.2 Zoektocht naar alternatieve locaties 

 

In deze zoektocht zullen verschillende alternatieven worden onderzocht, te weten: 

1. Nulscenario: Containercapaciteit blijft zoals die momenteel is. 

2. Saeftinghedok: Dit dok ligt in de ontwikkelingszone Saeftinghe dat deel uitmaakt 

van het GRUP Afbakening Zeehaven gebied Antwerpen. 

3. Andere alternatieven binnen het havengebied, maar buiten de zone Saeftinghe. 

4. Bijkomende alternatieven die aan de projectdoelstellingen voldoen. 

 

1.3 De projectdoelstellingen 

 

1. Extra containercapaciteit creëren om aan de vraag te voldoen. 

2. Ontwikkelingen van industriële / logistieke gronden in functie van bijkomende   

containercapaciteit. 

3. Voorzien van een multimodale ontsluiting tot aan het hoofdwegennet ten aanzien 

van spoor, weg en binnenvaart. 

 

1.4 Meedenken in het officiële traject 

 

De “Procesnota” van 13-06-2016 is inmiddels via de tweede versie van 07-10-2016 

geëvalueerd tot de huidige versie van 09-12-2016. Op 08-12-2016 is de “Alternatieven 

onderzoeksnota” verschenen. 

 

Het studierapport 100-043-G02-R001 revisie A van 18-10-2016 zoals ingediend op 

19-10-2016 om 16.44 uur heeft ertoe geleid dat de hierin beschreven “Innovatieve 

stacking operations” als ‘redelijk’ alternatief is geselecteerd (nr. 3 op pagina 34). Dat 

betekent dat het in de eerste plaats als ‘kansrijk’ is beoordeeld. De mate waarin het 

kansrijk is zal tijdens de onderzoeksfase worden afgemeten aan een groot aantal 

beoordelingscriteria. 
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1.5 De Procesnota van 09-12-2016 nader beschouwd 

 

1.5.1 Algemeen 

 

Een aantal uitgangspunten zoals beschreven in de nieuwe Procesnota (09-12-2016) 

en in de “Alternatieven onderzoeksnota” (08-12-2016) is gewijzigd, aangevuld en 

verder gespecificeerd ten opzichte van de eerdere Procesnota’s van 07-10-2016 en 

13-06-2016. 

 

Gezien de impact van deze veranderingen is het noodzakelijk dit studierapport ingrij-

pend te actualiseren. Vandaar dat deze nieuwe revisie B van 11-01-2017 de vorige 

versie, revisie A van 18-10-2016 vervangt. Hierna volgend zal in dit hoofdstuk inge-

gaan worden op de gewijzigde uitgangspunten. 

 

1.5.2 De extra containerhandelingscapaciteit wordt niet langer tot 2050 beschouwd  

 maar er wordt alleen nog gericht op 2030 

 

In onze vorige versie hadden we al geconstateerd dat zowel fase 1 van het  

Saeftinghedok als het onderhavige alternatief door middel van innovatieve stack  

operations voldoende capaciteit kon bieden tot 2050. 

 

1.5.3 De extra containerbehandelingscapaciteit wordt nu apart beschouwd vóór  

 en achter de sluizen 

 

In de grafiek “Evolutie maritieme trafiek” uit het Jaarverslag 2015 wordt niet duidelijk 

in hoeverre het Delwaide dok achter de sluizen is meegeteld in de aantallen. 

 

1.5.4 Een bijkomende eis is dat de minimale kadelengte 1.400 m dient te zijn om  

 een gelijktijdige behandeling van drie mega vessels van 400 m lang mogelijk  

 te maken 

 

Ervan uitgaande dat de inzet van dergelijke grote schepen alleen effect sorteert als 

sprake is van grote call-sizes per aanloop zal de piekbelasting ten gevolge van drie 

mega vessels tegelijkertijd op de terminals bij gebruik van straddle carriers tot pro-

blemen leiden.  

Tegelijkertijd is een kadeproductiviteit nodig van 300 moves per uur om de aanloop-

kosten te beperken. Op de meeste terminals betekent dat 10 STS kranen werkend 

op één schip. Dus voor drie mega vessels zou dat 30 STS kranen vereisen en dat is 

weer een onrendabele investering voor de terminaloperator.  

Daarom lijkt deze bijkomende eis niet realistisch. Maar in deze versie van onze stu-

die wordt de kadelengte van de PSA Noordzee terminal (nu 1.125 m) en van de PSA 

Europa terminal (nu 1.180 m) uitgebreid om toch aan deze eis te kunnen voldoen. 
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1.5.5 Een “terreindiepte” van 500 m loodrecht op de kade wordt als optimale  

 afmeting beschouwd 

 

De huidige terreindiepte van de MSC-PSA terminal aan de westzijde van het  

Deurganckdok is ± 500 m exlusief de spoorterminal. Deze terreindiepte blijkt bij inzet 

van straddle carriers ook noodzakelijk te zijn om de gewenste capaciteit te kunnen 

behalen. Bij toepassing van innovatieve stack operations in combinatie met een ver-

dere integratie van de STS area en stack area volgens het NGICT principe kan met 

een veel kleinere terminaldiepte worden volstaan. 

 

1.5.6 Een verdere centralisatie van activiteiten op één terminal wordt als cruciale  

 vereiste gezien omdat alleen grote volumes met de reders kansen bieden  

 om de schaalvoordelen te realiseren 

 

Voor de rederijen zijn, zoals hiervoor in 1.5.4 gesteld, grote volumes per aankoop 

voordelig. Nadeel hiervan is de uitwisselbaarheid van containers hetgeen veel intern 

transport binnen de haven teweegbrengt. Concentratie van meerdere terminals dicht 

tegen elkaar heeft als nadeel dat achterland transport over de weg niet gespreid kan 

worden over de linker- en rechteroever. 

 

1.5.7 In de extra containerbehandelingscapaciteit van Antwerpen kan Zeebrugge  

 geen enkele rol vervullen 

 

Als Zeebrugge geen directe rol kan vervullen in de containerbehandeling in  

Antwerpen kan zij wellicht wel een indirecte rol vervullen ingeval een autoterminal (of 

een deel ervan) vanuit Antwerpen naar Zeebrugge zou verhuizen (zie ook § 6.3.2.4) 

waardoor ruimte vrijkomt in Antwerpen voor containers. 

Ook ambieert Zeebrugge een rol als centrale Europa hub voor de Nieuwe Zijde route 

(The Silk Road Platform Zeebrugge). Indien zij hierin slaagt kan dat eveneens een 

ontlasting van Antwerpen betekenen. 

 

1.5.8 Elke terminal dient bij voorkeur te beschikken over een trimodale aansluiting 

 

De vier bestaande deepsea terminals vóór de sluizen beschikken reeds over be-

staande aansluitingen op spoor en op het hoofdwegennet. 

Om de aansluiting op de binnenvaart te verbeteren (momenteel vindt die plaats aan 

de deepsea kade) wordt hierna (zie § 6.3.2.2, § 6.3.2.3, § 5.7.3 en § 5.6.2) de aanleg 

van dedicated barge terminals voorgesteld. 
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1.5.9 Een belangrijke wijziging in de nieuwe Procesnota ten aanzien van de vorige  

 (van 07-10-2016) is dat de ruimte productiviteit niet meer wordt gehanteerd  

 om het benodigde bijkomend terminal oppervlak te bepalen. In plaats daar-

van worden meer specifiek genoemd de zwakkere punten van de Antwerpse 

haven, te weten de kadecapaciteit en de containeropslagcapaciteit waarmee 

als oplossingsrichting een toename van kadelengte en een toename van 

terminal oppervlak voor de hand ligt. 

 

Zowel de kadecapaciteit als de opslagcapaciteit komt uitgebreid aan bod in dit alter-

natief. 

 

1.5.10 Prognose capaciteitsvraag 

 

De verschillen tussen de nieuwe Procesnota van 09-12-2016 en de vorige Proces-

nota zijn groot, zoals in de navolgende tabel in beeld wordt gebracht. 

 

PROGNOSE TOT 2030 Laag scenario  

in miljoen TEU 

Hoog scenario  

in miljoen TEU 

Procesnota van 07-10-2016  

Prognose voor de totale hoeveelheid 

vóór en achter de sluizen 

13,4 15,9 

Procesnota van 09-12-2016  

Prognose van de hoeveelheid vóór de 

sluizen 

15,6 18,2 

Benodigde operationele capaciteit 

waarbij geen congestie op de terminals 

ontstaat (extra 25%) 

19,4 22,7 

 

Deze veel hogere prognose in de nieuwe Procesnota, zoals aangegeven in figuur 6 

op pagina 14 is gebaseerd op de aanname dat de totale trafiek in 2016 zou uitkomen 

op 11.066.705 TEU. Deze hoeveelheid is een extrapolatie van de trafiekcijfers van 

de eerste 8 maanden van 2016 (lijn 1). 

Echter op de website van Port of Antwerp wordt op 28-12-2016 gemeld dat het totaal 

in 2016 was 10.056.603 dus ongeveer 1,0 miljoen TEU minder (lijn 2). Verder wor-

den de groeivoeten uit de vorige Procesnota van 07-10-2016 toegepast. 

 

Als we de prognosegrafiek tussen 2015 en 2030 op dezelfde schaal achter de  

“Evolutie maritieme trafiek” uit het Jaarverslag van 2015 plaatsen zien van het vol-

gende beeld. 
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  0  
       2000    2002   2004   2006    2008   2010   2012   2014   2016   2018   2020   2022   2024   2026   2028   2030   2032 

 
                                 jaar 

 

Dit figuur roept de volgende vragen op: 

A. In hoeverre heeft het Delwaidedok invloed op de “Evolutie maritieme trafiek” tot en 

met 2015. Zou bijvoorbeeld het deel van de MSC terminal, dat pas in 2016 naar 

het Deurganckdok is verhuisd voor 1,5 miljoen TEU meegeteld zijn, komt het be-

ginpunt van de prognose trafiek vóór de sluizen niet op 10.056.603 te liggen maar 

op 8.556.603 TEU. Dat betekent dat uitgaande van dezelfde groeivoeten de prog-

nose in het hoge scenario voor 2030 niet op 18.179.306 te liggen maar op 

15.669.834 (lijn 3) en voor het lagere groeiscenario zou dat zijn 13.046.013 TEU. 

 

B. De ‘groeilijn’ (lijn 1) wordt nagenoeg rechtlijnig voorgesteld weliswaar met een ge-

ringe knik in 2025, maar zonder ook maar ergens een economische dip zoals dat 

in 2009 tot en met 2013 het geval was. 

 Zouden we precies zo’n tijdelijke economische teruggang in de groeilijn (lijn 4) in-

voeren dan zou de trafiek volgens het hoge scenario in 2030 nog ± 3,0 miljoen 

TEU lager uitkomen (zie stippellijn) dus op ± 12.669.834 TEU volgens het hoge 

scenario (lijn 4). 

 

C. Dat Antwerpen haar aandeel binnen de Hamburg - Le Havre range zou kunnen 

verhogen van ± 24% in 2015 tot ± 45% in 2030 (= ± 18 miljoen TEU) is onwaar-

schijnlijk want dat zou betekenen dat Hamburg en Rotterdam tezamen genoegen 

moeten nemen met een aandeel van ± 31%. (Ervan uitgaande dat Bremen,     

Zeebrugge en Le Havre constant zouden blijven, en aannemend dat de totale tra-

fiek in deze range nauwelijks zal stijgen.) Bovendien, er is momenteel al een over-

capaciteit in Europa van 48% (bron: dschaefer@dsresearch.de).  
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D. Zou Antwerpen erin slagen een andere, meer op de toekomst gerichte oplossing 

te vinden voor het transhipment tussen zeeschepen dan zouden voornoemde ge-

reduceerde hoeveelheden onder ‘A’ en ‘B’ nog eens kunnen worden verlaagd met 

± 35%. Dus op 0,65 x 12.669.834 = 8.235.392 TEU / jaar. In dat geval is het inte-

ressant de kosten van een nieuw Saeftinghedok af te zetten tegen de kosten van 

een offshore transhipment terminal nabij de monding van de Westerschelde (zie 

ook § 8.6). 

 

Kortom het is en blijft heel moeilijk om over een periode van 15 jaar een groeiscena-

rio te voorspellen. Maximaal 18,2 miljoen TEU / jaar en minimaal 8,2 miljoen TEU / 

jaar. Wellicht moet dit een belangrijk studieonderwerp tijdens de onderzoeksfase zijn. 

Wat het alternatief “Innovatieve stack operations” betreft houden we de maximale 

trafiek van 18.179.306 TEU aan hetgeen ruim voldoende reservecapaciteit oplevert 

(zie verder ook § 11.3). 

 

1.6 Doelstelling van deze studie 

 

Deze studie is inmiddels opgenomen in de Alternatieve onderzoeksnota en zal 

conform de procedure zoals uiteengezet in de nieuwe Procesnota op basis van 

multi-criteria beschouwingen worden beoordeeld.  

Een verdere uitwerking op onderdelen kan tijdens de onderzoekfase gebeuren 

op aanvraag van en in afstemming met de beoordelende partijen en instanties. 

 

Om de impact van dit bijkomend alternatief alvast in globale zin aan te geven wordt 

vooruitlopend op de onderzoekfase doorheen deze rapportage reeds op onderdelen 

een voorlopige vergelijking met het alternatief Saeftinghedok getrokken. 

 

In deze studie komen alle drie de projectdoelstellingen aan bod. Ten aanzien van de 

eerste projectdoelstelling, te weten "extra containercapaciteit creëren" zou al binnen 

2 jaar kunnen met een eerste fase kunnen worden aangevangen, dus ruimschoots 

vóór de eventuele startdatum van de aanleg van het Saeftinghedok. 
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2. BIJKOMEND ALTERNATIEF "INNOVATIEVE STACK OPERATIONS" 

 

2.1 Algemeen 

 

In dit rapport wordt een alternatief toegelicht dat volledig voldoet aan alle project- 

doelstellingen. 

De volledige naam voor dit bijkomend alternatief is: 

 

"EXTRA CONTAINERCAPACITEIT IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN 

DOOR IMPLEMENTATIE VAN INNOVATIEVE STACK OPERATIONS” 

 

Verkort te noemen: 

 

“INNOVATIEVE STACK OPERATIONS” 

 

Door invoering van deze innovatie kan de huidige capaciteit van de vier bestaande 

deepsea terminals vóór de sluizen verdubbeld worden zonder uitbreiding van de  

kademuren en zonder uitbreiding van het terminaloppervlak. Evenzo kan door  

implementatie van deze innovatie de containercapaciteit achter de sluizen op de  

bestaande terminals worden verhoogd en kunnen nieuwe terminals worden gereali-

seerd. 

 

In de navolgende hoofdstukken wordt dit nieuwe systeem verder toegelicht en wordt 

het effect op de vier bestaande deepsea terminals vóór de sluizen en de bestaande 

terminals achter de sluizen geprognosticeerd.  

 

Het onderliggende hoofdprincipe voor de bepaling van de doorzetcapaciteit ligt be-

sloten in de volgende formule: 

 

annual throughput 
operational time 

x stack capacity 
average dwell-time 

 

De "annual throughput" is maximaal als: 

- er 365 dagen 24 uur gewerkt wordt (in de praktijk 360 dagen); 

- de average dwell-time (de gemiddelde verblijfsduur van de container) zo kort    

mogelijk is; 

- de stack capaciteit zo groot mogelijk is. 

 

Aan de eerste voorwaarde "24/7" het gehele jaar door wordt veelal wel voldaan voor 

de kade- en spoorafhandeling, maar niet voor de truck en binnenvaart. Hierin is nog 

verhoging van performance mogelijk (actie in onderzoekfase). 

Aan de tweede voorwaarde wordt in het algemeen wellicht redelijk voldaan omdat 

tussenopslag geld kost voor de andere partners in de transportketen, maar er zal 

zeker verbetering mogelijk zijn. 
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Aan de derde voorwaarde, een zo groot mogelijke stack capaciteit, wordt op de be-

staande terminals in Antwerpen helemaal niet voldaan, hetgeen in de volgende tabel 

(§ 2.2) en in de  figuren 2, 3, 4 en 5 (§ 2.3) wordt getoond. 

 

Dat er voldoende kadekranen en terminalequipement ingezet moet worden om de 

hogere throughput te kunnen realiseren is evident. 

 

2.2 Ruimtelijke analyse van de vier bestaande deepsea terminals (vóór de 

sluizen) 

 

Locatie-

nr. 

Naam Totaal 

grond-

oppervlak 

in hectare 

1) 

Stack 

area netto 

in hectare 

 

2) 

Stack 

area als % 

van totaal 

oppervlak 

Stack 

equipe-

ment 

 Opmerkingen 

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 75,62 ± 35 46,3% 
straddle 

carriers 
-- 

21 PSA Antwerp Europaterminal 53,28 ± 24 45,0% 
straddle 

carriers 
-- 

25 

MSC-PSA European Terminal  

MPET Deurganckdok West 
158,23 

± 106 54,2% 

straddle 

carriers 
-- 

MPET Deurganckdok Zuid-Oost ± 37,50 

moet nog 

ingericht 

worden 

gerekend  

met straddle 

carriers 

26 
Antwerp Gateway DP World 

Deurganckdok Oost 
± 69,00 ± 34 49,3% 

straddle 

carriers en 

RMG's 

-- 

Totalen 393,67 ± 199 50,5%   

 
1)  Grondoppervlak volgens Kadaster.be. 

2)  Stack oppervlak ingeschat met behulp van Google Maps. 

 

Opvallend is het geringe netto stack oppervlak in verhouding tot het totaal terminal-

oppervlak. 

Dat betekent dat er veel ruimte nodig is ten behoeve van het horizontaal transport 

van de straddle carriers zowel op de terminal zelf als ten behoeve van de aansluiting 

op het spoor. 

