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Complexe Projecten NSZ ECA
NSZ: Nieuwe Sluis Zeebrugge
ECA: Extra Containercapaciteit Antwerpen

Voorwoord (Yi-Bin Shan/Gert Baert)

Procesmatige toelichting cp NSZ (Frederik Buffel)
Inhoudelijk verwachte werken NSZ (Hadewych Verhaeghe)

Procesmatige toelichting cp ECA (Reginald Loyen)
Inhoudelijk verwachte werken ECA

WOW (Thomas Maes)
CCL (Kristof Guldentops)
Natuurgebonden projecten (Tim Gregoir)

Nawoord (Yi-Bin Shan/Gert Baert)

Yi-Bin Shan
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Voorwoord
Doel bijeenkomst: informeel kennisdeling en kennismaking

stand van zaken beide complexe projecten

context: inzicht algemeen traject complexe projecten

Procedure complexe projecten: 
https://omgeving.vlaanderen.be/complexe-projecten

Yi-Bin Shan
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Voorstelling project teams NSZ -
ECA
NSZ : Frederik Buffel en Hadewych Verhaeghe

ECA : Reginald Loyen, Thomas Maes, Kristof Guldentops, Tim Gregoir, 
Liesbeth Vandriessche

Samenwerking tussen Vlaanderen – Maatschappij 
LinkerscheldeOever – Port of Antwerp Bruges
Met ondersteuning van SHIP, SBE, Tractebel, Sweco, Witteveen&Bos, 
Omgeving, SECO, IMDC, DNS,…

Getrokken door Vlaanderen in samenwerking met Stad Brugge en  
Port of Antwerp Bruges
Met ondersteuning van SBE, Tractebel, Arcadis, Sweco, SECO, IMDC, 
CONNECT …

Yi-Bin Shan
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Voorwoord
Complexe Projecten

Gert Baert
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Verloop complexe projecten

Voorkeursbesluit Projectbesluit

Projectdefinitie 
en procesaanpak 
scherpstellen

De beste 
oplossing zoeken

Bepalen hoe het 
project 
uitgevoerd 
wordt

Werken zo 
efficiënt mogelijk 
laten uitvoeren

Startbeslissing

Gert Baert
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Zowel NSZ als ECA in 
uitwerkingsfase

Voorkeursbesluit ProjectbesluitStartbeslissing

Voor beide projecten werden bezwaar ingediend bij Raad 
van State op voorkeursbeslissing. In beide projecten werd 
onderhandeld en werden de bezwaren ingetrokken.

Gert Baert
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Gelijkaardige uitdagingen maar elk 
zijn technisch specifiteit
1. Grondverzet

2. Projectrealisatie rekening houdend met belang van actoren en 
geïmpacteerden

3. Na uitwerking technische scope: aanbestedings-en contractvorm

4. grootschaligheid van de werken

Gert Baert
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Procesmatige toelichting NSZ 
– ‘Big Story’
Met het Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van 
Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

• De bouw van een nieuwe sluis, die zorgt voor een tweede toegang tot de achterhaven. 
Hierdoor worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid langdurig verankerd in de regio.

• De aanleg van de nieuwe weg ‘Nx’, die het doorgaand en havenverkeer scheidt van het 
plaatselijk verkeer. Door deze verbeterde mobiliteit neemt de huidige verkeersdrukte in en 
rond de kern van Zeebrugge af.

• Een verbetering van de bestaande infrastructuur en voorzieningen in het 
projectgebied, om zo de leefbaarheid te garanderen. Waardoor het hier na realisatie 
aangenaam wonen en werken is.

Het project zorgt niet enkel voor economische zekerheid, maar maakt ook een einde aan de 
onzekerheid over de toekomst bij de omgeving. We realiseren ons dat het project een grote 
impact zal hebben, zowel tijdens als na de werken. Net daarom willen we een goede buur zijn 
voor de inwoners van het projectgebied, en een bondgenoot voor de overige nabijgelegen 
projecten. We zetten hierbij steeds in op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Als een van de grote Complexe Projecten in Vlaanderen willen we uitgroeien tot een 
voorbeeldproject. Waarbij we in deze uitwerkingsfase zorgvuldig en doortastend te werk gaan.  

