
 

 
 

                                          
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Antwerpen, 5 maart 2018 
 
 
Beste, 
 
 
Als logistieke dienstverleners in en rond de haven van Antwerpen komen we allen helaas te vaak, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, in aanraking met mobiliteitsproblemen op het wegennet in de haven. En bij uitbreiding in 
en rond Antwerpen.  
  
Gezien de reeds lopende en nog voorziene wijzigingen aan de infrastructuur, bijvoorbeeld “Hollands complex, 
Waaslandhaven Noord” (http://www.werkenwaaslandhavennoord.be/), zijn wij bezorgd over de continuïteit 
op vlak van de container aan-/afvoer tussen de containerterminals, de logistieke sites en de container depots. 
En de verwachtingen doen niet meteen beterschap vermoeden. Integendeel.  
De mobiliteitsproblematiek in de Waaslandhaven zal de komende maanden enkel vergroten. 
 
Om antwoord te bieden aan deze problematiek en de diensten naar de respectievelijke klanten te kunnen 
blijven garanderen, voorzien meerdere bedrijven en instanties reeds in oplossingen zoals de waterbus, fiets 
bus, … om een zo vlot mogelijk woon-werkverkeer te realiseren. 
 
Zo ook hebben reeds verschillende transporteurs, magazijnen, containerterminals en depots zich bereid 
getoond om ’s nachts te werken. Echter, om gestructureerd met nachtvervoer te kunnen werken is er een 
absolute noodzaak dat alle grote Antwerpse containerterminals en meerdere depots deze mogelijkheid 
aanbieden. Tot op heden bieden enkel de container terminals aan het Deurganckdok (kaai 1700 DP World / 
kaai 1742 PSA) deze mogelijkheid, alsook de depots MEDREP S11 en Combinant. 
 
Hieronder een overzicht van de terminals en depots die deze mogelijkheid tot op heden nog niet bieden: 
 

Container Terminal Adres Stad / gemeente 

PSA Europa Terminal Kaai 869  Antwerpen 

PSA Noordzee Terminal Kaai 913  Antwerpen 

IMT Delwaidedok Kaai 730 Antwerpen 

  

Container Depot Adres Stad / gemeente 

GCS Sint Antoniusweg Haven 1791 Kallo 

Handico Linkeroever Boereveldseweg  8  Zwijndrecht 

Handico Rechteroever Haven 742  Antwerpen 

ATO Zandvoort 2    2030  Antwerpen 

Van Doorn (RD depot) Muisbroeklaan 504    Antwerpen 

Zuidnatie Narvikstraat  3  kaai 118   Antwerpen 

Progeco Treurenborg 1-9 haven 420   Antwerpen 
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De minimumvereiste om structureel nachtwerk te kunnen organiseren, is dat elke grote containerrederij de 
mogelijkheid aanbiedt om ’s nachts lege containers te kunnen uithalen/aanleveren. En liefst minstens 1 optie 
op elke oeverzijde van de Schelde. 
 
Veel rederijen verzoeken transporteurs nog steeds om ledig equipment uit te halen of binnen te leveren in 
depots gelegen op de andere oever van waar de goederentrafiek zelf is gesitueerd.  
Indien transporteurs in dergelijke gevallen een “change of depot” aanvragen, kan slechts in beperkte 
mogelijkheden en mits betaling. 
Veel logischer en ecologischer zou zijn indien trafieken volledig op eenzelfde oeverzijde kunnen plaatsvinden. 
 
Wat ons betreft is het zeer duidelijk dat deze problematiek enkel kan aangepakt worden als alle betrokken 
partijen hun steentje bijdragen. Het is immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, als logistieke 
dienstverleners binnen de haven van Antwerpen, om ervoor te zorgen dat net onze klanten die kiezen voor de 
troeven van de haven van Antwerpen en zijn partners, hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.  
 
Bij deze dus een warme oproep om mee bij te dragen aan solidaire oplossingen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
 

 

 

            
 
 
 

Tabaknatie NV 
Myriam Janssen 
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