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Een wereldhaven 
in een eeuwenoude stad 
in het hart van Europa

2de grootste Europese haven



Grootste economische motor 
van België

231
miljoen ton

maritieme vracht

11 246
hectare

143 000
jobs

1 000
bedrijven

4,1%
BBP

19 miljard
euro toegevoegde 

waarde



Meer dan transport, tonnen en TEU’s



Thuishaven als 
hefboom voor een 
duurzame toekomst

Missie



Het Havenbedrijf

Drijvende kracht voor Port of Antwerp 

met oog voor dagelijkse werking

Regulator LandlordOperator Community builder



Eenvoud

Vertrouwen

Verbinding

Durf

Passie

Waarden



in lijn met de

Sustainable Development Goals



2020
Nieuw record van 
12 miljoen TEU

+0,3% (ton)
+1,4% (TEU)





Samen pionier 



Doelgerichte transitie

Duurzame groei

Veerkrachtige haven

3 strategische 
prioriteiten



Duurzame groei



Verbreding activiteiten en inkomsten

Optimalisatie van ruimte in de haven

License to operate: met oog voor omgeving



Containertrafiek zal wereldwijd 
blijven groeien. 

Meer wereldhandel 
= meer containertrafiek
= meer nood aan capaciteit 

+1,8 tot 3,1%

Verwachting 
groei TEU



Optimalisatie havenruimte
Capaciteitslimiet overschreden: dringend nood aan extra containercapaciteit
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Volumes en capaciteit van huidige getijdenterminals



Optimalisatie havenruimte
Extra Containercapaciteit (ECA) + optimalisatie

2016
Start-

beslissing

2019
Voorkeursbesluit

2019
Ontwerp

voorkeursbesluit

2020
Start uitwerkings-

fase

2023
Start bouw 
nieuw dok



Derde 
inrichtingsalternatief 
“Duplex”“Boemerang” “Winkelhaak”

Optimalisering containercluster - ECA



NextGen District
Proeftuin 100% bestemd voor 
circulaire chemie



Certified Pick up (CPu)
Digitale vrijgave van containers 



Doelgerichte transitie



Op weg naar klimaatneutrale haven 2050

Digitaal netwerk van geïntegreerde havensystemen

Verbetering bereikbaarheid van de haven



Klimaatneutrale haven
Port of Antwerp als 
onmisbare schakel in 
circulaire economie en 
energietransitie



Drie Pijlers
Onze lighthouse projecten

Sustainable
Industry

Sustainable
Shipping

Expand Onshore 
wind production
capacity

Hydrogen Import 
Coalition / Pilots

Backbones for
sustainable flows
(H2, CO2, waste heat & steam)

NextGen District – hotspot
for circular Economy

Antwerp@C – CCS 

Power-to-Methanol
green methanol production
(CCU)

Onshore power supply 
for vessels

Multi Fuel Port –
alternative fuels in offer 

Tugboats on 
H2 & methanol

Sustainable
Energy



Duurzame scheepvaart
Eigen vloot met energiezuinige sleepboten, testprojecten 
met sleepboten op waterstof en methanol, hybride 
patrouillevaartuigen



Digitaal netwerk
Digitaal zenuwstelsel voor efficiënte, veilige en duurzame operaties

Luchtkwaliteit

Digital twin 5GDronesSensoren

Om data te visualiseren 
en operationeel in te 

zetten

Om relevante datasets 
te verzamelen

Voor een veilige haven Voor operationele 
toepassingen zoals 

sleeptaken of 
automatisering



Bereikbare haven
Werk van jaren met impact op goederenvervoer en woon-werkverkeer haven



Bereikbare haven
Binnenvaart, de grootste hinterland vervoersmodus voor algemeen goederenvervoer

34%

44%

7%

15%



Veerkrachtige 
haven



Wereldhandel onder druk
door corona, handelsperikelen, Brexit, 
Suez blokkade ‘Evergiven’



Ondersteuning van het economisch herstel

Versterking van onze netwerken

Veerkrachtig Havenbedrijf



Eén haven
Twee locaties

Sterkere positie logistieke keten
Duurzame groei en interconnectiviteit

Voortouw energietransitie

Wereldhaven die
mens, klimaat en economie verzoent
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