Daarenboven geldt dat de stack density ook zeer laag is vanwege het gebruik van 

die straddle carriers (slechts drie lagen stapeling en grote onderlinge afstand ten be-

hoeve van rijsporen). 
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2.3 De invloed van de gemiddelde verblijftijd van een container op het  

 oppervlak van de stack area 

 

Dit effect wordt toegelicht in de navolgende figuren 3 tot en met 6. 

 

 

 

21.158 TEU / hectare / jaar

Kadeproductiviteit 1.422 TEU / m1 / jaar

Throughput

TEU % TEU

3 dagen 13.333 42,8 1.600.000

4 dagen 17.778 57,0 1.600.000

5 dagen 22.222 71,3 1.600.000

6 dagen 26.667 85,6 1.600.000

7 dagen 31.128 99,9 1.600.000

Kadelengte 1.125 m

Totaal oppervlak ± 75,62 hectare

Throughput (80%) = 1.600.000 TEU / jaar

Stack bezettingsgraad (75%) 23.363 TEU

Gemiddelde 

dwell-time

Benodigde stack capaciteit

Ruimteproductiviteit

Stack oppervlak ± 35 hectare

Stack density (100%) 890 TEU / hectare (netto)

Stack capaciteit (100%) 31.150 TEU

 
 

Figuur 3. Bestaande situatie PSA Noordzeeterminal 
 

 

 

25.526 TEU / hectare / jaar

Kadeproductiviteit 1.153 TEU / m1 / jaar

Throughput

TEU % TEU

3 dagen 11.333 53,1 1.360.000

4 dagen 15.111 70,7 1.360.000

5 dagen 18.880 88,4 1.360.000

6 dagen 22.667 106,1 1.360.000

7 dagen 26.444 123,8 1.360.000

Kadelengte 1.180 m

Totaal oppervlak ± 53,28 hectare

Throughput (80%) = 1.360.000 TEU / jaar

Stack bezettingsgraad (75%) 16.020 TEU

Gemiddelde 

dwell-time

Benodigde stack capaciteit

Ruimteproductiviteit

Stack oppervlak ± 24 hectare

Stack density (100%) 890 TEU / hectare (netto)

Stack capaciteit (100%) 21.360 TEU

 
 

 

Figuur 4. Bestaande situatie PSA Europaterminal 
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36.785 TEU / hectare / jaar

Kadeproductiviteit 2.149 TEU / m1 / jaar

Throughput

TEU % TEU

3 dagen 60.000 63,6 7.200.000

3,5 dagen *)

4 dagen 80.000 84,8 7.200.000

5 dagen 100.000 106,0 7.200.000

6 dagen 120.000 127,2 7.200.000

7 dagen 139.996 148,4 7.200.000

Ruimteproductiviteit

94.340 TEU

70.755 TEU

Kadelengte

Totaal oppervlak

Throughput (80%) =

3.350 m

± 195,73 hectare

7.200.000 TEU / jaar

Gemiddelde 

dwell-time

Benodigde stack capaciteit

Stack oppervlak

Stack density (100%)

Stack capaciteit (100%)

Stack bezettingsgraad (75%)

± 106 hectare

890 TEU / hectare (netto)

 
   *) Een gemiddelde dwell-time van 3,5 dag lijkt uit- 

   zonderlijk kort; daarom throughput van 7,2 miljoen  

   nader te controleren. 

 

Figuur 5.  "Bestaande" situatie MSC-PSA European Terminal  

 (MPET) Deurganckdok West + (MPET) Deurganckdok Zuid-Oost 

 

 

 

 

23.188 TEU / hectare / jaar

Kadeproductiviteit 970 TEU / m1 / jaar

Throughput

TEU % TEU

3 dagen 13.333 42,7 1.600.000

4 dagen 17.778 57,0 1.600.000

5 dagen 22.222 71,2 1.600.000

6 dagen 26.667 85,5 1.600.000

7 dagen 31.110 99,7 1.600.000

Kadelengte 1.650 m

Totaal oppervlak ± 69 hectare

Throughput (80%) = 1.600.000 TEU / jaar

Stack bezettingsgraad (75%) 23.400 TEU

Gemiddelde 

dwell-time

Benodigde stack capaciteit

Ruimteproductiviteit

Stack oppervlak ± 34 hectare

Stack density (100%) 918 TEU / hectare (netto)

Stack capaciteit (100%) 31.200 TEU

 
 

 
Figuur 6. Bestaande situatie Antwerp Gateway DP World 

 Deurganckdok Oost 
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2.4 Mogelijkheden tot vergroting van de stack capaciteit op de vier  

 bestaande deepsea terminals 

 

Er zijn globaal beschouwd twee systemen voor stack inrichting waarmee een veel 

hogere stack capaciteit kan worden bereikt op hetzelfde oppervlak, te weten: 

- RMG (rail mounted gantry crane) systeem 

- Het innovatieve OHBC (overhead bridge crane) systeem. 

 

Het RMG systeem is ongeveer 25 à 30 jaar geleden geïntroduceerd mede in verband 

met de behoefte aan een hoger automatiseringsniveau. 

Sindsdien is het systeem doorontwikkeld tot het hoogst haalbare niveau van techniek 

en heeft het haar productiviteitsgrenzen bereikt. Inmiddels is gebleken dat de RMG 

stack operations niet kunnen voldoen aan de productiviteitseisen die de rederijen 

stellen bij het laden en lossen van de mega vessels.  

Hoewel het RMG systeem een hogere ruimte productiviteit bereikt dan het straddle 

carrier systeem kan het niet beschouwd worden als de oplossing voor de Antwerpse  

terminals in de komende 10 à 15 jaar (tot 2030). 

 

In feite zou in Antwerpen deze generatie kunnen worden overgeslagen want het 

nieuwe OHBC systeem heeft wel die mogelijkheden. 

Een heel beknopte vergelijking tussen beide systemen wordt gegeven in figuur 7, 8 

en 9. 

 

 

 
 

  6 STACK LANES INSTEAD OF 5  HIGHER DENSITY  

12 STACK CRANES INSTEAD OF 10  FASTER HANDLING SPEED 

 

Figuur 7. OHBC in detail: higher density and faster handling 

RMG 

OHBC 
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Naast de lagere density in het netto stack oppervlak heeft het RMG systeem ook 

meer ruimte nodig in de transferzone aan de STS zijde en aan de landzijde bij de 

truckhandling hetgeen in figuur 7 en 8 wordt toegelicht. Overigens wordt in deze  

studie vooralsnog alléén het huidige netto stack oppervlak beschouwd. 

 

 
Figuur 8. STS zijde 

  
 

Figuur 9. Landzijde truckhandling 

 

Daarenboven is het RMG systeem ongeveer 20% duurder qua investering en onge-

veer 30% duurder in operationele kosten (zie eerdere publicaties). 

Vandaar dat we ons in dit rapport beperken tot het innovatieve OHBC concept. 
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2.5 Analyse van de productiviteit op de vier bestaande deepsea terminals 
 

Uit de figuren 2, 3, 4 en 5 volgt een gemiddelde ruimteproductiviteit van: 
11.760.000 

= 29.872 TEU / hectare 
393,67 

 

De vier bestaande grote terminals, te weten 
- PSA Antwerp Noordzeeterminal (20) 
- PSA Antwerp Europaterminal (21) 
- MSC-PSA European terminal (MPET) 
 aan Deurganckdok West en Deurganckdok Zuid-Oost (25) 
- Antwerp Gateway DP World (26) 
 aan Deurganckdok Oost 
hebben hun stack areas voor het overgrote deel ingericht voor het gebruik van  
straddle carriers hetgeen betekent een maximale stapelhoogte van drie lagen  
containers en een gemiddelde maximale density van 890 TEU per hectare (netto 
stack area). 
 

Alleen DP World op de Antwerp Gateway Terminal heeft een deel van de stack area 
ingericht op het gebruik van RMG's (rail mounted gantry cranes). Voor dat deel  
(± 10 hectare) aan te nemen ± 1.000 TEU per hectare. 
 

In de Procesnota is de behandelingscapaciteit in het jaar 2015 in de navolgende  
tabel opgenomen (figuur 4) (100% = maximale capaciteit; 80% = operationele capa-
citeit). 
 

Maritiem

100%

Maritiem

80%

Binnenvaart

100%

Binnenvaart

80%

Totaal

100%

Totaal

80%

*)

PSA Noordzeeterminal 1.500.000 1.200.000 500.000 400.000 2.000.000 1.600.000

PSA Europaterminal 1.275.000 1.020.000 425.000 340.000 1.700.000 1.360.000

Deurganckdok West

(MPET)

6.000.000 4.800.000 1.100.000 880.000 7.100.000 5.680.000

Deurganckdok Zuid-Oost

(MPET)

1.490.000 1.192.000 410.000 328.000 1.900.000 1.520.000

Deurganckdok Oost

(Antwerp Gateway

1.500.000 1.200.000 500.000 400.000 2.000.000 1.600.000

Totaal 

volcontainers

11.765.000 9.412.000 2.935.000 2.348.000 14.700.000 11.760.000

Kleinere terminals 1.300.000 1.040.000 700.000 560.000 2.000.000 1.600.000

Algemeen totaal 13.065.000 10.452.000 3.635.000 2.908.000 16.700.000 13.360.000

 
 

Tabel figuur 4. Containerhandelingen in de haven van Antwerpen (2015) 
  (zonder vermelding van de hoeveelheid transhipment tussen zeeschip en zeeschip) 
Bron: Haven van Antwerpen  
 

*) Gezien er voor de operationele capaciteit maar met 80% van de maximale capaciteit gerekend 
wordt is voor de korte duur enige reserve voor het opvangen van de pieken aanwezig.  

 

Dit leidt tot de volgende analyse. 
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Locatie-

nr. 

Naam Kadelengte 

m1 

Stack area 

netto 

hectare 

Density 

TEU per 

hectare 

Stack  

capaciteit 

bij 100% 

occupation 

TEU 

Stack 

capaciteit bij 

praktische 

occupation 

75% TEU 

Annual 

throughput 

in TEU 

(80%) 

Bijbehorende 

average  

dwell-time bij 

360 dagen 

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 1.125 ± 35 890 31.150 23.362 1.600.000 5,2 

21 PSA Antwerp Europaterminal 1.180 ± 24 890 21.360 16.020 1.360.000 4.2 

25 

MSC-PSA European Terminal  

MPET Deurganckdok West 
3.550 ± 106 890 94.340 70.755 

5.680.000 

3,5 

MPET Deurganckdok Zuid-Oost 1.520.000 

26 
Antwerp Gateway DP World 

Deurganckdok Oost 
1.650 ± 34 

*) 10 x 1.000 

    24 x    890 
31.200 23.400 1.600.000 5,3 

Totalen 7.505 199 -- 178.050 133.537 11.760.000 -- 

 

*) Hierin zijn de 6 nieuwe RMG’s die in november 2016 in gebruik zijn genomen nog niet meegerekend. 
 

Opmerkingen: 
1. De in deze tabel genoemde stack oppervlakken zijn bepaald met Google Maps voor zover het de huidige situatie betreft en geëxtrapoleerd 

naar de toekomstige situatie dat de terminals langs het gehele Deurganckdok zijn gerealiseerd. 
2. De jaarlijkse throughput is overgenomen van de tabel in tabel figuur 4 van de Procesnota VR 2016.1507.DOC.0899/2 versie 07-10-2016. 
3. De bijbehorende dwell-time is berekend als volgt:  

360 /  
 Throughput (80%)  

Stack capaciteit bij 75% occupation 
4. Gemiddelde verblijftijd en bezettingsgraad van de stack capaciteit zijn de variabele factoren (zie ook de tabellen per locatie in § 2.3). De 

throughput per jaar is als constant verondersteld. 
5. Aangenomen is dat ingeval van transhipment tussen zeeschip en zeeschip de container toch altijd eerst in de stack zal worden neergezet.
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3.  TOELICHTING OP HET NIEUWE INNOVATIEVE SYSTEEM 

 

3.1 NGICT en haar kenmerken 

 

Het nieuwe systeem begint inmiddels wereldwijd bekend te raken onder de naam  

"NGICT" (New Generation Integrated Container Terminals) (zie www.ngict.eu). 

 

Dit nieuwe systeem beslaat het gehele proces van ship-to-shore (STS) tot en met de  

achterlandtransfer. 

In dit rapport wordt er voor de deepsea terminals alléén op een deel van het gehele 

systeem gericht namelijk de stack operations, verder te noemen "OHBC stack opera-

tions" (OverHead Bridge Cranes). 

Dus in dit bijkomende alternatief wordt alléén het effect van de invoering van de 

"OHBC stack operations" op de vier bestaande terminals beschreven. 

Dit houdt in dat de huidige ship-to-shore (STS) kranen en de huidige railportaal-

kranen over het spoor gehandhaafd zullen blijven. 

 

De hoofdkenmerken van het systeem zijn: 

- de stack density is veel hoger dan die op de bestaande terminals op dit moment; 

- de stack operations verlopen met een veel hogere snelheid; 

- de productiviteit van de STS kranen neemt daardoor toe; 

- de afmeertijden van de schepen worden dientengevolge aanzienlijk korter; 

- het ruimtebeslag van de transportroutes wordt veel kleiner; 

- hogere productiviteit aan de kade dus meer schepen binnen dezelfde periode  

(kortere berth time); 

- de OHBC's kunnen elkaar (ook in beladen toestand) passeren in één en dezelfde 

stack lane; 

- maximale redundantie ingeval van storingen; 

- aanzienlijke energiebesparing; 

- minimale milieubelasting (grote CO2 besparing); 

- maximale veiligheid voor personen; 

- kortere verblijftijd van de trucks op terminalterrein; 

- efficiëntere treinbelading mogelijk; 

- desgewenst nagenoeg 100% automatiseringsniveau; 

- de operationele kosten zijn lager dan in elk ander systeem; 

- de investeringskosten zijn ± 20% lager dan bij RMG systeem. 

 

Voor meer informatie over de stack operations zie ook de animaties op de website  

http://www.ngict.eu/website/home/animations/  

 

De implementatie van de OHBC stack operations zou ook voor de in alternatief 1  

bedoelde nieuwe terminals langs het Saeftinghedok een veel hogere productie-

capaciteit opleveren dan een traditionele inrichting. Dus zou dit alternatief daad-

werkelijk tot uitvoering komen, kan het ruimtebeslag gereduceerd worden hetgeen in 

het eventuele verdere civieltechnisch ontwerptraject ook zijn invloed zal hebben op 

zowel kosten als baten in de nu voorliggende MKBA. 

http://www.ngict.eu/
http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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3.2 Ruimteproductiviteit in NGICT systeem 

  (voorbeeld met één aanlegpositie voor mega vessel) 

 
Figuur 10.  

 

1) STS area met horizontaal transport totaal 70 m breed. 

2) Stack area 2x 120 = 240 m. Breedte van de stack lanes = 30 m h.o.h. 

3) 5 Tracks ten behoeve van transport evenwijdig aan kade 25 m  

 (o.a. naar barge terminal). 

4) Truck area 40 m. 

5) Rail area 50 m. 

6) Ruimte tot erfgrens 15 m 

Totale breedte 440 m inclusief spoor 

(ter vergelijking terminalbreedte aan de westzijde van Deurganckdok is ± 500 m  

exclusief spoorlijn). 
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Berekening ruimteproductiviteit van figuur 10 

- Stack capaciteit:  84 rows x 4 TEU x 18 stack lanes = 6.048 TGS (teu ground slots) 

  5 layers  30.240 TEU bij 100% bezettingsgraad 

  praktijksituatie 75% bezettingsgraad  22.680 TEU. 

- Gemiddelde dwell-time wordt aangenomen op 4 dagen. 

- Operational time: 360 dagen / jaar. 

- Throughput: 360 / 4 x 22.680 = 2.041.200 TEU. 

- Ruimteproductiviteit = 2.041.200 / (570 x 440) = 81.388 TEU / hectare. 

- 4 Aanlopen per week met een call-size van 5.000 TEU (bijvoorbeeld 3.000 bren-

gen en 2.000 halen) x 50 weken = 1.000.000 TEU / jaar aan de kade. 

- 5 STS kranen à 35 mph = 175 mph per schip x TF (1,65) = 288 TEU / uur. 

- Berth time per schip = 5.000 / 288 = 17,4 uur (dus 4 per week is ruimschoots  

mogelijk). 

- Kadebezetting = 41,4% (4 x 17,4 op 168). 

- Of elke stack lane met 2 of met 3 OHBC's uitgerust moet worden zal uit simulaties 

blijken. Bij 3 per stack lane is het gemiddelde aantal moves per uur per OHBC on-

geveer 7,3 inclusief housekeeping en bij 2 OHBC's per stack lane ± 11 moves per 

uur, dus waarschijnlijk is 2 ruimschoots voldoende want 20 à 25 mph is haalbaar. 

- Ruimteproductiviteit hoger dan 56.400 (zie § 1.5) is dus zeker mogelijk dus ingeval 

van onnauwkeurigheden in de gehanteerde gegevens is er voldoende reserve 

aanwezig. 

 

Berekening kadeproductiviteit van figuur 10 

- Kadeproductiviteit = 2.041.200 / 570 = 3.581 TEU / m1. 

 

Conclusies: 

- Hogere kadebezetting is mogelijk hetgeen resulteert in hogere ruimteproductiviteit. 

- Rederijen eisen 6.000 moves in 24 uur = 250 moves / uur dus daaraan wordt in dit 

voorbeeld nog niet voldaan (met 7 STS kranen à 36 mph wel). 

