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North Sea Port is een nieuwkomer op het Europese haventoneel en tegelijk ook niet. North Sea 
Port kwam op 1 januari 2018 uit de startblokken door de fusie van de twee havens van Gent 
en Zeeland Seaports. Sinds de fusie is met North Sea Port een unieke Nederlands-Belgische 
haven(regio) ontstaan. Het 60 kilometer lange havengebied strekt zich uit van Vlissingen 
in Nederland tot Gent in België. North Sea Port is in totaal 9.300 hectare of bijna 18.000 
voetbalvelden groot. 

North Sea Port behoort tot de top van de Europese havens. Met meer dan 70,3 miljoen ton 
maritieme overslag, 58 miljoen ton binnenvaart overslag en 12 miljoen ton transport via 
pijpleidingen versterkt North Sea Port haar positie in de top tien van de Europese havens. 
Binnen de Hamburg Le Havre range staan we op de zevende plaats!
De haven is nummer drie in Europa in toegevoegde waarde en biedt werkgelegenheid aan 
minstens 98.500 mensen en is met minstens € 14,5 miljard toegevoegde waarde.  

Door de centrale ligging binnen de Vlaams – Nederlandse havendelta (i.e. het gebied tussen 
North Sea Port, Antwerpen, Zeebrugge, Moerdijk en Rotterdam) is North Sea Port voor het 
goederenvervoer een cruciale schakel en logistiek knooppunt in verbinding naar het Europese 
achterland. We willen deze kansen blijvend optimaal benutten en zetten hierbij sterk in op 
het verbeteren van het investeringsklimaat door de optimalisatie van grensoverschrijdende 
infrastructuur. Snelle en hoogwaardige verbindingen met het Europese achterland zijn hierbij 
van essentieel belang.  

Op het vlak van klimaat, energietransitie en industriële symbiose willen we als haven een 
proactieve rol spelen. Een duurzame haven is daarom één van de belangrijkste strategische 
pijlers van North Sea Port. Samen met onze stakeholders en andere havenclusters willen we 
versneld de duurzaamheidsdoelstellingen en de energietransitie realiseren.  

Voorts zijn we door ons unieke karakter als haven in alle opzichten ‘grensontkennend’. Als North 
Sea Port willen we samen met de andere stakeholders die unieke kans volop benutten in het 
voordeel van onze bedrijven en van onze regio. North Sea Port wil in de grensregio nog meer 
welvaart en welzijn bezorgen en er een voorbeeldregio in de Europese Unie van maken.  

Kortom, de komende regeringen en beleidsmakers staan voor uitdagende maatschappelijke 
thema’s op vlak van bereikbaarheid, transportinfrastructuur, energietransitie en industriële 
symbiose. Stuk voor stuk cruciale thema’s met impact op de competitiviteit van de Vlaamse 
havens. Maar met een ondersteunend en vooruitstrevend federaal en Vlaams beleid, brengt 
dit ook kansen! 

1 Dit zijn de cijfers van 2017. Bron: Nationale Bank van België voor België en Havenmonitor voor Nederland 1



Multimodaal transportbeleid 

North Sea Port is een vitale hub voor import en export van goederen van en naar industrieën in 
het Europese hinterland. Hierbij hebben we de ambitie om ons havengebied samen met haar 
stakeholders nog competitiever en duurzamer te maken.   

Door overbodige transportbewegingen te schrappen en in te zetten op slimme bundeling 
in combinatie met de juiste modaliteit wordt ook de transportdruk op de leefomgeving 
minder. Betere en betrouwbare ontsluiting van het hinterland met snelle en hoogwaardige 
verbindingen voor goederenvervoer zijn hierbij de bouwstenen. Om onze positie in de regio 
te verankeren, zijn extra inspanningen en infrastructurele maatregelen voor de verdere 
verduurzaming van de ‘modal split’ noodzakelijk. 