Frederik Buffel
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Reeds doorlopen traject NSZ

huidige
fase

Frederik Buffel
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Onderzoeksfase

• Voorkeursbesluit: 28 juni 2019
• Vlaamse Regering kiest voor “Visart huidige locatie met Nx in tunnel”

nieuwe sluis op locatie van de Visartsluis, incl. de nodige 
overstromingsmaatregelen (cfr. MPKV)
de bocht Doorvaartkanaal/Verbindingsdok wordt aangepast
de toegang tot de jachthaven wordt aangepast
lokaal verkeer gaat over de nieuwe sluis
het goederenspoor komt over het bovenhoofd van de nieuwe sluis
de Nx gaat in een tunnel onder de nieuwe sluis door
de nodige acties zullen worden genomen mbt de leefbaarheid van het 
gebied

Frederik Buffel
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Onderzoeksfase – VKB 28 juni 2019

NX:
- nieuw knooppunt N31
- in tunnel onder sluis
- nieuw knooppunt 

Isabellalaan

aanpassing toegang 
jachthaven

aanpassing bocht 
Verbindingsdok

nieuwe sluis op locatie Visart

alle nodige acties 
tbv de leefbaarheid 
van het gebied
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Onderzoeksfase

1. Drie partijen verzocht Raad van State voorkeursbesluit te vernietigen

2. Negatief verslag auditeur Raad van State: december 2020

3. Binnen NSZ werden studies verder gezet en uitspraak Raad afgewacht 

4. Onderhandeling gestart met partijen
 akkoord (incl. afstand van geding) bereikt in juni 2021

 voorkeursbesluit blijft definitief voortbestaan en kan als basis dienen voor 
projectbesluit

Frederik Buffel
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Stand van zaken bij NSZ

Frederik Buffel
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Stand van zaken

Projectonderzoeksnota

November 2020

Geïntegreerd onderzoek 
en technisch onderzoek 

tot trechtering

Trechtering via 
afwegingsnota

Afwerking geïntegreerd 
onderzoek en technisch 

onderzoek op 
voorkeursvariant

Voorontwerp 
projectbesluit

(ambtelijk)
Adviesperiode

Ontwerp projectbesluit

(politiek – VR)
Openbaar onderzoek Definitief projectbesluit 

(politiek – VR)

huidige stap
eind juni 2022

Frederik Buffel
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Inhoudelijk verwachte werken en 
ambities NSZ
Uit 3 pijlers van het project:

• Bouw nieuwe sluis
• incl. aanpassing toegang jachthaven en doorvaartkanaal

• Aanleg nieuwe weg ‘Nx’ 
• Tunnel thv sluis
• Aansluiting west (N31)
• Aansluiting oost (N350)

• Verbetering bestaande infrastructuur en voorzieningen 
in het projectgebied ikv leefbaarheid

Gert Baert
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Ontwerpstudie

Concept

Uitwerking 
inrichtingsalternatief

Sluis
• ligging van de sluis 
• ligging van de zeewaartse deurkamers 
• ligging van de tunnel van de NX 
• ontsluiting lokaal verkeer 
• bodempeil doorvaartkanaal 

Aanleg nieuwe weg ‘Nx’ 
• aansluiting west (N31) : 7 alternatieven
• aansluiting oost (N350) : 5 alternatieven

NSZ - Geïntegreerd onderzoek redelijke alternatieven

Gert Baert
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NSZ - sluis

Sluis
• Nieuwe sluis op locatie Visart
• Afmetingen 55m x 452m (tussen buitenste deuren)
• Bodem sluis -15,1mTAW
• Dubbele roldeuren thv boven-en benedenhoofd
• Basculebruggen 

• weg-, tram- en spoorverkeer
• fietsers en voetgangers

• Gebouwen 
• machinegebouwen, kiosken, sluisgebouw, loods, …

Overige
• Toegang jachthaven
• Verbreding doorvaartkanaal
• Ruimtelijk ontwerp

Hadewych Verhaeghe
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NSZ - sluis

Noordelijke variant Zuidelijke variant

Hadewych Verhaeghe

Beeldmateriaal:
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NSZ – sluis: een voorbeeld uit varianten

• benedenhoofd
• 2 gemengde weg-

/trambruggen

• bovenhoofd
• 2 gemengde weg-

/trambruggen
• 1 gemengde weg-

/spoorbrug

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – sluis: een voorbeeld uit varianten