 

Een vergelijk van de ruimteproductiviteit en de kadeproductiviteit tussen het innova-

tieve NGICT-OHBC systeem en de vier bestaande deepsea terminals wordt in de 

navolgende tabel in beeld gebracht. 
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 Terminal Ruimteproductiviteit in  

TEU / hectare / jaar 

Kadeproductiviteit 

in TEU / m1 / jaar 

B
es

ta
an

d
 

PSA Noordzee terminal 21.158 1.422 

PSA Europa terminal 25.526 1.153 

MSC – PSA European Terminal 

(MPET) Deurganckdok West + 

(MPET) Deurgangckdok Zuid – Oost 

36.785 2.149 

Antwerp Gateway DPWorld  

Deurganckdok Oost 
23.188 970 

N
ie

u
w

 

NGICT – OHBC uit figuur 10 81.388 3.581 

 

Hiermede wordt aangetoond dat in het in het NGICT–OHBC systeem een kadelengte 

met twee ligplaatsen voor schepen van 400 m lang dus met een lengte van  

2/3 x 1.400 = 930 m een productiviteit van 930 x 3.581 = 3.330.330 TEU per jaar kan 

behalen terwijl een kadelengte van 1.400 m x 2.149 (MPET) = 3.008.600 kan preste-

ren. 

 

De conclusie hieruit is dan ook dat noch het terminaloppervlak, noch de kadelengte 

als maatgevende eis gesteld zouden moeten worden. Althans niet vanuit het oogpunt 

van containerbehandelingscapaciteit. En ook het oogpunt van afmeerfaciliteit voor 

drie  mega vessels tegelijkertijd zou ook met een buiten de kade gelegen wacht-

plaats kunnen worden volstaan.
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3.3 Automatisering 

 

Automatisering, hetzij volledig, hetzij semi geautomatiseerd, van containerterminals 

wordt de "heilige graal" genoemd om het logistieke proces op de terminals te verbe-

teren. In de huidige situatie waarbij het interne transport op de Antwerpse terminals 

hoofdzakelijk met straddle carriers wordt uitgevoerd is er van automatisering nu nog 

weinig sprake. 

Uit de tabel op pagina 47 (situatie 2015) blijkt dat de huidige STS kranen een lage 

gemiddelde productiviteit leveren. Dat kan zijn omdat die maar heel weinig uren  

operationeel zijn dan wel met hoge snelheid presteren of dat die wel een redelijk 

aantal uren draaien met een lage gemiddelde snelheid. 

De productiviteit van de kadekranen is uiteraard ook sterk afhankelijk van de snel-

heid waarmee de containers worden aan- en afgevoerd door de straddle carriers. 

Straddle carriers zijn moeilijk te automatiseren en de stack density zou heel laag blij-

ven.  

Dus voor de terminals in Antwerpen geldt vooral dat er nu nog gekozen kan worden 

voor innovatieve systemen ten behoeve van het transport op de terminal. 

Bij transitie van het NGICT-OHBC systeem staat het oude het nieuwe niet in de weg. 

In de onderzoeksfase kan deze transitie verder worden uitgewerkt. 

De oude techniek straddle carriers kan gebruikt worden tot ze niet meer concurre-

rend kunnen werken. Een geleidelijk proces van gefaseerde vervanging is mogelijk. 

Bijvoorbeeld te beginnen met één afmeerplaats. Het transport tussen de OHBC stack 

inrichting en de STS kranen kan nog een tijdlang worden uitgevoerd met de be-

staande straddle carriers totdat die afgeschreven zijn. 

Evenzo kan de automatisering van de OHBC operaties gefaseerd worden ingevoerd. 

Bijvoorbeeld beginnen met remote control waarbij één operator meerdere OHBC's 

bedient en zo stapsgewijs naar een 100% automatiseringsniveau. 

Ook zou er voor gekozen kunnen worden om alléén de groei te automatiseren. 

Het modulaire bouwsysteem maakt het ook mogelijk dat de bouw ervan plaats vindt 

per stack lane zodat de lopende processen er nauwelijks door worden beïnvloed.  

 

Los van de automatisering van het integrale proces op een terminal moet ook  

rekening worden gehouden met partiële automatisering op specifieke onderdelen. 

Bijvoorbeeld het UCLS (Universal Container Loading System) waardoor de pro-

ductiviteit van de STS kranen wellicht met 20 à 30% zal toenemen. 

 

Voor de MKBA is het automatiseringsniveau van belang in relatie met het aantal jobs 

wat is ingeschat om de groei in containercapaciteit te bereiken. 

 

3.4 Toelichting in beeld 

 

In de navolgende figuren is duidelijk te zien dat de OHBC stack operations in essen-

tie geen nieuwe technologie naar voren brengt waar risico's aan vast zitten. Enkel de 

vorm van de bovenloopkraan maakt het mogelijk dat de kranen elkaar in één stack 

lane kunnen passeren en daardoor wordt het systeem veel sneller en flexibeler dan 

de bestaande RMG en RTG systemen. 
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Figuur 11. Ontwikkeling door de jaren heen 

 

 
 

BLOCK OF 5 STACK LANES LENGTH 300 M; 10 RMGs  
 

 
 

BLOCK OF 6 STACK LANES LENGTH 300 M; 12 OHBCs 
 

STACK OPERATIONS RMGs OHBCs  

CAPEX 1,0 ± 0,8 MORE ..................... FOR LESS MONEY 

OPEX 1,0 ± 0,7 CHEAPER .............. AND STILL FASTER 
 

 

Explanation on figures: 

- Both systems under equal conditions. 

- Capex based on: land surface / foundations / pavement / sewerage / rails + sleepers (RMG) /  

 rails + support structure (OHBC) / electrical installation / 10 RMGs / 12 OHBCs. 

- Opex based on: depreciation costs / maintenance / insurance / energy consumption / labour costs /  

 interest and repayment / exclusive savings by faster processing (reduction of berth  

 time and truck time). 

Figuur 12. Optimale ruimtebenutting, logistieke en economische voordelen 

(straddle carriers) 

(rail mounted gantry cranes) 

(OHBC stack operations) 
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Figuur 13.  Integrated STS-crane / stack area (zie eerdere publicaties) 

 

 
 

Figuur 14. Integrated truck and stack area 
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Figuur 15. OHBC's die elkaar binnen één stack lane kunnen passeren 

 

 
                                                                       250 M 

 

PASSING CRANES   HIGHER PERFORMANCE 

  LESS HOUSEKEEPING MOVES 

  DUAL CYCLING IN STACK OPERATIONS BECOMES ADVANTAGEOUS 
 

 

Figuur 16. Verschil in prestatie 

 

15 MOVES / HOUR 

26 MOVES / HOUR 
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OHBCs 
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4. BIJKOMENDE CONTAINERCAPACITEIT 
 
4.1 Algemeen 
 

Uitgaande van de maritieme capaciteit in 2016 van totaal 11.066.705 TEU (zie figuur 

6 van Procesnota versie 09-12-2016) wordt de benodigde capaciteit in 2030 inge-

schat zoals in de onderstaande tabel vermeld. 

 

 
 
 
 
Deze totale operationele behandelingscapaciteit van 22.724.133 TEU vergt globaal 

beschouwd een terminaloppervlak van 534 hectare als we uitgaan van een gemid-

delde ruimteproductiviteit van 42.500 TEU / hectare. Het terminaloppervlak van de 

vier bestaande deepsea terminals is ± 394 hectare (zie § 2.2).  

Het terminaloppervlak van Saeftinghedok fase 1 is ± 2.800 x 500 = 140 hectare.  

Totaal 534 hectare.  

Dat betekent dat binnen alternatief 1, het Saeftinghedok fase 1, ook op de bestaande 

vier deepsea terminals een upgrading noodzakelijk is. In hoofdstuk 10 zal daarmee  

rekening worden gehouden ten aanzien van de projectkostenvergelijking.  
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4.2 Verdeling van de bijkomende containercapaciteit 

 
Hoe de verdeling zal zijn over de vier verschillende terminals laat zich moeilijk voor-

spellen, zeker op lange termijn. 

Er zijn al heel wat rederijen die onderlinge allianties hebben gevormd. En vessel  

sharing van twee verschillende rederijen komt ook veel voor. 

Momenteel zijn de grootste containerrederijen: 

- Maersk ***) 

- MSC  

 

- Cosco  

- K-line  **) 

- Yang Ming mogelijk CKYHE alliantie 

- Hanjin  *) 

- Evergreen 

 

- Hapag Lloyd 

- APC 

- MOC  mogelijk G6 alliantie  

- NYK 

- HMM    ***) 

- OOCL 

 

- CMA - CGM 

- China Shipping mogelijk O3 alliantie 

- UASC 

 

Ten aanzien van eventuele fusies, overnames en alliantievorming gaan de volgende 

berichten: 

*)  Hanjin failliet; wordt in onderdelen verkocht aan ………………………. 

**) Gaat Maersk Line de Japanse K-Line overnemen (d.d. 07-09-2016)? 

***) Zal HMM zich aansluiten bij de 2M alliantie van Maersk en MSC (d.d.  

 07-09-2016)? 

 

Gezien de verliezen die een aantal van deze allianties lijden op het zeetransport is 

het niet ondenkbaar dat een nog verdere consolidatie zal optreden. 

Binnen 10 jaar zijn er misschien nog slechts twee of drie allianties actief, hetgeen 

effect zal hebben op de keuze van de havens die zij zullen aanlopen. 

 

In Antwerpen komt "Terminal Sharing" ook al voor (MSC-PSA) en Cosco  

Shipping Ports (CSP) in Antwerp Gateway. En Antwerp Gateway: joint venture 

DPWorld (42,5%), ZimPorts (20%), CoscoPacific (20%), Terminal link / CMA CGM 

(10%), Duisport (7,5%). 

En in Rotterdam is de nieuwe RWG verdeeld over vijf partijen, te weten DP World, 

APL, Mitsui, Hyundai en CMA CGM. 

2M alliant ie 
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En dan zijn er de recent gepubliceerde inzichten dat de havenkeuze op langere termijn 

meer en meer bijkomstig wordt (prof. The Notteboom in FLOWS van 07-12-2016).  

Enkele kernpunten in dit artikel zijn: 

- Verladers laten in de beslissing over de havenkeuze steeds meer aan de rederijen. 

- De rederijen baseren hun keuze bij voorkeur op de bediening van het achterland. 

- Door de steeds grotere IT-netwerken wordt de gehele supply chain transparanter 

hetgeen een grotere flexibiliteit oplevert in de havenkeuze. 

- Tussen de grote spelers in deze sector komen onderlinge samenwerkingen steeds 

meer voor. 

- Oprichting van de Global Ports Group van Havenbedrijf Rotterdam met APMT, 

DPWorld, HPH, PSA en Shanghai Int. Port. Group. 

 

Aan de andere kant willen terminal operatoren meer zekerheid ten aanzien van de 

rederijen alvorens zij tot de hoge investeringen besluiten die nodig zijn om aan de pro-

ductiviteitswensen te voldoen. 

 

Ook van belang is de huidige overcapaciteit in de Hamburg – Le Havre range in ogen-

schouw te nemen alvorens een haven zal besluiten tot hoge infrastructuur investerin-

gen. 

Zou Antwerpen erin slagen de geprognosticeerde groei daadwerkelijk te realiseren zal 

dat ten koste gaan van de andere havens in de Hamburg – Le Havre range en ook ten 

koste van de benodigde rendementen. 

 

Ingeval een nieuw Saeftinghedok zou worden aangelegd, in eerste instantie met  

een kadelengte van 2 x 1.400 = 2.800 m, vergt dat miljoenen investeringen voor de 

nieuw aan te trekken terminaloperators (zie ook hoofdstuk 10) die rendabel moeten 

worden gemaakt in een concurrerende markt met de reeds in Antwerpen aanwezige 

operators. Als dat al zou lukken gaat dat ten koste van de reeds aanwezige terminals.  

"Terminal Sharing" zou het risico zowel voor de bestaande als voor de eventuele 

nieuwe terminaloperators minimaliseren. En er zal zelfs een hoge mate van  

synergie op kunnen treden. In dit verband is het op 29-12-2016 gepubliceerde bericht 

in FLOWS over de interesse met de Chinese rederij Cosco voor het Saeftinghedok 

van belang. 

Ingeval het Saeftinghedok niet wordt aangelegd ofwel in een kleinere variant en er 

gekozen wordt voor het bijkomend alternatief zoals in dit rapport beschreven, ont-

staat er vanuit GHA en MLSO voldoende financiële ruimte om "Terminal Sharing" te 

faciliteren (zie ook § 5.6). 

In de MKBA wordt al gewezen op toename van het onderlinge containertransport 

tussen de verschillende terminals hetgeen door "Terminal Sharing" kan worden  

gereduceerd. 

Als voordeel van "Terminal Sharing" kan ook genoemd worden dat GHA en MLSO 

minder kwetsbaar worden voor het geval dat één of meerdere bestaande terminal-

operators Antwerpen zouden verlaten of failliet zouden gaan. 

Dit risico zou in relatie met de lopende concessies in de onderzoekfase kunnen wor-

den beoordeeld. 
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Binnen deze beschouwing mag volgends de nieuwe Procesnota een mogelijke rol 

van Zeebrugge ten aanzien van het transhipment tussen zeeschepen onderling niet 

worden meegenomen. Maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar om een meer 

economische oplossing voor transhipment te ontwikkelen (zie § 8.6).  

Daarnaast zal voor de nichemarkten in de containerwereld altijd behoefte zijn aan 

kleinere dedicated deepsea terminals zoals die ook in § 5.6 worden besproken. 

 

De in het volgende hoofdstuk beschreven reconstructie van de bestaande terminals 

zou de aanleiding kunnen zijn voor "Terminal Sharing" zodat de benodigde investe-

ringen gedeeld worden over meerdere belanghebbende partijen en de kadebezetting 

meer gewaarborgd zal zijn. 

Van de verhoging van de productiviteit van de terminal en dientengevolge de verla-

ging van de kosten zullen dan ook meerdere partijen profiteren. 
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5. RECONSTRUCTIE VAN DE BESTAANDE DEEPSEA TERMINALS  

 (ZONDER UITBREIDING VAN DE KADELENGTE) 

 
5.1 Invloed van de OHBC stack operations op throughput 
 
Wanneer de hiervoor genoemde vier grote terminals vóór de sluizen zouden worden 
ingericht met het innovatieve OHBC stack operations systeem zouden de stack  
capaciteit en dientengevolge de jaarlijkse throughput capaciteit kunnen worden ver-
hoogd als in de volgende tabel wordt samengevat. 
 
Locatie

nr.

Naam Stack area

netto 

hectare

Density

OHBC

TEU per

hectare

(netto stack

oppervlak)

Stack

capaciteit

bij 75% 

occupation

TEU

Dwell-time

zoals in 

bestaande

situatie 

in dagen

Annual 

MAX

throughput

capaciteit

by stack

occupation

van (75%)

Mogelijke

throughput

capaciteit

in 2030

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal ± 35 2.200 57.750 5,2 3.998.077
3.099.122

(= 77,5%)

21 PSA Antwerp Europaterminal ± 24 2.200 39.600 4,2 3.394.286
2.631.092

(= 77,5%)

MSC-PSA European Terminal

MPET Deurganckdok West

MPET Deurganckdok Zuid-Oost

26
Antwerp Gateway DP World

Deurganckdok Oost
± 34 2.200 56.100 5,2 3.883.846

3.009.980

(= 77,5%)

199 -- 328.350 -- 29.265.922
22.681.090

(= 77,5%)

13.944.781

(= 77,5%)

Totalen

25 ± 106 2.200 174.900 3,5 *) 17.989.713

 
 
*) Een gemiddelde dwell-time van 3,5 dag lijkt uitzonderlijk laag; daarom theoretisch 

bepaalde throughput capaciteit van 13,9 miljoen TEU nader te controleren (zie ook 
opmerking bij figuur 19). 

 
De gemiddelde kadeproductiviteit is dan 22.681.050 / 7.305 = 3.105 TEU / m1 / jaar. 

En de gemiddelde ruimteproductiviteit is 22.681.090 / 393,6 = 57.625 TEU / hectare / 

jaar. Dit totaal van 22.681.090 TEU is dus al ± 100% van de totale 22.724.133 TEU 

capaciteitsvraag die in de tabel van figuur 6 uit de Procesnota versie 09-12-2016 als 

hoog groeiscenario is vermeld voor het jaar 2030 zonder uitbreiding van deze termi-

nals. 

 

Daaruit kan geconcludeerd worden dat de ombouw van de stack operations in de 

loop der jaren gefaseerd kan worden uitgevoerd conform de grafiek “Evolutie trafiek 

vóór de sluizen”. Daardoor kan worden flexibel geanticipeerd op de economische 

ontwikkelingen in deze sector. 
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5.2 Ruimteproductiviteit en kadeproductiviteit na reconstructie van de  
 bestaande stack area (zonder uitbreiding van kadelengte) 
 
 

 

40.983 TEU / hectare / jaar

Kadeproductiviteit 2.755 TEU / m1 / jaar

Gemiddelde verblijftijd 5,2 dagen 

Kadelengte 1.125 m

Totaal oppervlak ± 75,62 hectare

Throughput (77,5%) = 3.099.122 TEU / jaar

Stack bezettingsgraad (75%) 57.750 TEU

Ruimteproductiviteit

Stack oppervlak ± 35 hectare

Stack density (100%) 2.200 TEU / hectare  

Stack capaciteit (100%) 77.000 TEU

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 17. Nieuwe situatie PSA Noordzeeterminal zonder uitbreiding van kadelengte 

 

 

 

 

49.382 TEU / hectare / jaar

Kadeproductiviteit 2.230 TEU / m1 / jaar

Gemiddelde verblijftijd 4,2 dagen

Kadelengte 1.180 m

Totaal oppervlak ± 53,28 hectare

Throughput (77,5%) = 2.631.092 TEU / jaar

Stack bezettingsgraad (75%) 39.600 TEU

Ruimteproductiviteit

Stack oppervlak ± 24 hectare

Stack density (100%) 2.200 TEU / hectare  

Stack capaciteit (100%) 52.800 TEU

 
 

 

 

 

 
 

 

Figuur 18. Nieuwe situatie PSA Europaterminal zonder uitbreiding van kadelengte 
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71.245 TEU / hectare / jaar *)

Kadeproductiviteit 4.163 TEU / m1 / jaar *)

Gemiddelde verblijftijd 3,5 dagen *)

Stack bezettingsgraad (75%) 174.900 TEU

Ruimteproductiviteit

Stack oppervlak ± 106 hectare

Stack density (100%) 2.200 TEU / hectare

Stack capaciteit (100%) 233.200 TEU

Kadelengte 3.350 m

Totaal oppervlak ± 195.73 hectare

Throughput (77,8%) = 13.944.781 TEU / jaar *)

 
 
*) Een gemiddelde dwell-time van 3,5 dag lijkt uit-

zonderlijk kort; daarom theoretisch bepaalde 

throughput capaciteit van 13,9 miljoen TEU nader 

te controleren. 