Onze prioriteiten per modaliteit kunnen als volgt worden samengevat: 

Spoor:
De recente investeringen in het havengebied Gent zijn positief maar het spoor blijft met een 
percentage van circa 8% in de modal split een zwakke schakel, gewoonweg omdat goede 
spoorinfrastructuur ontbreekt. Zowel wat het intra-portuair verkeer betreft binnen North Sea 
Port als het inter-portuair verkeer tussen North Sea Port en de ons omringende wereldhavens 
blijven federale en de Vlaamse investeringen in de spoorinfrastructuur noodzakelijk om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de spoorinfrastructuur tot een robuust en solide netwerk. 

North Sea Port pleit voor: 
•  Alomvattend spoorbeleid met een verbetering van de spoorinfrastructuur, zowel in de 

haven als ter aantakking op het nationale en internationale spoornetwerk; 
•  Performante inzet NMBS/Infrabel bij verwezenlijking van noodzakelijke investeringen voor 

spoor. Dit door nodige optimalisatiewerken in ons havengebied en het Project Spoor Gent- 
Terneuzen in het komende investeringsprogramma van Infrabel op te nemen;

• Wegwerken van bottlenecks door middel van:
 •  de realisatie van de noordelijke aansluiting en de uitbreiding van de bundel Zandeken 

aan het Kluizendok, 
 •  de gelijktijdigheid in Wondelgem en de verdubbeling van het spoor Wondelgem-Zandeken,
 •  het verder voorbereiden en realiseren van drie sporen van 750 meter op het 

vormingsstation Gent- Zeehaven, en
 • de uitbreiding van de capaciteit van het Mercatordok
•  Steun voor de studie m.b.t. de ontsluiting van Vlissingen naar Antwerpen door een directe 

spoorverbinding (VEZA bocht);
• Het actief ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe spoorproducten;
•  Het competitief maken van het spooraanbod zodat de verladers de beste kansen op groei 

krijgen.

Onze prioriteiten voor de periode 2019-2024 zijn:

• Multimodaal transportbeleid
• Energietransitie en industriële symbiose
• Grensoverschrijdende samenwerking 
• Zeehavenbeleid 
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Water:
Een groot deel van het goederenvervoer komt over water, zowel via zeevaart als via 
binnenvaart. Onze waterwegen vormen essentiële schakels en belangrijke economische 
aders in de achterlandverbindingen. Daardoor zijn de nodige infrastructuurwerken aan onze 
waterwegen van wezenlijk belang in het kader van de grotere mobiliteitsuitdagingen waarmee 
onze maatschappij wordt geconfronteerd.    

North Sea Port pleit voor: 
•	 Afwerking	van	de	nieuwe	Sluis	in	Terneuzen	binnen	de	voorziene	timing	en	financiering;		
•  Voor de toekomstbestendigheid van de infrastructuur en de optimale benutting van de 

nieuwe Sluis zijn de nodige aanpassingen aan het Kanaal Gent - Terneuzen essentieel voor 
het ontvangen van grotere, dieper liggende schepen;   

•  De nodige investeringen voor structureel onderhoud van de waterwegen om 
goederenvervoer van de haven naar het achterland via het water te blijven garanderen; 

•  Blijvende betrokkenheid en steun voor een tijdige implementatie van Seine-Schelde project 
en de nodige budgetten vrijmaken om optimaal gebruik te kunnen maken van de Europese 
CEF	financierings-	mogelijkheden	voor	de	verdere	uitbouw	van	de	Seine	-	Schelde	
verbinding;

•  Opstellen van een droogtemaatregelenplan om de bevaarbaarheid van de waterlopen 
in periodes van extreme droogte te garanderen en in dit kader te werken aan integraal 
riviermanagement met onze buurlanden. 

Weg:
De optimale ontsluiting en bereikbaarheid van de haven is voor North Sea Port prioritair. 
Recente initiatieven hebben bijgedragen aan grensoverschrijdende weginfrastructuur. Echter, 
de noodzakelijke optimalisatie van de weginfrastructuur in het havengebied vragen om snelle 
uitvoering en extra investeringen van de Vlaamse regering. 