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – sluis: een voorbeeld uit varianten

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – sluis: een voorbeeld uit varianten

kaaimuren

doorvaartkanaal

jachthaven

sluis

typesnedes

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – sluis: een voorbeeld uit varianten

Ruimtelijk ontwerp in de  
zone sluis

• nieuwe toegang 
jachthaven

• groene zone ten Zuiden 
van Stationswijk

• inrichting vrije ruimte 
rondom sluis

• aanleg berm ten 
Oosten van 
Stationswijk

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – weg- en spoorinfrastructuur

Infrastructuur
• Aanpassing Kustlaan rond de sluis (incl. tram)
• NX: nieuwe verbindingsweg tussen N31 en N350

• NX in tunnel onder brugkelders sluis of doorvaartkanaal
• Westelijk complex: aansluitingscomplex N31-NX
• Oostelijk complex: aansluitingscomplex NX-N350

• Aanpassen spoorlijn richting station Zeebrugge-Dorp en ICO
• Alle fietsinfrastructuur binnen projectgebied

Overige

• Alle ingrepen i.k.v. waterhuishouding (aanpassing 
Lisseweegse Vaart, bufferbekkens, …)

• Aanhorigheden: geluidsschermen, bermen, …
• Nutsleidingen

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – weg- en spoorinfrastructuur

Kustlaan 
rond sluis

NX
Oostelijk 
complex

Westelijk 
complex

Aanpassen 
spoorlijn

Afwatering

Nutsleidingen

Hadewych Verhaeghe
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NSZ - NX in cijfers: een voorbeeld uit varianten

• Nieuwe verbindingsweg tussen N31 en N350
• Lengte NX: ongeveer 2,4 km 
• Profiel: 2 rijstroken per rijrichting

• In tunnel onder brugkelders sluis of doorvaartkanaal
• Lengte tunnel: ongeveer 1,5 km (afh. van complexen)
• Diepste punt tunnel (rijweg): -24,5 TAW 
• Centrale vluchtkoker

• Tunnel:

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – westelijk complex (N31-NX) – 7 alternatieven

Beeldmateriaal:
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NSZ – westelijk complex – ovonde-oplossing: een voorbeeld uit varianten

• N31 op maaiveld

• Ovonde verdiept (niveau -1)

• Aansluiting op:
• Transportzone
• Lanceloot Blondeellaan
• N31 Noord en Zuid
• NX

• Kunstwerken
• Verdiepte ovonde met alle toeritten

in U-bak
• N31 over ovonde
• Spoor over ovonde
• Spoorbrug over aansluiting 

Lanceloot Blondeellaan
• Fietstunnel onder spoor

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – westelijk complex – N31 volledig herlegd: een voorbeeld uit varianten

• N31 ten oosten van spoorlijn
• Volledig ondergronds complex in 3 (!) 

niveaus
• Kunstwerken:

• Tunnels
• Nieuwe onderdoorgang onder Kustlaan
• Fietstunnel onder spoor

Hadewych Verhaeghe
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NSZ – oostelijk alternatief – 5 alternatieven

Hadewych Verhaeghe

Beeldmateriaal:
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NSZ – oostelijk complex – rotonde Kiwiweg (zuid): 
een voorbeeld uit varianten

• Rotonde op maaiveld
• Aansluiting op NX, Kiwiweg

en Verschaeveweg

• Kunstwerken:
• (Tunnel Verschaeveweg (2x1))
• Fietstunnels (2 stuks)

Hadewych Verhaeghe
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Extra 
Container-
Capaciteit
Antwerpen
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1. Reeds doorlopen traject

Juli 2016:

Startbeslissing
1. Extra containerbehandeling

2. Bijhorende logistieke zones

3. Multimodale ontsluiting

Januari 2020: 

Voorkeursbesluit 
Alternatief 9

Sinds juli 2021: 

Geïntegreerd onderzoek WOW en CCL
Duplex

2020-2021: 

Projectonderzoeksnota’s WOW en CCL 
Onderzoeksaanpak + inspraak

Reginald Loyen
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Onderzoeksfase 
1. Voorkeursbesluit 31/1/2020
2. Vlaamse Regering kiest voor alternatief 9 

Uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit
Noordzeeterminal aan de zijde van de Zandvlietsluis
Demping Noordelijk Insteekdok
Containerterminal langs het Waaslandkanaal en het Doeldok en een 
getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok

Industriële/logistieke terreinen
Realisatie van terrein bij Tweede Getijdendok (Zone “Drie Dokken”)
Bieshoek (incl. Vlakte van Zwijndrecht)

Multimodale ontsluiting tot op het hoofdnet
Westelijke ontsluiting
Voldoende dedicated binnenvaartplaatsen op de terminals
Voldoende laad- en loscapaciteit voor spoor en een rechtstreekse 
spoorontsluiting

Reginald Loyen
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1. Noordzeeterminal

2. Westelijke Ontsluiting 
Waaslandhaven

3. Containercluster LSO

4. Bieshoek: gaat mee in CCL

Overzicht onderdelen

Reginald Loyen
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Onderzoeksfase//Uitwerkingsfase 

1. Vier partijen verzocht Raad van State voorkeursbesluit te vernietigen

2. Negatief verslag auditeur Raad van State: mei 2021

3. Binnen ECA werden studies verder gezet en uitspraak Raad afgewacht 

4. Onderhandeling gestart voor ‘Verbond ommeland haven Antwerpen’
 Verbond ondertekend (20/4/2022)
 Verzoekers bij Raad van State namen afstand van geding (26/4/2022)
 Voorkeursbesluit blijft definitief voortbestaan en kan als basis dienen 

voor projectbesluiten

Reginald Loyen
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2. Stand van zaken uitwerkingsfase

Reginald Loyen
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Werkhypothese

Verschillende alternatieven en varianten in uitwerkingsfase
Efficiënte planning en inzet onderzoeksmiddelen
Werkhypothese voor 7 projectonderdelen 
= basis voor uitvoeringstechnisch onderzoek
Onderzoeken  voorontwerp projectbesluit
Detailniveau omgevingsvergunningsaanvraag 
= vereist voor adviesverleners, milderende maatregelen en flankerend beleid
Afweging varianten en alternatieven wel noodzakelijk op MER-niveau

Waarom is een werkhypothese noodzakelijk?

Reginald Loyen
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Werkhypothese

Kwaliteitseisen Projectonderzoeksnota’s WOW en CCL

Op basis van welke elementen?

Reginald Loyen



Werkhypothese

1. Zuidelijke ligging complex 
Hogendijk

2. Dreefstraat sluit aan op 
verbindingsweg in de polder

3. Belevingsheuvel tot 40mTAW op 
Putten Hoog

4. Doorlopende bufferdijk met 
hoogtes van
14 mTAW 18 mTAW 24,5 
mTAW

5. Tweede Getijdendok: duplex
6. Bovengrondse 

hoogspanningslijnen
7. Spoorbundel west, eventueel in 

combinatie met spoorbundel zuid

1

2

3

4

5

6

7

Reginald Loyen
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Ontwerp 
Westelijke 
Ontsluiting 
Waaslandhaven

Thomas Maes
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WOW – situering en doelstellingen

Het projectbesluit Westelijke 
Ontsluiting is gericht op de 
aanleg van een multimodale 
ontsluiting op het 
hoofdverkeersnet, meer 
bepaald:

Een vlotte ontsluiting voor 
(vracht)wagenverkeer naar 
het hoofdwegennet

De spoorontsluiting voor de 
containerterminals en 
bedrijven

Het vervolledigen van 
gewenste fietsverbindingen

Thomas Maes
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WOW - randvoorwaarden

Prioritaire randvoorwaarden:
een functionele bedrijfsontsluitingsweg op het tracé van de Blikken (haveninterne 
weg);

een functionele verbinding tussen de dorpskernen en de haven (woonwerk pendel);

een performante buffering en landschappelijke inpassing van de haven aan haar 
westelijke grens met de open ruimte en de polderdorpen;

een zeer verkeersveilige infrastructuur voor vrachtwagens, personenwagens, treinen 
en fietsen;

het maximaal respecteren van de concessiegrenzen van de aanpalende bedrijven;

het maximaal vermijden van impact op de omliggende polder (minimale inname 
van landbouwgrond en beperken van inname compensatiewaardige natuur).

het vermijden van inname van de leidingstrook

Thomas Maes
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WOW - overzichtsplan

Thomas Maes
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WOW - principesnede

Thomas Maes
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WOW - kunstwerken