 

 

 

 

 

 
Figuur 19.  Nieuwe situatie MSC-PSA European Terminal 

 (MPET) Deurganckdok West + (MPET) Deurganckdok Zuid-Oost 

 

 

 

 

 

43.623 TEU / hectare / jaar

Kadeproductiviteit 1.824 TEU / m1 / jaar

Gemiddelde verblijftijd 5,2 dagen

Kadelengte 1.650 m

Totaal oppervlak ± 69 hectare

Throughput (77,5%) = 3.009.980 TEU / jaar

Stack bezettingsgraad (75%) 56.100 TEU

Ruimteproductiviteit

Stack oppervlak ± 34 hectare

Stack density (100%) 2.200 TEU / hectare

Stack capaciteit (100%) 74.800 TEU

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20.  Nieuwe situatie Antwerp Gateway DP World 
  Deurganckdok Oost 
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5.3 Check op de ship-to-shore operations 
 

Situatie in 2015 
Het aantal handelingen in 2015 voor de vier bestaande deepsea terminals aan de 
kade benaderen we met de informatie verkregen uit de Registratie van zeeschepen 
van Haven Antwerpen NV, afdeling Strategy & Analyse. 
 
Van het totaal van 9.144.861 TEU nemen we 35% transhipment tussen zeeschepen 
onderling zoals in de MKBA genoemd, hetgeen leidt tot figuur 21. 
 

 
 

Figuur 21. Aantallen conform registratie, Afdeling Strategy & Analyse voor het jaar 2015 
 

Totaal aan de kade  Totaal achterland  
Zeeschepen: 9.144.861 TEU 5.944.160 TEU 
 

Aannemend dat de TEU factor = 1,65 (niet genoemd in Procesnota) 
Dan is het aantal moves aan de kade  

Voor het laden en lossen van de barges moeten daar nog  
1.174.000 

= 711.515 moves bijgeteld worden omdat die handelingen aan de- 
1,65 

zelfde kade plaatsvinden zodat het totaal aantal moves aan de kade 6.253.855 wordt. 
 

En aan de landzijde is het aantal moves 
5.944.160 

= 3.602.521 
1,65 

9.144.861 
= 5.542.340 exclusief laden en lossen van de barges.  

1,65 
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Opmerking: 

De hoeveelheid transhipment van zeeschip naar zeeschip is niet in de Procesnota 

genoemd maar in de MKBA wordt 35% genoemd. Voor de check op ship-to-shore 

operations maakt dat geen verschil. Ten aanzien van de achterlandbewegingen  

zullen we in hoofdstuk 8 de nodige correcties doorvoeren. 

 

Aannemende dat de huidige STS kranen van de vier grote terminals qua hoogte en 

hefboomlengte reeds zijn afgestemd op de mega vessels maar nog niet allemaal zijn 

uitgerust met een second trolley, remote control besturing en automatische twist lock 

removing zal de gemiddelde productiviteit per kraan amper 30 moves per uur kunnen 

zijn. Het huidige aantal STS kranen is vermeld op de websites van de terminals het-

geen tot de volgende tabel leidt. 

 

Situatie in 2015 

Locatie

nr.

Naam Kadelengte

m1

Aantal 

moves (80%)

in 2015 aan 

de kade

*)

Aantal 

STS kranen

Aantal 

moves per 

STS kraan

(gemiddeld)

Operational

time bij

gemiddelde

van 30 mph

Procentuele

inzet per 

jaar 

(8.640 h)

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 1.125
850.864

(1.403.925 TEU)
10 85.086 2.836 h 32,8%

21 PSA Antwerp Europaterminal 1.180
723.235

(1.193.337 TEU)
9 80.359 2.679 h 31,0%

MSC-PSA European Terminal

MPET Deurganckdok West

MPET Deurganckdok Zuid-Oost

26
Antwerp Gateway DP World

Deurganckdok Oost
1.650

850.864

(1.403.925 TEU)
9 94.540 3.151 h 36,5%

7.505
6.253.855

(9.144.861 TEU)
69

36,0%

Totalen
(dat is gemiddeld 9,6 STS kranen

per km kade)

25 3.550
3.828.890

(6.317.669 TEU)
41 93.388 3.113 h

 
 

*)  Aantal per terminal bepaald naar verhouding tot aandeel in totale throughput. 

 

Hieruit blijkt dat in de huidige situatie de inzet van de STS kranen laag is.  

De belangrijkste oorzaak gezien de lage procentuele inzet van de kadekranen lijkt 

gelegen in de lage kadebezetting. Als er te weinig schepen aanlopen of de call-size 

van de schepen is te klein, kan er nu eenmaal geen hoge productiviteit bereikt wor-

den. Anderzijds kunnen een te lage handelingssnelheid van de kranen zelf en veel te 

langzame stack operations en de congestie onder de kranen door het grote aantal 

straddle carriers (SC's) ook een grote rol spelen. Voordeel van dit relatief grote aan-

tal STS kranen is wel dat er tijdens pieken 4 à 5 à 6 op een groot schip ingezet zou-

den kunnen worden maar of dat ook gebeurt is nu niet bekend. 

De rederijen van de mega vessels eisen 6.000 moves per 24 uur, dat is 250 moves 

per uur gemiddeld tijdens de gehele duur van de afmeertijd. Die 250 moves kunnen 

gehaald worden met 6 STS kranen x 42 moves per uur. 
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Dit soort hoge snelheden kan bereikt worden door: 

- betere informatiestroom tussen rederijen en terminaloperators ten aanzien van 

stuwplan, stack plan, aankomsttijden en kadeplanning; 

- STS kranen met remote control besturing en een groter aantal gelijktijdig op één 

schip; 

- automatisering van de processen op de terminal; 

- modernere en snellere transportmiddelen op de terminal; 

- innovatieve stack operations. 

 

Situatie in 2030 

Als we de benodigde capaciteit in 2030 aanhouden op 22,7 miljoen TEU (zie figuur 6 

op pagina 14 van de Procesnota) conform het hooggroeiscenario leidt dat tot figuur 

22. Aan de kade van de vier deepsea terminals zou dat betekenen 

 

 
Figuur 22.  Extrapolatie op figuur 21 
 

Totaal aan de kade  Totaal achterland  

Zeeschepen: 17.263.257 TEU 11.221.119 TEU = 

  6.800.678 moves (TF = 1,65) 

 

Totale throughput kade + achterland = 28.484.376 miljoen TEU hetgeen iets meer is 

dan de 22.724.133 TEU zoals vermeld in figuur 6 op pagina 14 van de Procesnota. 
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Aannemend dat de TEU factor = 1,65 (niet genoemd in Procesnota) 

Dan is het aantal moves aan de kade  

Voor het laden en lossen van de barges tellen we niets bij omdat vóór 2030 al meer-

dere dedicated inland terminals operationeel kunnen zijn, zie § 8.5. 
 

Situatie in 2030 
 

25 mph 30 mph 35 mph 40 mph

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 1.125 1.423.479 10 5.694 4.745 4.067 3.559

21 PSA Antwerp Europaterminal 1.180 1.209.958 9 5.378 4.481 3.841 3.661

MSC-PSA European Terminal

MPET Deurganckdok West

MPET Deurganckdok Zuid-Oost

26
Antwerp Gateway DP World

Deurganckdok Oost
1.650 1.423.479 11 5.176 4.314 3.697 3.235

7.505 10.462.580 71

4.464

Totalen

3.906

Locatie

nr.

Naam Kadelengte

m1

Aantal 

moves (80%)

aan de kade

Aantal 

STS kranen

Operational hours bij 

gemiddelde productie van

25 3.550 6.405.659 41 6.249 5.208

 
 

Bij de laagste gemiddelde productie (locatie 25) is de benodigde tijdsduur 6.249 uur; 

dat is ±72,3% van de beschikbare 8.640 uur. 

Bij de hoogste gemiddelde productie (locatie 26) is de benodigde tijdsduur 3.235 uur; 

dat is ± 37,4% van de beschikbare 8.640 uur. 

 

De algemene conclusie ten aanzien van de STS areas in de Antwerpse deepsea 

terminals kan zijn dat het aantal bestaande STS kranen in 2050 met enkele moet 

worden vermeerderd om aan de snelheidseisen van de rederijen te kunnen voldoen. 

Wanneer alle vier terminals een dedicated barge-, laad- en losterminal in de directe 

nabijheid van de bestaande kade (zie verder in § 8.5) installeren komt er al één van 

de bestaande STS kranen vrij voor de grote schepen. 

 

In de vergelijking van investering in § 10.3 hebben we 7 stuks nieuwe STS kranen  

bijgeteld (= ± 10% van het huidige aantal). 

Met de totale productie van 78 STS kranen bij gemiddelde snelheid van 30 mph en 

inzet van 53% van de beschikbare tijd, 8.640 uur per jaar (78 x 30 x 53% x 8.640 uur 

= 10.715.328) zou dus voldaan kunnen worden aan de situatie in 2030. 

Tijdens pieken is er dan nog reserve aanwezig om tijdelijk tot 1,3 x 53% = 69% van 

de 8.640 uur uit te breiden. 

 

Voor het transport tussen STS kranen en de nieuwe OHBC stack inrichting zouden 

tijdens de overgangsfase de bestaande straddle carriers kunnen worden ingezet.  

Op het moment dat die aan vervanging / vernieuwing toe zijn kunnen de kleinere en 

snellere shuttle carriers daarvoor in de plaats komen (al dan niet geautomatiseerd). 

17.263.257 
= 10.462.580 exclusief laden en lossen van de barges.  

1,65 
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5.4 Check op aantal zeeschepen in 2030 

 

5.4.1 Algemeen 

 

Het aantal containerzeeschepen dat in 2015 in Antwerpen is aangelopen is 4.183 

volgens Statistisch Jaarboek 2015 (volgens de afdeling Strategy & Analyse is dat 

4.176). De verdeling naar grootte en call-sizes is niet in dit jaarboek vermeld, maar 

wel in de registratie van de afdeling Strategy & Analyse. 

 

In het jaarverslag 2015 wordt vermeld dat er 369 grote zeeschepen zijn aangelopen 

waarvan 319 groter dan 13.000 TEU. 

Facts & Figures vermeldt dat 3,3 miljoen TEU getransporteerd wordt door short sea 

schepen. 

De navolgende tabel op pagina 51 baseren we op de verkregen informatie van de 

Afdeling Strategy & Analyse. 

 

Verder vermeldt het Duurzaamheidsrapport 2015 op pagina 136 en 137 het volgen-

de: 

- Het aantal schepen daalt als gevolg van de schaalvergroting. 

- Het aantal schepen groter dan 10.000 TEU stijgt. 

- Het aantal schepen groter dan 13.000 TEU is het sterkst gestegen en was in 

2015: 319 stuks (in 2016 was dat 458 stuks). 

- Dus het aantal schepen groter dan 10.000 TEU maar kleiner dan 13.000 TEU was 

in 2015: 50 stuks. 

Verwacht moet worden dat deze tendens zich doorzet. 

 

Een prognose tot 2030 is moeilijk te maken maar we doen toch een poging, zie tabel 

op pagina 52. 

 

Om toch een schatting te kunnen maken van het aantal schepen in 2030 nemen we 

aan dat het aantal kleine schepen met ± 15% en het aantal grote schepen toeneemt 

met ± 400%. 

Tevens laten we de call-size van deze grote schepen met ± 50 tot 100% toenemen in 

verhouding met de scheepsgrootte. 
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Hoeveelheden in 2015 
 

Grootte 

in TEU 

Aantal  

zeeschepen 

Gemiddelde call-size Totale maritime throughput Achterland 

out       +         in  TEU out in totaal out + in 
transhipment 

35% 

truck / trein / 

barge 65% 

< 2.500  1.381  483 +  510 =  993  667.023  704.310  1.371.333  479.966  891.366 

> 2.500 

< 5.000 
 1.539  988 +  1.012 =  2.000  1.520.532  1.557.468  3.078.000  1.077.300  2.000.700 

> 5.000 

< 7.500 
 547  1.484 +  1.565 =  3.049  811.748  856.055  1.667.803  583.731  1.084.072 

> 7.500 

< 10.000 
 340  2.256 +  1.456 =  3.712  767.040  495.040  1.262.080  441.728  820.352 

> 10.000 

< 12.000 
 27  2.220 +  1.907 =  4.127  59.940  51.489  111.429  39.000  72.429 

> 12.000 

< 14.000 
 215  2.604 +  1.634 =  4.238  559.860  351.310  911.170  318.910  592.260 

> 14.000 

< 16.000 
 88  2.745 +  2.910 =  5.655  241.560  256.080  497.640  174.174  323.466 

> 16.000 

< 18.000 
 21  2.779 +  3.819 =  6.598  58.359  80.199  138.558  48.495  90.063 

> 18.000  18  3.022 +  2.904 =  5.926  54.576  52.272  106.848  37.397  69.451 

Totalen  4.176   4.740.638  4.404.223  9.144.861  3.200.701  5.944.160 

Bron: Havenbedrijf Antwerpen NV, afdeling Strategy & Analyse   Bron: MKBA 
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Hoeveelheden in 2030 (eigen inschatting) van de vier deepsea terminals voor de sluizen. HOOG SCENARIO 
 

Grootte 

in TEU 

Aantal  

zeeschepen 

Gemiddelde call-size Totale maritime throughput Achterland 

out       +         in   TEU out in totaal out + in 
transhipment 

35% 

truck / trein / 

barge 65% 

< 2.500  1.588  +  =  2.000    3.176.000  1.111.600  2.064.400 

> 2.500 

< 5.000 
 1.770  +  =  2.500    4.425.000  1.548.750  2.876.250 

> 5.000 

< 7.500 
 629  +  =  4.000    2.516.000  880.600  1.635.400 

> 7.500 

< 10.000 
 680  +  =  5.000    3.400.000  1.190.000  2.210.000 

> 10.000 

< 12.000 
 100  +  =  7.200    720.000  252.000  468.000 

> 12.000 

< 14.000 
 430  +  =  8.300    3.569.000  1.249.150  2.319.850 

> 14.000 

< 16.000 
 352  +  =  9.100    3.203.000  1.121.050  2.081.950 

> 16.000 

< 18.000 
 84  +  =  10.000    840.000  294.000  546.000 

> 18.000  72  +  =  12.155    875.160  306.306  568.854 

Totalen  5.705     22.724.133  7.953.456  14.770.704 
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Door toename van het aantal zeeschepen bij het hoge groeiscenario is dus  

5.705 - 4.176 = 1.529 vanaf 2015 tot 2030. Met dit aantal van 5.705 zal een check op 

de dan beschikbare kadelengte moeten plaatsvinden. 

 

In 2015 was het totaal aantal zeeschepen dat Antwerpen aanliep 14.417 waarvan 

4.183 containerschepen zoals in navolgende tabel is aangetoond. 

 

Aangekomen zeeschepen volgens type, 2015

Arrivals of sea-going vessels by vessel type, 2015

Navires de mers entrés selon type de navire, 2015

Angekommene Seeschiffe nach Schiffstyp, 2015

Aantal

Nombre

Number

Anzahl

BT

TB

GT

BRZ

Bulkschepen - Dry bulk carriers

Vracquiers - Bulkschiffe

456 12.239.461

Tankers

Navire citernes - Tankschiffe

4.115 52.220.663

Gastankers - Gas carrier

Navires transporteurs de gaz - Gastanker

971 6.687.386

Containerschepen - Container vessels

Porte-conteneurs - Containerschiffe

4.183 209.800.951

Stukgoedschepen - General cargo vessels

Cargos - Stückgutfrachter

2.788 19.554.361

Fruitschepen - Fruit carriers

Navires fruitiers - Kühlschiffe

251 3.132.562

Ro-Ro schepen - Ro-Ro vessels

Navires rouliers - Ro-Ro Schiffe

1.433 62.519.782

Overige - Others

Autres - Sonstige

220 1.553.837

Totaal - Total                                                                        *)

Total - Insgesamt

14.417 367.709.003

 
Bron/Source/Quelle: Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 

 

Dus zou er in de andere sectoren van de scheepvaart geen groei plaatsvinden dan 

betekent 1.529 extra containerschepen slechts ± 11% van het totaal. 

 

*) In 2016 zijn er 14.523 zeeschepen aangelopen. Waarvan ? containerschepen en 

458 van meer dan 13.000 TEU. (? = eerst tweede helft van januari 2017 bekend.) 

 

Omdat het aantal zeeschepen zowel van groot belang is ten aanzien van de drukte 

op de Westerschelde als ten aanzien van de beschikbare kadelengte zal hierop tij-

dens de onderzoekfase nader gestudeerd moeten worden. 

 

Zou de 35% transhipment bijvoorbeeld op een offshore terminal nabij de monding 

van de Westerschelde afgehandeld worden dan zou dat geen verschil maken op het 

aantal vaarbewegingen op de Westerschelde maar het zou wel de kadebezettings-

graad in Antwerpen reduceren. 
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5.5 Check op kadelengte in 2030 (inclusief transhipment) vóór de sluizen 

 

Uit de tabel op pagina 49 blijkt dat de kadebezetting (inclusief binnenvaart) kan  

variëren tussen 72,3% en 37,4% van de beschikbare 8.640 uur afhankelijk van de  

terminalproductiviteit (exclusief aan- en afmeren). 