North Sea Port pleit voor: 
•  De prioritaire realisatie van het project R4 Oost en West, met de realisatie van het project 

zoals het nu ter studie ligt, binnen vooropgestelde planning en met voldoende aandacht 
voor	‘minder	hinder’	principe	tijdens	uitvoering	alsook	het	aanpakken	van	de	flessenhals	bij	
de grensovergang Tractaatweg-N243 bij Zelzate; 

• Dringende vervanging van de Meulestedebrug en hiervoor de nodige budgetten vrijmaken;
•  Tijdige consultatie van de betrokken bedrijven en North Sea Port bij het uitwerken van 

de eventuele plannen om het doorgaand verkeer in het zuiden van het havengebied te 
verleggen van de New Orleansstraat naar de gewestweg, de Port Arthurlaan.  

Pijpleidingen en energie- infrastructuur 
Een duurzame haven op het vlak van klimaat, energietransitie en industriële symbiose 
is één van de belangrijkste strategische pijlers van North Sea Port. Voor havens is 
dat ook niet onlogisch. North Sea Port wil samen met haar stakeholders versneld de  
duurzaamheidsdoelstellingen en de energietransitie realiseren.

We kunnen onze CO2 ambities en energie & industriële transitie niet realiseren zonder 
randvoorwaardelijke infrastructuur. De industriële activiteiten in North Sea Port behoren tot 
de	meest	energie	efficiënte	ter	wereld.	Om	kostefficiënt	en	tijdig	de	industrie	te	koolstofarm	
te maken en ‘carbon leakage’ te vermijden is de uitrol van de nodige randvoorwaardelijke 
infrastructuur cruciaal.   

3



Vanuit het Vlaamse en federale beleid blijft dit onderbelicht, dit terwijl pijpleidingen gezien 
moeten worden als strategische overheidsinfrastructuur. Weginfrastructuur is terecht een 
overheidsopdracht. Als we via pijpleidingen vrachtwagens van die weg kunnen halen en het 
transport van goederen daarmee duurzamer, veiliger en milieuvriendelijker kunnen organiseren 
dan is er geen reden om voor die pijpleidingen geen overheidstussenkomst te verwachten. 

North Sea Port pleit voor:
•  Het voorzien van de nodige budgetten voor de dringende en noodzakelijk investeringen 

in	pijpleidinginfrastructuur	met	als	doel	transport	van	grond	–	en	reststoffen	zoals	o.a.	CO2 
tussen industriële spelers (al dan niet over de grens) te faciliteren;

•  Actieve afstemming van de overheid bij aanleg van grensoverschrijdende elektriciteits- en 
gasinfrastructuur;

•  Actieve bijdrage en verzilveren van kansen bij de implementatie van de Benelux ambities 
en acties zoals uiteengezet in de ‘White Energy Paper for the Benelux’, opgemaakt door de 
Benelux Business Round Table.

Energietransitie en industriële symbiose

North Sea Port is erg ambitieus op het gebied van duurzaamheid en wil bijdragen aan 
het versneld behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en aan de CO2-reductie 
doelstellingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs. In nauwe samenwerking  
met het bedrijfsleven willen we deze duurzame transitie realiseren om een koolstofarme 
economie te creëren en zetten hierbij in op circulaire economie d.m.v. het optimalisering 
van waterstofnetwerken, warmterotondes, CO2 reductie alsook andere reststromen. Om de 
transitie optimaal tussen bedrijven en havenclusters te organiseren de nodige investeringen 
vereist.

