6.7

Onderzoek naar operationaliteit van alternatieven
De mate waarin de verschillende (bouwstenen van) alternatieven een probleemoplossend
vermogen hebben, wordt door meer dan enkel de theoretisch berekende capaciteit bepaald.
Het complex project wordt gerealiseerd in een bedrijfseconomische context, waarbij de mate
waarin de geboden capaciteit efficiënt kan uitgebouwd en geëxploiteerd worden mede
bepalend is voor de aantrekkelijkheid van deze capaciteit voor de klanten van de haven van
Antwerpen.
Daarom zullen de verschillende alternatieven ook beoordeeld worden op hun operationaliteit,
waarbij onder andere volgende aspecten aan bod zullen komen:

Bereikbaarheid langs waterzijde voor de vloot waarmee de rederijen Antwerpen
aanlopen. De loutere haalbaarheid van de nautische manoeuvres wordt onderzocht
in het nautisch onderzoek, maar vanuit operationeel standpunt kunnen de
alternatieven onderling verschillen in nautische bereikbaarheid (bijvoorbeeld
tijdsverlies door ligging achter de sluizen).
Mogelijkheden tot efficiënte overslag van zeeschepen en efficiënte tijdelijke opslag
van containers
Mogelijkheden tot efficiënte multimodale ontsluiting:

Binnenvaart: over welke mogelijkheden beschikt het alternatief om op een
efficiënte wijze overslag te doen van binnenvaartschepen? Is er voldoende
kritische massa om binnenvaartransport aantrekkelijk te maken? Zijn er
mogelijkheden voor dedicated lichterbehandeling? Is de overslag van en naar
lichters op een efficiënte wijze te integreren in de totaliteit van terminaloperaties?
Spoor: welke mogelijkheden beschikt het alternatief om op een efficiënte wijze
aan- en afvoer te doen per spoor? Is er voldoende kritische massa aanwezig om
aan- en afvoer per spoor aantrekkelijk te maken? Is er voldoende ruimte voor het
voorzien van nodige spoorfaciliteiten? Is de overslag van en naar spoor op een
efficiënte wijze te integreren in de totaliteit van terminaloperaties? Hoe situeert
het alternatief zich ten opzichte van het spoornetwerk?

Weg: over welke mogelijkheden beschikt het alternatief om op een efficiënte
wijze aan- en afvoer te doen over de weg? Is er voldoende ruimte voor het
voorzien van nodige faciliteiten voor vrachtwagens? Is de overslag van en naar
vrachtwagens op een efficiënte wijze te integreren in de totaliteit van
terminaloperaties? Hoe situeert het alternatief zich ten opzichte van het
hoofdwegennet?

Mogelijkheden tot voorzien van ondersteunende activiteiten: over welke
mogelijkheden beschikt het alternatief voor de inplanting van ondersteunende
activiteiten (bijvoorbeeld depot van lege containers, faciliteiten voor onderhoud en
herstel van containers en terminalmaterieel, terminalgebouwen met parking en
inspectiefaciliteiten voor douane) in de nabije omgeving? In welke mate kunnen deze
ondersteunde faciliteiten op een efficiënte manier geïntegreerd worden in de totaliteit
van de terminaloperaties?
Mate waarin de verdere uitbouw van een hub functie kan gerealiseerd worden,
waarbij centralisatie van volumes op één terminal centraal staat:
Centralisatie van schepen/containers van één rederij

Centralisatie van schepen/containers van de rederijen die opereren in een
samenwerkingsverband
Centralisatie van de aan- en afvoer van containers via lichters

Tractebel
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Transshipment: centralisatie van de aan- en afvoer van containers met
feederschepen

Mate waarin uitwisselingsmogelijkheden mogelijk zijn tussen verschillende terminals.
Beoordeling invloed van een aantal faciliterende maatregelen.

In welke mate sluit het alternatief aan op marktbehoeften? Is het aanbod aan
capaciteit (grootte, locatie) afgestemd op de verwachte vraag van de verschillende
marktspelers?
Voor de beoordeling van de alternatieven op vlak van operationaliteit vanuit het standpunt van
de verschillende marktspelers zal een workshop georganiseerd worden waarop deze
marktspelers de verschillende alternatieven kunnen beoordelen. De beoordeling zal tevens
voorgelegd worden aan een onafhankelijk bureau voor een onpartijdige review, waarbij de
beoordeling bevestigd, genuanceerd of weerlegd kan worden.
Naast de beoordeling van de operationaliteit vanuit het standpunt van de verschillende
marktspelers zullen de alternatieven ook beoordeeld worden vanuit het standpunt van
strategische planning door de overheid (Vlaamse overheid, havenbestuur). Voor de overheid
zijn ook volgende criteria van belang:
Realisatie: Wat is de mogelijke timing voor realisatie van het alternatief? Is deze
timing in overeenstemming met de vraag? Wat is de impact op bestaande capaciteit
en havenexploitatie tijdens realisatie?

Faseerbaarheid: In welke mate kan er in het alternatief nog een fasering ingebouwd
worden, zodat indien nodig gefaseerd kan ingespeeld worden op de noden van de
markt?
Toekomstgerichtheid: in welke mate houdt het alternatief nog opties open voor de
verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen?

108

P.010077 | AON containerbehandelingscapaciteit Antwerpen