De duur van de laad- en losperiodes hangt uiteraard af van de call-sizes en de  

productiviteit van de STS kranen (aantal kranen per schip en aantal moves per uur). 

Door een gefaseerde uitbreiding van het aantal STS kranen en reconstructie van de 

stack areas zal de duur van de afmeertijden gereduceerd worden en zal de huidige 

kadelengte ook in 2030 nog voldoen. 

 

Zou het aantal schepen in 2030 5.705 bedragen zoals in tabel op pagina 52 is aan-

genomen zou de call-size toenemen zoals in deze tabel dan zal de kadebezettings-

graad toch hetzelfde blijven mits de handelingssnelheid van de terminal evenredig 

toeneemt. 

 

In het algemeen zal voor alle schepen het principe van een zo groot mogelijke call-

size moeten gelden hetgeen ook een efficiënt kadegebruik oplevert. Kleine call-sizes 

op grote schepen moet worden vermeden. 

 

De huidige totale kadelengte van alléén de vier grote deepsea terminals voor de slui-

zen is 7.505 m. Dit blijkt voldoende te zijn om de geprognosticeerde operationele 

capaciteit van 22,7 miljoen TEU in 2030 te behalen. Echter de bijkomende eis van 

08-12-2016 en 09-12-2016 dat elke kadelengte tenminste 1.400 m dient te zijn (ex-

clusief barges) noodzaakt tot verlenging van de kade van de PSA Noordzee terminal 

en van de PSA Europa terminal. Deze optionele verlengingen worden in de navol-

gende paragrafen 5.6 en 5.7 toegelicht. 

 

5.6 Kadeverlenging van de PSA Noordzee terminal 

 

5.6.1 Algemeen 

 

Hiervoor is globaal aangetoond dat er na reconstructie van de stack area in de huidi-

ge situatie voldoende kadelengte beschikbaar is om de groei in containercapaciteit 

tot 2030 te kunnen afhandelen. Omwille van de bijkomende eis dat elke terminal over 

een kade met een minimale lengte van 1.400 m moet kunnen beschikken dient de 

kade van de PSA Noordzee terminal te worden verlengd van 1.125 tot 1.400 m  

(= 275 m). Hiernavolgend zal zowel een verlenging in noordelijke richting als in  

zuidelijke richting worden toegelicht. 

 

Uit de navolgende opties moge duidelijk zijn dat de PSA Noordzee terminal ruim vol-

doende uitbreidingsmogelijkheden heeft om zowel aan alle capaciteitseisen te kun-

nen voldoen als ook aan een minimale kadelengte van 1.400 m. 
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5.6.2 Uitbreiding kade in zuidelijke richting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 23. Bestaande PSA Noordzee terminal; maximale uitbreiding in zuidelijke richting. 

 

Na reconstructie van de stack area van de huidige terminal zou nog een uitbreiding 
van ± 750 m mogelijk zijn zonder dat de toegang tot de Zandvlietsluis daardoor wordt 
gehinderd. De kadeverlenging wordt daarvoor ± 70 m achter de lijn van de bestaan-
de kade aangelegd terwijl de bestaande wachtplaatsen worden verplaatst naar nieuw 
te maken steigers tussen de beide sluishoofden in zoals in figuur 23 is aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 24. Uitbreiding Noordzee terminal + barge terminal. 

 

Omdat een verlenging van 470 m voldoende is om in een afmeerplaats voor een 

mega vessel van 400 m lang te voorzien blijft nog voldoende ruimte over voor de 

bouw van een aparte barge terminal zoals in figuur 24 is aangegeven. 
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5.6.3 Uitbreiding kade in noordelijke richting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25. Uitbreiding Noordzee terminal (noord) + barge terminal.  

 

Na reconstructie van de huidige stack area zou een verlenging van 275 m de kade-

muur in noordelijke richting mogelijk zijn om te voldoen aan de eis om drie mega 

vessels van 400 m lang tegelijkertijd te kunnen afmeren zoals in figuur 25 is aange-

geven. Het Groot Buitenschor wordt daardoor niet aangetast. 

 

5.6.4 Uitbreiding in noordelijke richting met een wachtplaats voor een mega vessel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 26. Uitbreiding Noordzee terminal met wachtplaats noord. 

 

Omdat het niet erg waarschijnlijk is dat drie mega vessels van 400 m lang gelijktijdig 

geladen en gelost zullen worden zou in plaats van een kadeverlenging ook een 

wachtplaats kunnen worden gebouwd. Voor schepen die vanwege weersomstandig-

heden of tijvenster te vroeg arriveren of te laat kunnen vertrekken (zie figuur 26). 
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5.7 Uitbreiding PSA Europa terminal 

 

5.7.1 Algemeen 

 

De huidige kadelengte van deze terminal is 1.180 m. Om te kunnen voldoen aan de 

eis van minimaal 1.400 m zou er dus met 220 m verlengd moeten worden in zuidelij-

ke richting. Tevens zal er langsheen de kade een verdieping dienen te worden uitge-

voerd. De huidige vaardiepte is ± 1.350 m. Dit zou in een ongunstig geval kunnen 

betekenen dat over de volledige lengte een nieuwe stalen damwand aan de buiten-

zijde moet worden geplaatst. 

 

5.7.2 Uitbreiding kademuur in zuidelijke richting met 220 m 

Figuur 27. Uitbreiding Europa terminal 

 

Indien over een deel van deze 220 m aantasting zou plaatsvinden aan het  

Galgenschor zal een natuurcompensatie moeten worden gerealiseerd. 
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5.7.3 Uitbreiding in zuidelijke richting met ± 400 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 28. Uitbreiding Europa terminal plus barge terminal. 
 

Aan de uitbreiding met 220 m zoals toegelicht in § 5.7.2 wordt in deze optie nog een 
aparte inland (barge) terminal toegevoegd. 
Deze barge terminal volgens het NGICT–OHBC systeem heeft geen kademuur nodig 
zoals in figuur 29 is aangegeven zodat de oever van het Galgenschor niet behoeft te 
worden aangetast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 29. Doorsnede barge terminal aan Europa terminal 

 
5.8 Optimalisatie Antwerp Gateway door verhuis van Ashland 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figuur 30. Geoptimaliseerde situatie Antwerp Gateway  

                         DPWorld 

 

Eventuele optimalisatie van de bestaande  

DPWorld terminal aan de oostzijde van het 

Deurganckdok. Door verplaatsing van één of 

twee bestaande bedrijven zou de bestaande  

kade van DPWorld aan de oostzijde van het 

Deurganckdok veel productiever kunnen worden 

(extra capaciteit te schatten op 1,0 miljoen TEU). 
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6. RECONSTRUCTIE EN UITBREIDING VAN DE TERMINALS ACHTER DE  

 SLUIZEN 

 

6.1 Algemeen 

 

In de Procesnota van 09-12-2016 wordt vermeld: 

- De throughput van alle terminals achter de sluizen was in 2016: 1.756.837 TEU 

(afgerond 1,8 miljoen TEU). (Dat is ± 14% van de totale container trafiek.) 

- Uitbreiding van de capaciteit op de terminals achter de sluizen heeft geen invloed 

op de capaciteitsbehoefte vóór de sluizen. 

- Containerbehandeling achter de sluizen is van eveneens groot belang voor de 

toekomstige groei ten aanzien van: 

- rederijen met kleinere schepen (maritiem); 

- specifieke schepen zoals bijvoorbeeld reefers (maritiem); 

- multipurpose schepen (maritiem); 

- binnenvaart, niet maritiem gebonden containers; 

- om nieuwe trafieken te kunnen aantrekken. 

 

In de Procesnota is voor de verhoging van de behandelingscapaciteit achter de slui-

zen geen prognose vermeld. 

 

Om toch een inschatting te maken voor de benodigde containerbehandelingscapaci-

teit in 2030 richten we in deze studie op 14% van 22.724.133 TEU zijnde het hoge 

groeiscenario = 3.181.379 TEU. 

 



Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. 

100-043-G02-R-001    Revisie B  pag. 59 

6.2 De huidige behandelingscapaciteit 

 

In figuur 1 op pagina 14 zijn alle terminals achter de sluizen aangegeven. Van elke 

terminal zal in onderstaande tabel de behandelingscapaciteit worden vermeld. Ofwel 

van hun website, ofwel ingeschat aan de hand van de kadelengte en terminal opper-

vlak. Bij eigen inschatting is een vraagteken in de regel vermeld. 

 

Nr. Naam + locatie  Capaciteit in TEU operationeel 

10 Antwerp Euroterminal N.V. Verrebroekdok oost  250.000 

19 AST Albertdok  5.000 

06 ATO 6e harbourdock  10.000 

15 BNFW Leopolddok (1.000 reefers x 360/4)  90.000 

27 Combinant Schelde Rijnkanaal - BASF  200.000 

02 Euroports Terminals Antwerp K1207 Vrasenedok  4.500 

01 Euroports Containers 524 Canaldock B  200.000 

03 Euroports Terminals Antwerp K168 3e harbourdock ? 50.000 

30 Hupac Intermodal BUBA Churchilldock noord ? 100.000 

24 IMT (na verhuizingnaar Delwaidedok (zuidwest))  2.000.000 

14 Katoennatie 5e harbourdock zuid ? 10.000 

08 Katoennatie Vrasenedok ? 10.000 

09 Katoennatie Terminals 1510 (Fort de Perelweg) ? 50.000 

13 Mexiconatie 5e harbourdock noord  20.000 

23 PSA Antwerp Churchill Terminal Churchilldok zuidwest ? 100.000 

17 Shipit Waaslandkanaal noord  0 

04 Terminal zuid. Albertdok west  300.000 

12 Wijngaard Natie Terminal Albertdok west  0 

 TOTAAL (afgerond)  3.400.000 

 

Dus in de huidige situatie is al een reserve aanwezig van (3,4 – 1,8) = 1,6 miljoen 

TEU. 

 

6.3 Mogelijke uitbreiding van behandelingscapaciteit achter de sluizen 

 

6.3.1 Delwaidedok zuidzijde 

 

Na verhuis van IMT naar zuidwest hoek van Delwaidedok schatten we de operatio-

nele capaciteit in op 2.000.000 TEU (in bovenstaande tabel reeds meegeteld onder 

locatie nummer 24 (zie figuur 31). 
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Figuur 31. Delwaidedok (aangegeven in rood een containerkade van 950 m lang). 

 

 

In de zuidwesthoek zal IMT een  

containerterminal vestigen met een  

kadelengte van 950 m en een terminal-

oppervlak van 55 hectare. IMT zal zich 

richten op de niche carriers maar kan 

ook de grotere schepen afhandelen. 

Aan de landzijde beschikt IMT over vier 

sporen voor de intermodale aansluiting.  

De totale behandelingscapaciteit van 

IMT kan geschat worden op ± 2,0  

miljoen TEU operationeel (in de huidige 

IMT terminal in het Hansedok vervallen 

250.000 TEU). 
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6.3.2 Waaslandhaven (achter de sluizen) 
 
Algemeen 
De Kieldrechtsluis schept mogelijkheden voor containerbehandeling achter de slui-
zen op de linkeroever (zie Procesnota pagina 10). De sluisdrempel ligt op 17,80 m 
ten opzichte van de referentiehoogte (bij de Berendrechtsluis is dat 13,58 m). Bo-
vendien is de Kieldrechtsluis gunstiger georiënteerd ten opzichte van de heersende 
windrichtingen en vanwege de lengte van het Deurganckdok is er minder stroming 
hetgeen het manoeuvreren gemakkelijker maakt. De vraag is nu of er locaties be-
schikbaar zijn voor containerafhandeling. 
 
6.3.2.1 Verrebroekdok / Doeldok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 32. Verrebroekdok 

 

6.3.2.2 Noordelijk insteekdok (bouwsteen) 

 
 

Figuur 33. Optie voor barge terminal aan Noordelijk Insteekdok met verbinding naar deepsea 

                 terminals.

Op het nog braakliggende gedeelte 

zou een deepsea kade van ± 700 m 

lang kunnen worden aangelegd ten 

behoeve van een dedicated container-

terminal voor feedering (short sea). 

 

Behandelingscapaciteit geschat op 1,5 

miljoen TEU operationeel. 

Aanleg van nieuwe barge terminal  

volgens het innovatieve NGICT–

OHBC systeem. Deze barge terminal 

kan over de wegen heen verbinding 

maken met de beide deepsea  

terminals aan de oostzijde van het  

Deurganckdok (zie figuur 33).  

Behandelingscapaciteit te schatten  

op 1,0 miljoen TEU / jaar.  
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6.3.2.3 Doeldok oostzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 35. Doorsnede barge terminal met verbinding van Doeldok naar Deurganckdok. 

 

 

 

 

Aanleg van een nieuwe barge  

terminal volgens het innovatieve 

NGICT– OHBC systeem. Deze  

terminal kan over de wegen en over 

het spoor heen een verbinding maken 

met de MPET aan de westzijde van 

het Deurganckdok (zie figuur 34 en 

35). Behandelingscapaciteit te schat-

ten op 1,0 TEU / jaar. 

 
Meer ideaal zou zijn als deze barge  

terminal nog enkele honderden meters 

noordwaarts gesitueerd kan worden maar 

dan dient er een (klein) deel van het 

voormalige Doeldok weer uitgegraven te 

worden. Nader onderzoek zal moeten 

uitwijzen of dit rendabel is. 
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6.3.2.4 Verhogen ruimteproductiviteit autoterminals Waaslandkanaal /  

 Verrebroekdok (bouwsteen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 36. Beide bestaande autoterminals. 

 

Deze verhoging van de ruimte-

productiviteit zou gerealiseerd kunnen 

worden door de bouw van een meer-

laagse parkeergarage.  

Zodoende zou er aan de westzijde van 

het Verrebroekdok een containerkade 

van ± 750 m lang kunnen worden aan-

gelegd ten behoeve van short sea  

schepen.  

 

De behandelingscapaciteit in te schat-

ten op 1,0 miljoen TEU / jaar.  

Ontsluiting aan de landzijde zowel met 

spoor als over de weg. Een andere 

manier om ruimte te creëren voor  

containers zou kunnen zijn dat één of 

beide autoterminals verhuizen naar 

Zeebrugge. 
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6.4 Resumé totale behandelingscapaciteit achter de sluizen 

 

- Huidige capaciteit  (zie § 6.2) ± 3,4 miljoen TEU / jaar 

- Verrebroek- / Doeldok  (zie § 6.3.2.1) ± 1,5 miljoen TEU / jaar 

- Noordelijk Insteekdok  (zie § 6.3.2.2) ± 1,0 miljoen TEU / jaar 

- Doeldok westzijde (zie § 6.3.2.3) ± 1,0 miljoen TEU / jaar 

- Op locatie autoterminal (zie § 6.3.2.4) ± 1,0 miljoen TEU / jaar 

Totaal     7,9  miljoen TEU / jaar 

 

In § 6.1 hebben we de benodigde behandelingscapaciteit in 2030 ingeschat op ±  

3,2 miljoen TEU gebaseerd op het hoge groeiscenario. Dit betekent een surplus aan 

mogelijkheden die eventueel aangewend zou kunnen worden voor de opvang van 

tijdelijke pieken in de behandelingscapaciteit vóór de sluizen. 
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7. EMPTY DEPOTS 

 

7.1 Algemeen 

 

Als de geprognotiseerde groei in het containervervoer conform het hoge groeiscena-

rio zou worden gerealiseerd in 2030 zal ook de huidige behandelingscapaciteit van 

de empty depots moeten worden verdubbeld. 

Ervan uitgaande dat de huidige capaciteit van de empty depots voldoet aan de vraag 

zullen wij achtereenvolgens per depot de consequenties van zo’n verdubbeling glo-

baal beschouwen. 

 

7.2 De huidige empty depots (zie figuur 1 op pagina 14) 

 

Locatie 16: DPWorld Antwerp Global Container Services – GCS 

Locatie 13: Mexico natie 

Locatie 09: Katoennatie Terminals K1510 

Locatie 08: Katoennatie Terminals 

Locatie 01: Euroports Containers 524 

Locatie 27: Combinant 

 

Elk van deze depots kan binnen haar eigen inrichtingsgrenzen de ruimteproductiviteit 

ruimschoots verdubbelen door implementatie van het NGICT–OHBC systeem.  

Afhankelijk van de lay-out kan een optimale oplossing worden ontworpen. Enkele 

principe voorbeelden zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figuur 37. Figuur 38.

Werkplaats(en) voor 

inspectie, repair, 

freight, etc. in het ver-

lengde van een stack 

lane(s). 

Werkplaats(en) voor 

inspectie, repair, freight, 

etc. loodrecht op stack 

lane(s). 
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8. ACHTERLANDVERBINDINGEN 

 

8.1 Algemeen 

 

Voor het deel van de containers dat niet van het ene zeeschip op het andere wordt 

overgezet (transhipment) geldt dat die naar het achterland worden vervoerd met de 

modaliteiten truck, trein en barge.  

De vier bestaande deepsea terminals beschikken momenteel over de hierna aange-

geven aansluiting. 

 

Locatie-

nr. 

Naam Hinterlandverbinding 

weg spoor binnenvaart 

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 

naar noord 

en 

naar zuid 

400 m lengte 

 

aantal tracks? 

aan de  

deepsea 

kade 

21 PSA Antwerp Europaterminal 

naar noord 

en 

naar zuid 

400 m lengte 

 

aantal tracks? 

aan de  

deepsea 

kade 

25 

MSC-PSA European Terminal  

MPET Deurganckdok West 
naar oost 

en  

naar west 

700 lengte 

aantal tracks? 
aan de  

deepsea 

kade MPET Deurganckdok Zuid-Oost 
aantal tracks? 

  aantal lengte? 