Viaduct DGD West (1)
Tunnel binnenvaartkade
(2)
Complex Hogendijk (3)

Details op volgende
slide

Fietstunnel Sint-
Michielsstraat (4)
Bufferdijk (5)

Thomas Maes
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WOW – complex Hogendijk

2 kruispunten
WOW x Blikken x CCL (1)
WOW x “Nieuwe 
Dijkstraat” (2)

Onderdoorgang richting 
Doel en kerncentrale (3)

Fietsers ongelijkgronds
(4)
2 spoorbruggen (5)
Polderheuvel (6)
Optimalisaties mogelijk

Minder verharding

Thomas Maes
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WOW - bufferdijk

Thomas Maes
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WOW – impressie “holle dijk”

Thomas Maes
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Containercluster Linkerscheldeoever

Verwachting 
groei TEU
per jaar

+1,8 tot 3,1%

Containertrafiek groeit wereldwijd

Meer wereldhandel 
= meer containertrafiek

= meer nood aan capaciteit 

hoeveel containers

in 2021?

14,2 miljoen 
TEU

Kristof Guldentops
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+ 6,2 mio TEU

15%

42%

43%

Tweede Getijdendok
Noordelijk Insteekdok

Containercluster Linkerscheldeoever

Binnenvaart Doeldok
Spoorbundel west
Faciliteiten 3 modi

Drie Dokken
Vlakte van Zwijndrecht

Natuurcompensatie

Hoogspanningslijnen
Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
^Geïntegreerd ontwerp

DUPLEXBOEMERANG WINKELHAAK

WERKHYPOTHESE 

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Tweede Getijdendok
Kaaimuren

4.500m

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Tweede Getijdendok
Kaaimuren

Ontwerpstudie

4.500m

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Tweede Getijdendok
Dijken

4.000m

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Tweede Getijdendok
Dijken

Landschapsontwerp buffer

Ontwerpstudie

4.000m

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Tweede Getijdendok
Dijken

Landschapsontwerp buffer

Ontwerpstudie

4.000m

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Tweede Getijdendok
Dijken

Landschapsontwerp buffer

Ontwerpstudie

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Noordelijk Insteekdok
Kaaimuren

850m

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever

Ontwerpstudie

Noordelijk Insteekdok
Kaaimuren

Kristof Guldentops
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Containercluster Linkerscheldeoever
Noordelijk Insteekdok
Demping en baggerwerken

Gert Baert



63

Containercluster Linkerscheldeoever
Tweede Getijdendok
Projectbeton

Kunnen de beschikbare zanden gebruikt worden in het 
projectbeton?
• Karakteristieken vers en verhard beton
• Welke zanden komen vrij?
• Karakterisatie zanden
• Verwerking zanden

Zijn er moeilijkheden rond verzekerbaarheid?
• Performantie aantonen (niet wezenlijk afwijken van normale

betonsamenstelling) 
•  Streven naar certificering

Gert Baert
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Containercluster Linkerscheldeoever

voorjaar 2023 najaar 2023

zomer 2024

2023 - 2024

2024

Fasering houdt rekening met:

• Capaciteit containerterminals

• Natuurcompensatie

• Wegen, sporen en leidingen

• Hoogspanningslijnen

Gert Baert
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Containercluster Linkerscheldeoever

Bouw samen met ons aan 
de containerbehandeling van de toekomst 
die mens, klimaat en economie 
verzoent.

Gert Baert
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Natuurcompensatie 
Prosperpolder Zuid

±600 000 m³ intern 
grondverzet
3 constructies
tijdelijke waterkering
recreatieve afwerking
snelle realisatie

Inlaatconstructie

uitlaatconstructie

uitlaatconstructie

Tim Gregoir
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Nawoord
Uitdagingen

technisch economische oplossing in lijn met gepaste   
aanbestedings-en contractvorm

onderzoeksvragen : grondverzet, minimale hinder, fasering,
rendement betonwerken, …

uitvoering der werken verzoenen met nabijgelegen
bedrijvigheid

minimale hinder voor omwonenden

duurzame oplossing rekening houdend met mens en
klimaat

Gert Baert
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Laatste info terug te vinden op
https://www.nieuwesluiszeebrugge.vlaanderen.be/

https://www.cpeca.be/

Yi-Bin Shan