North Sea Port pleit voor:
•  De dringende en noodzakelijk investeringen mogelijk maken door het vastleggen van de 

nodige budgetten voor pijpleidinginfrastructuur met als doel transport van grond -en 
reststoffen	en	CO2 tussen industriële spelers (al dan niet over de grens) te faciliteren;

•  Elektriciteitstransmissienet optimaliseren voor nodige capaciteitsvoorziening en meer 
specifiek	door	o.a.	de	ontwikkeling	van	een	onderstation	op	het	Kluizendok;

•	 	Versnellen	realisatie	energietransitie	door	innovatie	en	onderzoek	met	de	nodige	financiële	
ondersteuning bij realisatie van pilots en demo’s met een grote potentiele impact op het 
klimaat;

• Bestendigen en verder uitbouwen van het Vlaams speerpuntclusterbeleid;
•  Zekerheid van energiebevoorrading door het uitrollen van een netwerk multi-fuel en multi-

purpose tank/bunkerstations voor de binnenscheepvaart in en rond het havengebied. 
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Grensoverschrijdende samenwerking 

Als grensoverschrijdende haven bepleiten wij een harmonieuze en gelijkwaardige 
implementatie van wet- en regelgeving in de landen waar North Sea Port is gelegen, dus in 
Nederland en België, Vlaanderen. Een perfect werkende haven die maximale toegevoegde 
waarde realiseert voor haar omgeving is afhankelijk van wet- en regelgeving die in beide 
landen naadloos op elkaar aansluit. Wij zijn ook verheugd dat dit ook de doelstelling is van de 
regeringen in Vlaanderen en Nederland, zoals bevestigd tijdens de Vlaams - Nederlandse Top 
op 5 november 2018. 

North Sea Port pleit voor:
•  Voortzetting van de gemaakte werkafspraken tijdens de Vlaams Nederlandse Top op 

5	November	2018	betreffende	de	toegekende	status	als	experimenteerregio	van	het	
grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port.    

•  Grensoverschrijdende aanpak en maatregelenpakket op gebied van arbeidsmarkt waarbij 
werknemers zonder belemmeringen grensoverschrijdend kunnen werken in het voordeel van 
onze bedrijven en van onze regio;

•  Wegwerken van juridische knelpunten rond het grensoverschrijdend transport van 
afvalstoffen	waardoor	de	verduurzaming	van	industriële	activiteiten	in	de	grensregio	kan	
versnellen;

•  Grensoverschrijdende aanpak van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling  
(omgevingsvisies) met aandacht voor energietransitie en industrie. 

Vlaams Zeehavenbeleid 

North Sea Port onderschrijft de methodiek van de koepelovereenkomst voor de 
Havenstrategie, gepaard gaande met individuele overeenkomsten per haven, als een goede 
basis voor de verdere vernieuwde samenwerking. Dit is positief omdat er zo kan worden 
ingespeeld op de noden per haven. Echter, een hertekening van het Vlaamse zeehavenbeleid 
in zijn geheel en de relatie tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse havens blijft opportuun 
waarbij rekening wordt gehouden met het grensoverschrijdend karakter van North Sea Port.

North Sea Port pleit voor:
•  De ontwikkeling van regelgeving in overeenstemming met de havens waarbij deze laatste 

worden aanzien als partner voor en door het Vlaams Gewest; 
•  Het herbekijken van het statuut van de havens alsook het toezicht op de havens 

door middel van het uitwerken van de ‘white paper havendecreet’ zoals beslist op de 
Overlegraad Havens – Vlaams Gewest nr. 76.

•  Het bieden van de nodige slagkracht aan de Vlaamse havens. Om deze slagkracht te 
bieden aan de Vlaamse havens dient dergelijke herziening van havendecreet grondig te 
gebeuren	waarbij	de	invulling	haven	specifiek	is.	Enkel	met	een	statuut	op	maat	van	de	
individuele Vlaamse havens kan de nodige slagkracht worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld 
gebiedsontwikkeling, sociaal rechtelijke elementen, enzovoort; 

•  Een denkoefening om voor het Vlaams loodswezen na te denken over een structuur die 
leidt tot een grotere beschikbaarheid. Er moet daarbij bekeken worden of de rol van 
regulator en operator binnen een zelfde organisatie nog wenselijk is. Het Nederlandse 
voorbeeld van verzelfstandigde organisatie kan zeker inspirerend zijn. Het Vlaams 
loodswezen dient zich optimaal in te schakelen in een meer gedigitaliseerde planning van 
alle stakeholders in de nautische keten.
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