26 
Antwerp Gateway DP World 

Deurganckdok Oost 

naar zuid 

en  

naar noord 

700 lengte 

 

aantal tracks? 

aan de 

deepsea  

kade 

 

Het totaal van truck-, barge- en treinverkeer in 2015 is in § 5.3 berekend op  

5.944.160 TEU (in + out) = 3.602.521 moves (TF = 1,65). 

 

8.2 Analyse hoeveelheden achterlandtransporten 

 

8.2.1 Algemeen 

 

Alvorens de aan- en afvoerwegen aan een beschouwing te kunnen onderwerpen 

dient de hoeveelheid transporten voor de drie modaliteiten te worden bepaald.  

Achtereenvolgens doen we dat voor de jaren 2015 en 2030. 
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8.2.2 Situatie in 2015 (zie figuur 21 op pagina 45) 
 

weg

(55%)

spoor

(7%)

binnenvaart

(38%)

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 490.140 269.577 34.310 186.253

21 PSA Antwerp Europaterminal 416.617 229.139 29.163 158.315

MSC-PSA European Terminal

MPET Deurganckdok West

MPET Deurganckdok Zuid-Oost

26
Antwerp Gateway DP World

Deurganckdok Oost
490.140 269.577 34.310 186.253

3.602.521 1.981.386 252.177 1.368.958

838.137

Totalen

Achterlandverbinding in moves

2)

25 2.205.624 1.213.093 154.394

Locatie

nr.

Naam Aantal moves 

landzijde

1)

 
 

1) De verdeling tussen de terminals onderling is naar verhouding van hun  
 productiviteit zoals in tabel figuur 4 van de Procesnota vermeld (zie pagina 10 van  
 de Procesnota) 
2) In 2015 was de verdeling tussen de modaliteiten 55% - 7% - 38%  
 (zie Duurzaamheidsverslag 2015). 
 

8.2.3 Situatie in 2030 (zie figuur 22 op pagina 47) 
 

weg 

(40%)

spoor

(20%)

binnenvaart

(40%)

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 952.262 370.105 185.052 370.105

21 PSA Antwerp Europaterminal 786.472 314.589 157.294 314.589

MSC-PSA European Terminal

MPET Deurganckdok West

MPET Deurganckdok Zuid-Oost

26
Antwerp Gateway DP World

Deurganckdok Oost
925.262 370.105 185.052 370.105

6.827.675 2.720.271 1.360.134 2.720.271Totalen

25 4.163.679 1.665.472 832.736

Achterlandverbinding in moves

2)

Locatie

nr.

Naam Aantal moves 

landzijde

1)

1.665.472

 
 

1) De verdeling tussen de terminals onderling is naar verhouding van hun  
 productiviteit zoals in tabel figuur 4 van de Procesnota vermeld (zie pagina 24). 
2) In 2030 wordt gestreefd naar een verdeling van 40% - 20% - 40%  

 (zie Duurzaamheidsverslag 2015). 
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Opmerking: 

In de navolgende tabellen onder § 8.2.5 wordt ervan uitgegaan dat ten aanzien van 

het wegverkeer één truck slechts één container vervoerd, of wel een 40' of wel een 

20'. Omdat vele trucks ook 2 x 20’ per keer zullen vervoeren is het werkelijke aantal 

transporten dus minder. 

 

8.2.4 Samenvatting prognose landzijdige aan- en afvoer (in + out)  

 

Ontwikkeling achterland transporten bij 35% transhipment van zeeschip naar  

Zeeschip (in transporten) 

weg spoor binnenvaart weg spoor binnenvaart

20 PSA Antwerp Noordzeeterminal 269.577 34.310 186.253 370.105 185.052 370.105

21 PSA Antwerp Europaterminal 229.139 29.163 158.315 314.589 157.294 314.589

MSC-PSA European Terminal

MPET Deurganckdok West

MPET Deurganckdok Zuid-Oost

26
Antwerp Gateway DP World

Deurganckdok Oost
269.577 34.310 186.253 370.105 185.052 370.105

1.981.386 252.177 1.368.958 2.720.271 1.360.135 2.720.271

1.665.472 832.736 1.665.472

Totalen (bij 35% transhipment 

                zeeschip - zeeschip)

Locatie

nr.

Naam 2015 2030

25 1.213.093 154.394 838.137

 
8.2.5 Transhipment tussen zeeschepen 

 

Gezien de invloed die het percentage transhipment heeft op de achterland- 

transporten is het van belang dit aspect nader te beschouwen. In de MKBA wordt 

uitgegaan van 35%. 

In absolute zin gaat het om de volgende aantallen: 

- in 2015:  3.200.700  TEU (zie figuur 21) 

- in 2030: 4.327.478 TEU (zie figuur 22) 

 

In de vorige versie van dit rapport (revisie A van 18-10-2016 gingen wij ervan uit dat 

deze hoeveelheden wellicht zonder verdere investeringen in Zeebrugge behandeld 

kunnen worden hetgeen de investeringen in Antwerpen zou reduceren zonder dat er 

voor Vlaanderen verliezen optreden.  

Over deze mogelijkheid is inmiddels in de “Alternatieven onderzoeksnota van  

08-12-2016” vastgesteld dat containerbehandelingscapaciteit in Zeebrugge geen op-

lossing kan bieden voor het capaciteitstekort in Antwerpen (zie § 5.2.1 op pagina 39 

van de AON). Deze vaststelling is één van de besluiten van het rapport “Valorisatie 

containercapaciteit Vlaamse diepzeehavens” opgesteld door het gewestelijk  

Havencommissariaat op 27-11-2015. 
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In deze versie van dit rapport (revisie B van 11-01-2017) blijven dus alle hoeveel-

heden transhipment containers in Antwerpen behandeld worden. 

 

Overigens is het in dit kader interessant te attenderen op de huidige lopende initiatie-

ven om binnen een termijn van 10 jaar drijvende offshore containerterminals in te 

zetten om het transhipment tussen mega vessels en feeders te accommoderen. 

Daardoor blijven de schaalvoordelen van de mega vessels behouden en worden  

investeringen in terminals en aansluitende infrastructuur werken voorkomen. Door  

deze vorm van transhipment vindt ook reeds een eerste sortering plaats waardoor de 

volledige lading van de feeders op één terminal kan worden afgehandeld hetgeen 

veel onderling transport van containers tussen de verschillende terminals binnen één  

havengebied wordt voorkomen. 

 

Gezien de enorme besparingen op de investeringen in Antwerpen als het  

Saeft inghedok niet nodig zou zijn rechtvaardigt ons inziens een nadere studie 

naar deze w erkw ijze om de hoeveelheid transhipment gunstig te beïnvloeden (zie 

verder § 8.6). 

 

8.3 Wegenwerken 

 

Hoewel volgens Verkeerstelling GHA in 2011 slechts 4,6% van het verkeer op de 

Antwerpse hoofdwegen haven gerelateerd of vrachtverkeer was, neemt GHA meer-

dere initiatieven om het wegverkeer efficiënter en duurzamer te maken als bijdrage 

aan een verbeterde bereikbaarheid van havengebied en omliggende regio. 

 

8.3.1 Rechterscheldeoever 

 

In tabel in § 8.2.4 zien we dat ten gevolge van de algehele toename van de terminal  

throughput de transporten over de weg ten behoeve van de terminals op locatie 20 

en 21 tussen 2015 en 2030 toenemen met respectievelijk 100.528 en 85.450 (totaal 

185.978) transporten. 

Hierin is niet meegerekend het vertrek van de MSC Terminal van het Delwaidedok. 

Gezien de jaarlijkse throughput van ± 4,0 miljoen TEU aldaar en aannemende een 

transhipment van 35% zou het achterlandtransport ongeveer 2,6 miljoen TEU bedra-

gen. 

Gerekend met de huidige verdeling tussen de drie modaliteiten 55% over de weg, 

7% over spoor en 38% via binnenvaart zou het aantal transporten over de weg  

afnemen met  

0,55 x 2.600.000 
= 866.666 

1,65 

 

Tot 2030 zou er dus de totale afname van het vrachtverkeer zijn in dit gebied  

(-185.978) + 866.666 = 680.688 transporten (in + out). 
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Daarenboven geldt dat het aantal zeeschepen dat geschut dient te worden in de 

Berendrecht- en Zandvlietsluis navenant afneemt dus minder oponthoud en omrijden  

voor het wegverkeer als gevolg van brugopeningen. 

 

Recentelijk is bekend geworden dat IMT (Sea Invest) een nieuwe containerterminal 

in de zuidwest hoek van het Delwaidedok zal gaan realiseren met een kadelengte 

van 950 m. De behandelingscapaciteit schatten we in op 2.000.000 TEU / jaar. Dat is 

1,2 miljoen moves per jaar waarvan 40% over de weg = 480.000 transporten. Als we 

aldus aannemen dat daardoor 480.000 transporten plaats zullen vinden blijft de tota-

le afname van het wegverkeer ± 200.688 transporten per jaar in 2030. 

 

Volgens de prognose voor 2030 (zie tabel in § 8.2.4) is de groei in wegverkeer als 

gevolg van de hogere terminalproductie (370.105 + 314.589) - (269.577 + 229.139) = 

185.978 transporten. Dat is per saldo 200.688 – 185.978 = 14.710 transporten min-

der dan in 2015. Dit betekent dat aan de rechteroever geen wegenwerken behoeven 

te worden uitgebreid als gevolg van de toename van de containerbehandelings-

capaciteit. 

 

8.3.2 Linkerscheldeoever 

 

Ook hier blijkt uit tabel § 8.2.4 dat er tussen 2015 en 2030 een toename van het aan-

tal verkeersbewegingen over de weg zal optreden met betrekking tot de  

containerterminals aan beide zijden van het Deurganckdok. 

Deze toename is – (1.665.472 + 370.105) – (1.213.093 + 269.577) = 552.907 trans-

porten per jaar en dat is 27,2%. 

 

Wanneer de mobiliteitsoplossingen van Het Havenbedrijf Antwerpen N.V. te weten: 

- twee nieuwe bruggen over de sluis aan de kop van het Deurganckdok 

- fly-over Antwerp Gateway (brug over de rotonde Kaai 1700) 

- twee extra bruggen over de Kieldrechtsluis (ten behoeve van spoor- en  

wegverkeer) 

- Hollands complex op de Sint-Antoniusweg (R2) (nieuw afrittencomplex ter hoogte 

van Waaslandhaven Noord) 

- aanleg trailerparking buffers 

omstreeks 2030 niet voldoende zouden blijken, kan daarop tijdig geanticipeerd wor-

den door verruiming van de operationele uren voor het containervrachtverkeer. 

Momenteel kunnen de operationele uren voor het vrachtverkeer op de terminals ge-

schat worden op 5 dagen x 12 uur + 1 dag x 8 uur = 68 uur per week. 

Een uitbreiding tot 5 x 16 +  1 x 8 = 88 uur (= 29,4%) zou het capaciteitsprobleem al 

oplossen (29,4 > 27,2). 

 

Daarenboven zal in de komende jaren de invloed van 'smart mobility' zich doen  

gelden. Tijdens de nachtelijke uren zou 'truck platooning' tot ontwikkeling kunnen 

komen, hetgeen de verkeersbelasting overdag zal reduceren. 

Tegelijkertijd treedt dan een grotere spreiding op waardoor minder pieken zullen 

voorkomen. 
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Een bijkomende maatregel zou kunnen zijn dat elke terminal zelf beschikt over een 

empty depot van voldoende omvang zodat elke truck geladen arriveert en geladen 

vertrekt. 

En dat elke terminal over eigen weegvoorzieningen beschikt zodat geen aparte 

transporten moeten plaatsvinden om te wegen. 

Een en ander betekent dat aan de Linkerscheldeoever evenmin wegenwerken be-

hoeven te worden uitgebreid nadat de geplande en in uitvoering zijnde aansluitingen 

op het Deurganckdok zijn gecompleteerd. 

 

8.4 Spoorwegwerken 

 

Elke deepsea terminal vóór de sluizen in de haven heeft een spooraansluiting. 

Wekelijks verbinden meer dan 150 containerspoorshuttles de haven met 24  

bestemmingen in 8 landen. 

De verdere uitbouw van de spoorinfrastructuur (voor zover nog niet gerealiseerd) zou  

de groei naar een 20% aandeel in het achterlandverkeer mogelijk moeten kunnen 

maken. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- Liefkenshoekspoortunnel 

 - sinds december 2014 in gebruik 

 - capaciteit 109 vrachttreinen per dag in elke richting. 

- Spoortoegang tot de haven op de rechteroever  

 - verbetering door o.a. de bouw van een fly-over. 

- Operationele verbeteringen ten aanzien van de ontsluiting van de Deurganckdok  

 terminals op de Linkerscheldeoever. 

- Aanleg verbindingsbocht spoorbundel Zuid (begin 2016) ten behoeve van een  

 rechtstreekse spoorverbinding tussen de Liefkenshoekspoortunnel en Deurganck- 

 dok West. 

- Containerspoorshuttle ten behoeve van intraportuair vervoer. 

- Het rangeerstation van Antwerpen-Noord met automatische trieerinstallatie. 

- Organisatorische optimalisaties zoals: 

 - openbare tankplaatsen voor diesellocomotieven 

 - openbare installatie voor onderhoud wagons en locomotieven 

 - transportbuffers voor vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

In aantallen containers zal het spoortransport een groei doormaken bij 35%  

transhipment 

 

van  2015 tot 2030:    1.360.135 - 252.177 = 1.107.958 transporten 

  

Het totale aantal TEU dat in 2030 vervoerd moet kunnen worden is 1.360.135 x 1,65 

= 2.244.223 (TF = 1,65) per jaar (in + out). 

Of de totale spoorinfrastructuur ook op langere termijn zal voldoen vergt een nadere 

bestudering tijdens de onderzoekfase. 



Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. 

100-043-G02-R-001    Revisie B  pag. 72 

Temeer omdat op de terminals zelf nog veel verbeterd zou kunnen worden. De 

spooraansluitingen zijn niet geïntegreerd in het terminalproces en zijn op enige af-

stand van het terminalterrein gelegen. 

Vanuit de stack area moeten de containers apart naar de verderop gelegen spoor-

terminal vervoerd worden met SC's, SHC's of AGV's en dat kost veel geld en tijd voor 

de terminaloperator hetgeen de totale transportkosten verhoogt. 

Een duidelijk voorbeeld daarvan is de MSC-PSA terminal aan de westzijde van het 

Deurganckdok waar de containers over twee viaducten tussen stack area en spoor-

terminal vervoerd moeten worden. 

Dus zonder infrastructurele oplossingen die de railterminals dichter bij de stack areas 

brengen zal het moeilijk zijn een 20% aandeel in het achterland transport te bereiken. 

Daarom zal nog meer nadruk gelegd moeten worden op een verdere maximalisering 

van het aandeel wat de binnenvaart zou kunnen presteren. 

 

8.5 Binnenvaart 

 

8.5.1 Algemeen 

 

De Antwerpse havens zijn aangesloten op het ± 1.500 km lange Belgische binnen-

vaartnetwerk en verder rechtstreeks verbonden met de Europese vaarwegen. 

Om de aansluiting van de terminals op het binnenvaartverkeer te optimaliseren zijn 

alle grote stappen gezet zoals: 

- AIS (Automatic Identification System). 

- BTS (Barge Traffic System). 

- CEI (Containerbarge Efficiency Indicator). 

- Actieplan voor een volwaardig binnenvaartcoördinatie centrum. 

- Verbreding van het Albertkanaal en verhoging van de bruggen. 

- De Premium Barge Service als lijndienst tussen de deepsea terminals. 

- Samenwerking met de inland terminals en de ontwikkeling van inland  

 containertransferium. 

- Het "Instream" programma ter promotie van binnenvaartprojecten. 

 

Als het aandeel van de binnenvaart niet tot 40% maar tot 45% zou kunnen worden 

uitgebreid, moet dat worden nagestreefd want zoals hiervoor gesteld mag ons in-

ziens niet verwacht worden dat het spoor ooit de 20% zal bereiken. 

(En 5% binnenvaart is meer dan 10% per spoor zodat er geen toename van het 

wegverkeer zal ontstaan.) 

Gezien de in 2016 ingevoerde kilometerheffing op wegverkeer zou een hogere groei 

van het aandeel binnenvaart de concurrentiepositie van Antwerpen over de gehele 

transportketen beschouwd, nog versterken 

 

8.5.2 Capaciteitsgroei naar 2030 

 

In tabel § 8.2.4 is een groeiontwikkeling geschetst van 1.368.958 transporten in 2015 

2.720.271 transporten in 2030 dus ongeveer een verdubbeling van de capaciteit. 

Om dit mogelijk te maken kan niet volstaan worden met de hiervoor in § 8.5.1 ge-

noemde optimaliseringmaatregelen. 
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De meeste van deze maatregelen zijn gevolgbestrijding die niet de oorzaak van het 

probleem wegnemen. De belangrijkste oorzaak is de huidige methode van laden en 

lossen van een barge aan de deepsea kade. 

Een ship-to-shore kraan van ± € 1.250,00 per uur inzetten om een barge met een 

kleine call-size te laden of te lossen aan ± 20 moves per uur zal nooit rendabel wor-

den. Daarom moeten de barges wachten tot één van die STS kranen niet meer nodig 

is voor een zeeschip. 

De grootste zeeschepen kosten ± € 10.000,00 per uur dus die gaan voor de binnen-

vaart.  

In plaats van nieuwe wachtplaatsen aanleggen moet het logistieke proces aan de 

kade veranderen. Verdubbeling van capaciteit betekent immers twee keer zoveel 

barges per dag / etmaal / week / jaar. 

Dat de containerladingen al zoveel mogelijk worden geconsolideerd is uiteraard zeer 

effectief want om een grote STS kraan rendabel te kunnen inzetten op een barge 

moet de call-size (in + out) bij voorkeur minimaal 200 TEU bedragen. 

 

8.5.3 De oplossing op korte termijn (binnen enkele jaren) 

 

In het NGICT - OHBC systeem zoals getoond in figuur 39 worden de stack  

operations en de STS operations bij barges volledig geïntegreerd. 

Wanneer op alle vier de bestaande deepsea terminals één dedicated NGICT - OHBC 

inrichting wordt gemaakt bestaande uit 4 stack lanes van ± 200 m lang, met elk  

2 OHBC's kan geladen en gelost worden met een gemiddelde snelheid van ten min-

ste 100 moves per uur (= ± 165 TEU) terwijl de verdere verdeling over de terminal 

met dezelfde snelheid kan gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 39. 

In deze figuur is de barge  

terminal gesitueerd langs de 

deepsea kade, maar dat zou 

ook op een andere locatie  

kunnen gebeuren bijvoorbeeld  

zoals aangegeven onder 

6.3.2.2 figuur 33 en 6.3.2.3 

figuur 34 en 35. 
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8.5.4 De oplossing op langere termijn 

 

Als de in § 8.5.3 figuur 39 geschetste herinrichting van een klein stukje deepsea  

kade eenmaal werkt zal blijken dat het aandeel van de binnenvaart in het achterland-

transport nog veel groter kan worden. 

Dan zullen verder in het binnenland ook NGICT - OHBC inland transferia nodig zijn 

(zie figuur 40) en eveneens inland transhipmenttransferia (zie figuur 41). 

Dit zal dan op haar beurt weer invloed hebben op de binnenvaartschepen zelf. Er zal 

blijken dat het werken met speciaal gemaatvoerde duwbakken met een inhoud van 

200 of 500 TEU het transport opnieuw sneller en goedkoper maakt (zie figuur 42). 

 

  

  
 

Figuur 40. Inland container transferium  

  to move containers from trucks to barges (and vice versa) 

 

  

  
 

Figuur 41. Inland transhipment container transferium 

  to move containers from small barges to shuttles (and vice versa) 
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Figuur 42. Grote en kleine shuttle 

 

8.5.5 De kosten (volgens figuur 39) 

 

Eén grote STS kraan kost ± € 14 miljoen, terwijl vier stack lanes met acht OHBC's 

een investering vergt van ongeveer € 16,5 miljoen. 

De handelingssnelheid is ruim 4 keer zo hoog. 

Een call-size van 1.000 TEU (500 brengen en 500 halen) is ± 600 moves kan in 6 uur 

gebeuren tegen veel lagere operationele kosten dan op de traditionele manier. 

Uitgaan van 2.000 TEU = ± 1.200 moves per dag en 250 werkdagen per jaar zouden 

de vier bestaande deepsea terminals tezamen 4 x 250 x 2.000 = 2.000.000 TEU 

kunnen doorzetten. 

En in 300 dagen 4 x 300 x 2.000 = 2.400.000 TEU. 

Bij 360 dagen kan dat oplopen naar 2.880.000 TEU / jaar dus hoger dan de progno-

se voor 2030 (2.720.271). 

Maar een andere oplossingsrichting zou zijn het bouwen van een groter aantal inland 

terminals volgens het NGICT-OHBC concept (niet vier maar zes, zie ook 6.3.2.2 en 

6.3.2.3). 
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8.6 Offshore transhipment terminal 

 

Zoals aangestipt in § 1.5.10 onder D is het ons inziens zeker de moeite waard om 

tijdens de onderzoeksfase een nadere studie uit te voeren naar de haalbaarheid van 

een offshore transhipment terminal. Op technisch vlak is dat zonder meer mogelijk 

getuige meerdere voorbeelden van zowel vaste eilanden als drijvende constructies 

(zoals bekend uit publicaties vliegvelden, bulk transhipment platforms e.d.).  

Bijvoorbeeld: 

- “Open water ports” (Deltares) Third International Engineering System Symposium 

18 – 20 June 2012. 

- “Offshore transhipment terminals” for bulkgoederen Coeclerici Logistics Milano, 

Italy a Floating Storage Transfer Station. 

- “The Floating Transhipment Container Terminal” van Civil Engineering and Geo 

sciences Delft University January 2005. 

 

Met zo’n O.S.T.T. binnen de Belgische territoriale wateren zou Antwerpen een unie-

ke oplossing realiseren die als trendsetting zou worden beschouwd in het belang  

van de concurrentie positie van de Hamburg – Le Havre range ten opzichte van  

Zuid-Europese havens. Of een dergelijke offshore terminal in drijvende of in vaste 

vorm zou moeten worden gerealiseerd, al dan niet in combinatie met het Vlaamse 

Baaien project of de buitengaatse binnenvaart corridor naar Zeebrugge kan tijdens 

de onderzoeksfase nader vastgesteld worden. De besparingen voor de rederijen zul-

len enorm zijn. Een mega vessel kan daardoor per jaar een groter aantal reizen ma-

ken tussen het verre oosten en Europa, dus zijn er minder nodig.  

 

Als we voor de kosten van mega vessels de bovenstaande tabel hanteren kunnen 

we voor een Belgische O.S.T.T. de voordelen globaal benaderen: 

- Als voorbeeld een mega vessel van 18.000 TEU van het verre oosten naar Noord 

Europa. 

- Kosten per dag ± € 200.000,00 = € 8.333,00 per uur op zee (inclusief brandstof en 

bemanning). 

- Kosten per dag in een haven geschat op € 120.000,00 dat is per uur € 5.000,00. 

- Call-size op O.S.T.T. = 36.000 TEU; 18.000 brengen en 18.000 halen. 

- Berth productivity op O.S.T.T. 300 mph. Berth productivity in havens 150 mph. 

- TEU factor 1,6. 

- De gemiddelde vaarsnelheid inclusief aan- en afmeren nemen we aan op 15 km/h.  

Table 1: Cost comparison between vessels of different sizes 

Vessel size Total cost / day at sea Cost per TEU / day at sea 

12.500 TEU $ 155,382.00 $ 12,43 

18.000 TEU $ 197,198.00 $ 10,96 

22.000 TEU $ 220,892.00 $ 10,04 

24.000 TEU $ 229,693.00 $ 9,57 

Bron: Van Marle (2013) 
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- Voor feeders gaan we uit van een nieuwbouwsom van ± 36 miljoen euro hetgeen 
leidt tot € 20.400,00 per dag op zee en 13.200 per dag in de haven (dat is veel 
hoger dan in de huidige marktsituatie huurprijs momenteel ± 4.200 euro per dag,  
maar voor een periode van 20 à 30 jaar willen we niet te laag inzetten). Dat is per 
uur € 850,00 op zee en € 550,00 per uur in een haven. 

- Als berth productivity nemen we 50 mph in de havens en 100 mph op de O.S.T.T. 
- De gemiddelde vaarsnelheid inclusief aan- en afmeren nemen we aan op 20 km/h. 
 
Voor deze berekeningen gaan we ervan uit dat op langere termijn niet alleen de hui-
dige transhipment containers op de O.S.T.T. behandeld worden, maar ook alle ande-
re maritieme containers die voor Antwerpen bestemd zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 43. Zonder O.S.T.T. 

 

ULCS met 18.000 TEU naar vier havens. 

Totale call-size = 36.000 TEU = 22.500 moves berth productivity = 150 mph 

Kosten:  Vaartijd: 56,0 uur x  € 8.333,00 = € 466.648,00 

  In haven: 150,0 uur  x  € 5.000,00 = € 750.000,00 

         € 1.216.648,00 

Feeders met 3.000 TEU laadvermogen naar vier havens. 

Totale call-size 35% van 360.000 = 12.600 TEU: 7.875 moves. 

Kosten: Vaartijd: 66,0 uur  x € 850,00 =  € 56.100,00 

  In haven: 157,5 uur x €  550,00  =  € 86.625,00 

        € 142.725,00 

Totaal       € 1.359.373,00 
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Figuur 44. Met O.S.T.T. 

 

ULCS met 18.000 TEU naar O.S.T.T. 

Totale call-size = 36.000 TEU = 22.500 moves 

Berth productivity = 300 mph. 

 

Kosten: varen 2 uur (ook vanaf Nauw van Calais) inclusief aan- en afmeren  

= 2 x € 8.333,00 =  € 16.666,00 

Aan O.S.T.T. 22.500 / 300 = 75 uur x € 5.000 =  € 375.000,00 

Totaal     € 391.666,00 

 

Feeders met 3.000 TEU laadvermogen naar acht havens. 

Totale call-size = 360.000 TEU = 22.500 moves. 

Vaartijd:   2.130 km / 20 = 106,5 uur x € 850,00 = € 90.525,00 

In haven:  22.500 / 50  = 450 uur  x € 550,00 = € 247.500,00 

Aan O.S.T.T.: 22.500 / 100  = 225 uur  x € 550,00 = € 123.750,00 

      € 461.775,00 

Totaal      € 853.441,00
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De directe besparing is dus € 1.359.373,00 - € 853.441,00 = € 505.932,00 per keer. 

Stel dat de O.S.T.T. twee schepen van 18.000 TEU per week afhandelt dan is de 

besparing per jaar € 50,6 miljoen. 

 

Uiteraard dienen deze berekeningen tijdens de onderzoeksfase nauwkeuriger te 

worden gemaakt maar als voorlopige conclusie kunnen wij stellen dat de directe be-

sparing voor één O.S.T.T. rond de 50 miljoen euro per jaar zal uitkomen. 

 

Naast de directe besparing van ± 50 miljoen euro per jaar zal er ook een indirecte 

besparing zijn omdat een ULCS minder dagen nodig heeft per reis. In ons voorbeeld 

is dat (56 + 150) – (2 + 75) = 129 uur = 5,4 dagen. Zou er ook aan de andere kant 

van de reis een O.S.T.T. worden gerealiseerd kan dat 10,8 dagen worden. Voor dit 

moment gaan we ervan uit dat alleen GHA een O.S.T.T. realiseert.  

De indirecte besparing voor de rederij is dan 5,4 dagen. Beschouwen we dat als ver-

blijf in een haven dan is de besparing 5,4 x € 80.000,00 = € 432.000,00. Zou dat voor 

alle 100 schepen gelden die per jaar aanlopen aan de O.S.T.T. dan zou de totale 

indirecte besparing zijn ± 43,2 miljoen euro. De directe plus indirecte besparing is 

dan ± 93 miljoen euro / jaar. 

 

De grote rederijen zullen dus ofwel grote interesse hebben om te participeren in de 

investering voor de O.S.T.T. ofwel bereid zijn een fors bedrag aanmeerkosten te be-

talen waarmee de O.S.T.T. economisch haalbaar wordt (te vergelijken met het prin-

cipe van passagekosten voor Suezkanaal en Panamakanaal).  

Andere voordelen van een O.S.T.T. zullen zijn: 

- Een eerste sortering van containers met eenzelfde bestemming waardoor het on-

derlinge verkeer tussen de verschillende terminals in Antwerpen sterk zal worden 

gereduceerd. 

- De terminal operators in Antwerpen zullen mee profiteren doordat aan- en afvoer 

van containers veel meer als gelijkmatige continue stroom zal plaatsvinden zonder 

enorme pieken. 

- De terminal operators behoeven niet keer op keer grote investeringen te doen in 

aantal en afmeting van equipement. 

- Het GHA zal de geplande investering voor het Saeftinghedok kunnen aanwenden 

voor de realisatie van de O.S.T.T. De terugverdientijd zal korter zijn bij een ont-

werp zoals wij voor ogen hebben. 

- Minder onderhoudsbaggerwerken in de Westerschelde en nabij de havendokken. 

- Minder uitstoot van CO2 en fijnstof in Antwerpen wanneer de transhipment contai-

ners (35%) op de O.S.T.T. worden afgehandeld. 
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9.  ONTWIKKELING INDUSTRIËLE / LOGISTIEKE GRONDEN IN FUNCTIE 

 VAN BIJKOMENDE CONTAINERCAPACITEIT 

 

9.1 Algemeen 

 

In dit bijkomende alternatief wordt hoofdzakelijk ingezet op de verdere modernisering 

en ontwikkeling van de vier bestaande deepsea terminals. 

Vandaar dat de ontwikkeling in industriële en logistieke gronden bij voorkeur op ge-

ringe afstand van deze vier terminals voorzien moet worden. 

 

Naast de benutte oppervlakte is het voor een haven uiteraard ook belangrijk om over 

reserves te beschikken die het mogelijk maken om verder uit te breiden. De haven is 

een plek waar logistieke en industriële activiteiten alsook goederenbehandeling el-

kaar treffen. Om al deze activiteiten de kans te geven hun volle potentieel te realise-

ren, is reserveruimte absoluut noodzakelijk. De haven streeft ernaar om zowel op de 

Rechterscheldeoever als op de Linkerscheldeoever voldoende ruimte beschikbaar te 

hebben, en dit zowel op korte (KT), middellange (HLT) als lange termijn (LT). 

 

 
 
Figuur 45. Rechteroever



Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. 

100-043-G02-R-001    Revisie B  pag. 81 

 
 

Figuur 46. Linkeroever 

 

Uit de voorgaande staafdiagrammen blijkt dat in 2014 op de Rechterscheldeoever 

nog ± 160 hectare op termijn ingebruik kan worden genomen. 

Deze hoeveelheid hectares kan nog vermeerderd worden met het oppervlak van de 

MSC terminal die in de loop van 2015 en 2016 verplaatst is of zal worden naar het 

Deurganckdok. 

Daarmee komt de totale hoeveelheid hectares op ± (160 + 167) = 327 hectares. 

Op Linkerscheldeoever was in 2014 ongeveer 260 hectare onbenut. 

In de MKBA (eindrapport 820494 deel 2) wordt op pagina 11 vermeld dat tussen 

2015 en 2050 afhankelijk van de groeikansen een oppervlak nodig zal zijn van  

90 à 235 hectare. 

 

Een voorlopige conclusie is dat deze rerserves voldoende zijn om aan de geprognos-

ticeerde ruimtevraag te kunnen voldoen. Mocht er toch nog extra ruimte nodig zijn op 

de Linkerscheldeoever zou dat opgelost kunnen worden in de Saeftinghezone direct 

aansluitend op de westzijde en de noordzijde van het voormalige Doeldok. 

Het aanleggen van 'droge' industriegebieden heeft geen kade nodig en is daarom nu 

eenmaal veel goedkoper dan 'natte' industrieterreinen. 
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9.2 Braakliggende terreinen 

 

 
 

Figuur 47. Braakliggende terreinen 

 

In deze figuur zijn globaal beschouwd de nog beschikbare terreinen in het haven-

gebied zowel binnen als buiten de Saeftinghezone op indicatieve wijze aangegeven 

(anno 2013). 

De huidige situatie zal mede in verband met de recente ontwikkelingen vanwege  

Sea Invest (IMT en STT), Zenith Energy en Katoennatie opnieuw moeten worden 

geïnventariseerd tijdens de onderzoekfase. 

  



Raadgevend Ingenieursburo F. Koch B.V. 

100-043-G02-R-001    Revisie B  pag. 83 

10. FINANCIËLE ASPECTEN 

 

10.1 Algemeen 

 

Om een vergelijk te kunnen maken tussen het in dit rapport beschreven bijkomende 

alternatief en de realisatie van het Saeftinghedok dient voor beiden een investerings-

raming te worden opgezet. 

Omdat deze studie zich nog in de verkenningsfase bevindt, gaat het meer om de or-

de grootte dan om nauwkeurige cijfers. Daarbij moet het accent liggen op de vergelij-

king tussen beide alternatieven en niet op de nauwkeurigheid aangezien de plannen 

nog niet op de tekentafel zijn vastgelegd. 

In de vergelijking zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bedragen zo-

als die zijn vermeld in de Basis MKBA Deel 2 Eindrapport 820494 d.d. 21-04-2015. 

Echter ook die bedragen zijn sinds die datum aan een update toe. 

Bij het geheel ontbreken van een bedrag zal "n.t.b." ("nader te berekenen") worden 

vermeld als actie tijdens de onderzoekfase. 

 

Achtereenvolgend zullen de kosten voor rekening van de overheden Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever) ener-

zijds en de kosten voor de terminaloperators anderzijds worden onderscheiden. 
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10.2 Projectkosten voor rekening van GHA en MLSO (prijspeil 2014) 

 

 Alternatief 1 

Saeftinghedok 

Bijkomend 

alternatief 

"Innovatieve stack  

operations" 

 

Fase 1 

(miljoen euro) 

tot 2030 

(miljoen euro) 

1 Aanlegkosten nieuw dok met aansluitende terreinen  

en ontsluiting in westelijke richting (tabel 60 MKBA) 

inclusief onderhoud + marge van 30% 

734 

 

220 

0 

2 Aandeel in reeds gerealiseerde natuurcompensaties  

en bufferzones inclusief aankoop gronden 

n.t.b. 0 

3 Aandeel in nog te realiseren natuurcompensaties en 

bufferzones inclusief aankoop van de gronden 

n.t.b. 0 

4 Derving landbouw opbrengsten € 2.500,00 per hectare  

(zie tabel 58)  

Aankoop gronden: 504 hectare x € 60.000,00 (eigen 

schatting) 

 

21,2 

20,3 

 

0 

0 

5 Derving woonopbrengsten 400 woningen  

(eigen schatting huur 400 x 50 jaar x € 5.000,00) 

Aankoop woningen 400 x € 100.000,00  

(eigen schatting) 

 

100 

 

40 

 

0 

 

0 

6 Verplaatsing onroerend erfgoed n.t.b. 0 

7 Externe kosten (milieu e.d.) toename volgens tabel 57) 429,9  

 Externe kosten (milieu e.d.) voor bijkomend alternatief 

(eigen schatting) 

 300 

8 Veiligheid woonomgeving 

Veiligheid overstroming 

Veiligheid kerncentrale Doel 

n.t.b. 

n.t.b. 

n.t.b. 

0 

0 

0 

9 Optionele verlenging van de kade van de Noordzee 

terminal met 470 m 

24 24 

10 Optionele verlenging van de kade van de Europa 

terminal met 220 m 

11 11 

11 Verdieping kade van de Europa terminal over 1.400 m 

inclusief baggerwerken 

84 84 

12 Eventuele andere kosten?   

Totaal 
1.684,4 + 

6x n.t.b. 

419 
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10.3 Projectkosten voor rekening van terminaloperator gebaseerd op een  

bijkomende throughput van 11,7 miljoen TEU / jaar en een kadelengte in 

het Saeftinghedok van ± 2.800 m1 zoals getekend voor Fase 1  

(tek. BC 6570-101-102-0323-102 van 08-01-2015) 

 

Investeringen  Alternatief 1 

Saeftinghedok 

met traditionele  

inrichting (RMG) 

 

Bijkomend alterna-

tief 

"Innovatieve stack 

operations" op  

bestaande terminals 

 

Fase 1 

(miljoen euro) 

tot 2030 

(miljoen euro) 

24 STS kranen à € 13,0 miljoen 

(kadelengte ± 2.800 m) 
312 -- 

Extra STS kranen op de 4 bestaande deepsea terminals  

(7 stuks) à € 14,0 miljoen 
-- 98 

4,5 Shuttle carriers per STS kraan = 108 x € 0,75 81 0 

156 Automatische stack portaalkranen (RMG's)  

156 x € 2,75 
429 -- 

OHBC stackinrichting ± € 6,0 miljoen per hectare 

netto stackoppervlak 199 hectare (zie § 2.5) 
-- 1.194 

14 Portaalkranen over nieuwe spoorwegen 

14 x € 4,0 miljoen 
56 -- 

4 Separate binnenvaartterminals -- 66 

2.800 m1 landzijdige rail voor STS kranen 4 -- 

140 Hectare terminalterrein aanleg inclusief ondergrondse 

infrastructuur, zandaanvullingen en voorbelastingen  

140 x € 200,00 / m2 

280 -- 

Aansluiting op wegen en spoorwegen tot aan de inrichtings-

grenzen en op nutsbedrijven 
30 -- 

Upgrading bestaande terminals t.b.v. hogere performance 

van 28.000 naar 40.000 TEU / hectare  

(394 hectare x € 100,00 / m2) 

394 0 

Optionele verlenging van de kade van de Noordzee terminal 

met 470 m en terreinoppervlak van ± 15 hectare 
16 16 

Optionele verlenging van de kade van de Europa terminal 

met 220 m en terreinoppervlak ± 5 hectare 
6 6 

Vergunningen 3 0 

Onvoorzien ± 10% 161 136 

Automatisering (alléén als vergelijking) 140 100 

Subtotaal 1.912 1.594 

Engineering + projectmanagement ± 5% 96 80 

Totaal 2.008 1.674 
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10.4 Totaal kostenoverzicht 

 

10.4.1 Saeftinghedok (fase 1) 

 

 Fase 1 

Voor rekening van GHA + MLSO € 1.684,40 + 6 P.M. 

Voor rekening van terminal operators € 2.008,00 

Totaal € 3.692,40 + 6 P.M. 

 

10.4.2 Bijkomend alternatief 

 

 Tot 2030 

Voor rekening van GHA + MLSO    419 

Voor rekening van terminal operators 1.674 

Totaal 2.093 

 

10.4.3 Verschil in investering 

 

Alternatief Fase 1  

1 Saeftinghedok fase 1 € 3.692,40 + 6 P.M.  

Bijkomend alternatief tot 2030 € 2.093,00  

Verschil zal groter zijn dan € 1.599,40 + 6 P.M. Totaal te schatten op € 1.700,00 

 

10.5 Effect op MKBA 

 

Het bijkomend alternatief vergt ten minste ± 1,7 miljard euro minder aan investering. 

Dit resulteert in een gunstiger MKBA voor de gehele Vlaamse maatschappij. 

De baten zijn grotendeels hetzelfde behalve op het gebied van terreinconcessies. 

 

Of, en zo ja in hoeverre, de opbrengsten van de in 2016 ingevoerde kilometerheffing 

hierin zijn verwerkt is niet duidelijk. 

Evenmin is duidelijk in hoeverre het automatiseringsniveau effect heeft op het aantal 

bijkomende jobs. 

 

De KBA voor de terminaloperators is ingeval van het bijkomend alternatief veel gun-

stiger. 
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11. PROJECTRISICO'S 

 

11.1 Algemeen 
 

In de onderzoeksfase wordt het risicomanagement opgestart en gedurende het ver-

dere verloop wordt de analyse verder uitgewerkt en aangevuld. In deze rapportage 

kunnen we dus volstaan met de identificatie van de projectrisico's en de vergelijking 

tussen Alternatief 1. het Saeftinghedok en het in dit rapport beschreven bijkomend 

alternatief "Innovatieve stack operations".  

 

11.2 Risico identificatie 
 

Risico identificatie Alternatief 1. 
Saeftinghedok 

(fase 1) 

Bijkomend 
alternatief 

"Innovatieve 
stack  

operations" 
op bestaande 

terminals 
1 Door het nieuwe dok zal (oneerlijke) concurrentie ten aanzien van 

bestaande terminaloperators ontstaan 
− + 

2 Als er geen nieuwe operators gevonden kunnen worden die bereid 
zijn te investeren, zal het nieuwe dok leeg blijven terwijl de publieke 
kosten betaald moeten worden 

− + 

3 Bij realisatie van een nieuw Saeftinghedok ontstaat er nog meer 
intern verkeer van linker- naar rechteroever 

− + 

4 Bij realisatie van een nieuw Saeftinghedok komen de spoor-
emplacementen nog verder uit elkaar te liggen zodat nog meer inter-
ne shuttlediensten nodig zijn hetgeen extra kosten veroorzaakt 

− + 

5 Nieuw Saeftinghedok is ver verwijderd van nieuwe Liefkenshoek- 
spoortunnel waardoor aandeel spoorvervoer moeilijk zal groeien 

− + 

6 De hoeveelheid transhipment van zeeschip naar zeeschip is een 
onzekere factor voor een haven die zover in het binnenland is gesitu-
eerd, hetgeen risico op levert voor een dergelijke grote investering 

− + 

7 Schaalvergroting (Malakkamax) schepen met grotere diepgang zou 
het marktaandeel van Antwerpen met ± 20% reduceren hetgeen 
nadelig is voor de investering 

− + 

8 Calamiteit in de toegang over de Westerschelde vormt een risico 
voor beide alternatieven naar verhouding van investering 

− + 

9 Nieuw Saeftinghedok betekent een grotere toevloed vanaf de  
Noordzee hetgeen nadelig is voor de overstromingsveiligheid 

− + 

10 Nieuw Saeftinghedok heeft negatieve invloed op de veiligheids-
risico's van de kerncentrale Doel (veiligheidsperimeter 1,8 km) 

− + 

11 Zeespiegelrijzing vergt bijkomende investeringen in de komende  
50 jaar 

− − − 

 

−   = negatief voor het betreffende alternatief                     +  = positief voor het betreffende alternatief  
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11.3 Projectreserves 

 

Naast de projectrisico’s is het ons inziens ook van belang de aanwezige reserves in 

dit complexe project aan een nader onderzoek te onderwerpen. Als enkele, in het 

oog springende reserves die nader onderzoek vergen kunnen genoemd worden: 

- In de Procesnota van 07-10-2016 was als benodigde behandelingscapaciteit in 

2050, 22,7 miljoen TEU per jaar geprognosticeerd gebaseerd op het hoge groei-

scenario. In de nieuwe Procesnota van 09-12-2016 wordt deze hoeveelheid al in 

2030 verwacht. Het lijkt erop dat de groei tussen 2015 en 2016 rechtlijnig is ge-

extrapoleerd, hetgeen tot een grote afwijking over een langere termijn kan leiden. 

Zie ook opmerkingen en grafiek in § 1.5.10. 

 

- In de nieuwe Procesnota van 09-12-2016 bedraagt het verschil tussen de te be-

handelen containertrafiek vóór de sluizen van 18.179.306 TEU en de gewenste 

operationele behandelingscapaciteit van 22.724.133 TEU ruim 25%. Deze ruime 

reserve is volgens de Procesnota noodzakelijk vanwege exponentiële stijging van 

wachttijden en efficiëntie daling. Voor de huidige werkwijze met straddle carriers is 

dat wellicht het geval. Alleen om die reden al is het noodzakelijk een transitie naar 

innovatieve logistieke systemen door te voeren waarbij een reserve van 10% ruim 

voldoende zal blijken om congestie te voorkomen. (Dus 20,0 in plaats van 22,7 

miljoen TEU.) 

 

- Zoals blijkt uit § 6.4 in dit rapport kan de behandelingscapaciteit achter de sluizen 

opgevoerd worden van de huidige 3,4 miljoen TEU / jaar naar 7,9 miljoen TEU / 

jaar. Omdat de prognose voor 2030 op 3,2 miljoen TEU / jaar aangenomen kan 

worden komt er daardoor een extra reserve 4,7 miljoen TEU vrij die aangewend 

kan worden om de behandelingscapaciteit vóór de sluizen te ondersteunen. 

 

- Wanneer een groot deel van de transhipment containers buitengaats kan worden 

overgeslagen, bijvoorbeeld middels een offshore terminal, betekent dat er een  

 grote reserve ontstaat ten aanzien van de in Antwerpen te behandelen containers 

(zie ook § 8.6). 
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12. CENTRALE THEMA'S IN ONDERZOEKFASE 

 

In deze fase van het onderzoektraject volstaan wij met een vergelijking tussen de 

alternatieven ten aanzien van de navolgende centrale thema's. 

 

Centrale thema's zoals genoemd in de 

Procesnota 

Alternatief 1 

Saeftinghedok (fase 1) 

Bijkomend 

alternatief 

"Innovatieve  

stack operations"  

op bestaande terminals 

1 Leefbaarheid grote impact op bestaande 

woongebieden 

geen impact 

2 Leefmilieu grote impact op natuur,  

bodem, water, lucht, geluid 

geringe impact 

3 Landbouw grote impact op huidige land-

bouwactiviteiten 

geen impact 

4 Veiligheid ten aanzien van woonomge-

ving en industriële activiteit 

grote impact op woonomge-

ving beheersbare impact op  

industriële activiteiten 

geringe impact 

 

beheersbare impact 

Veiligheid ten aanzien van kerncentrale 

Doel 

grote impact geen impact 

5 Overstromingsgevaar vergroting van risico geen vergroting van risico 

6 Mobiliteit grote impact geringe impact 

7 Onroerend erfgoed grote impact geen impact 

8 Economisch - financieel risicovolle kosten baten  

analyse 

positieve kosten 

baten analyse 

9 Operationaliteit aftoetsen bij rederijen alleen 

is niet voldoende, aftoetsen 

moet ook plaatsvinden bij 

bestaande terminal-

operators 

aftoetsen bij rederijen alleen 

is niet voldoende, aftoetsen 

moet ook plaatsvinden bij 

bestaande terminal-

operators 

10 Gevoeligheid marktaandeel in  

Hamburg - Le Havre range 

nautische veiligheid over de 

Westerschelde is het grote 

risico dat Antwerpen markt-

aandeel zal verliezen 

nautische veiligheid over de 

Westerschelde is het grote 

risico dat Antwerpen markt-

aandeel zal verliezen 
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13. CONCLUSIES 

 

Multicriteria analyse Alternatief 1 

Saeftinghedok 

Bijkomend 

alternatief 

"Innovatieve  

stack operations"  

op bestaande terminals 

Fase 1 Tot 2030 

1 
Investering voor GHA en MLSO 

(zie § 10.2) 

€ 1.684 

miljoen 

+ 6x n.t.b. 

€ 419 

miljoen 

(externe kosten) 

2 
Investering voor rekening van  

terminal operators (zie § 10.3) 
€ 2.008 miljoen € 1.674 miljoen 

3 Onderhoud en beheerskosten hoog nihil 

4 Projectrisico's hoog heel laag 

5 Centrale thema's ongunstig gunstig 

6 Planning (tijd) onvoorspelbaar geheel in eigen hand 

7 Draagvlak (nader te onderzoeken) laag hoger 

8 Milieu-impact hoog laag 

9 Projectdoelstelling: 

- Extra containercapaciteit 

- Ontwikkeling logistieke gronden 

- Ontwikkeling industriële gronden 

- Multimodale ontsluiting 

 

voldoet 

voldoende 

voldoende 

voldoet 

 

voldoet 

voldoende 

voldoende 

voldoet 

10 
In lijn met toekomstige ontwikkelin-

gen (innovatie) 
niet wel 

11 Duurzaamheid slecht heel hoog 

12 Eventuele andere criteria - - -  - - - 
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14. ADVIES 

 

Deze versie revisie B van 11-01-2017 van het bijkomend alternatief zoals beschre-

ven in dit rapport is bij gebrek aan voldoende actuele informatie voor een deel geba-

seerd op aannamen. 

Hoewel het aan het principe van de getrokken conclusies in hoofdstuk 13 niets ver-

andert, zal een volgende versie winnen aan nauwkeurigheid wanneer over de navol-

gende aspecten nader onderzoek wordt uitgevoerd. 

- aan te houden TEU factor, gemiddeld en per terminal 

- de praktijktellingen van zeeschepen die Antwerpen in 2016 aanliepen (en verdeeld 

naar grootte) (komen 2e helft van januari beschikbaar). 

- operationele tijden per dag / week / maand / jaar verdeeld naar kadehandelingen, 

truck-, trein- en bargehandelingen 

- operationele tijden per dag / week / maand / jaar van de stack operations 

- statistische gegevens over verblijftijden van containers op de terminals in dagen 

en verdeeld naar modaliteit en transhipment, spoor, weg, binnenvaart 

- aandeel van het transhipment zeeschip - zeeschip (registratie) zowel als totaal en 

per terminal (schatting van 35% dient nauwkeuriger te worden bepaald). 

- onderzoek naar de mogelijkheden van een offshore terminal ten aanzien van het 

aantal transhipment containers en eventueel van alle maritieme containers. 

- inventarisatie van de braakliggende terreinen in 2016 / 2017. 

- financiële aspecten: alle ontbrekende posten en controle van de aangenomen  

schattingen voor § 10.2 

- MKBA voor dit bijkomend alternatief. 

 

Los van deze nadere onderzoeken lijkt op dit moment de conclusie gerecht-

vaardigd dat er bij aanname van het hoge groeiscenario reeds in 2021 (dus 

zonder Saeftinghedok) een trafiek vóór de sluizen van ± 14 miljoen TEU be-

handeld moet kunnen worden. Dat betekent een operationele capaciteit van  

± 17,5 miljoen TEU / jaar. Om risico van verlies aan marktaandeel te voorkomen 

zou dus al op korte termijn begonnen moeten worden met de implementatie 

van innovatieve stack operations zonder het voorbereidingstraject van de  

andere alternatieven te beïnvloeden. 

 

Daarenboven zou eveneens op korte termijn een aanvang gemaakt kunnen 

worden met een haalbaarheidstudie voor een off-shore terminal. Wellicht is de 

daarvoor benodigde investering niet hoger dan die voor het Saeftinghedok 

terwijl er grote operationele besparingen kunnen worden bereikt. 
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15. NOTA VAN TOELICHTING / WIJZIGING / AANVULLING 

 

Revisie Datum Hoofdstuk 

Paragraaf 

 

A 18-10-2016  Aanvulling Verklaring afkortingen en begrippen 

Samenvatting in Nederlands 

Samenvatting in Engels 

 Wijziging Meerdere tekstuele verbeteringen die geen invloed 

hebben op de inhoud. 

2.1 Wijziging Naam van het alternatief ingekort. 

3.1 Wijziging Volgorde van de hoofdkenmerken aangepast. 

3.3 Aanvulling Tekst uitgebreid. 

4.2 Aanvulling Partners in Antwerp Gateway vermeld. 

6.3.1 Wijziging Tekstuele en cijfermatige aanpassing. 

6.5.1 Aanvulling Kilometerheffing vermeld. 

8.2 Wijziging Totaal Fase 1 € 1.565,4 miljoen in plaats van € 1.665,4. 

8.3 Aanvulling Splitsing Fase 1 + 2 en Fase 1 toegevoegd. 

8.4.1 Aanvulling Tabel toegevoegd. 

8.4.2 Aanvulling Tabel toegevoegd. 

8.4.3 Aanvulling Tabel toegevoegd. 

8.5 Aanvulling 2e Alinea toegevoegd. 

11. Wijziging Bedragen bij punt 2 in de tabel aangepast. 

13. Aanvulling Hoofdstuk 13. Relevante publicaties toegevoegd. 

14. Aanvulling Hoofdstuk 14. Nota van toelichting / wijziging / aanvul-

ling toegevoegd. 

B 11-01-2017 Alle Wijzigingen 

en 

aanvullingen 

Vanwege ingrijpende herziening van de Procesnota 

d.d. 09-12-2016 ten opzichte van de Procesnota van 

07-10-2016 is dit rapport eveneens ingrijpend ge-

wijzigd. Er werden onder andere twee hoofdstukken 

tussengevoegd alsmede vele wijzigingen en aanvul-

lingen doorgevoerd ten opzichte van revisie A. 
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16. EERDERE RELEVANTE PUBLICATIES OVER NGICT 

 

- "Alternatief Saeftinghedok" (concept) en revisie A van 18-10-2016 

 

- "Productiviteit Antwerpse Container Terminals" - nr. 2 (2016) van Seaport  

 

- "Container transferium 2.0 - Innovation's biggest competitor is tradition" - nr. 4 

(2015) van BOX Intermodal & Containers  

 

- "Container transferium 2.0 - Traditie is de grootste tegenstander van innovatie"  

- nr. 4 (2015) van BOX Intermodal & Containers  

 

- "Grote besparingen mogelijk in de containerbinnenvaart" - nr. 4 (2015) van 

Seaport 

 

- A new concept in handling mega-ships - Part II (2015) in Port Technology  

International 

 

- A new concept in handling mega-ships - no. 65  (2015) in Port Technology  

International 

 

- A new concept in handling mega-ships - website Port Technology International 

 

 

 

 //  //  


