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Stadshavenplan 2020-2030 – bijlage 1: begrippenkader 

Types vaart Omschrijving 

Beroepsvaart Schepen bestemd voor bedrijfsmatig vervoer van goederen over water en watergebonden overslag  
In de Stadshaven en de Scheldekaaien zijn diverse tijdelijke ligplaatsen voorzien voor de beroepsvaart. Beroepsvaart kan ook aanmeren aan 
watergebonden concessies 

Pleziervaart Vaart voor ontspanning in kleinere vaartuigen, zowel als passant (toerist) als lid van een verenigingsjachthaven om recreatie te bevorderen 
Voor pleziervaart zijn er enkel ligplaatsen in de twee jachthavens van de Stadshaven.  

Passagiersvaart Schepen bestemd voor bedrijfsmatig vervoer van personen over water. Passagiersvaart heeft betrekking op riviercruises over langere afstanden met 
overnachting en dagrondvaarten in de regio. Voor cruisetoerisme zijn er tijdelijke ligplaatsen aan het Eilandje (cluster Kattendijkdok, ev Asiadok) en de 
Scheldekaaien. Voor rondvaarten zijn er vaste ligplaatsen (cluster rondvaartenboten Kattendijkdok). Concept thuishaven - uitvalsbasis  

Zeevaart Zeeschepen (zeecruises, marine, opleidingsschepen of evenementen zoals TSR) 
Tijdelijke ligplaatsen aan Scheldekaaien en Eilandje (Stadshaven) 

Watermobiliteit Korte verplaatsingen voor burgers in de Stadshaven en Scheldegebied bvb watertaxi 
Geen ligplaats voorzien – enkel kort in-en ontschepen aan niet-publieke steigers 

Maritiem erfgoed Erfgoedschepen uit stedelijke collectie of deze van partners 

Waterrecreatie Recreatie-activiteiten op het water zoals kajakken, roeien, peddelen, … ) 
Waterrecreatie wordt onderzocht voor laag dynamische delen van de Stadshaven 

Woonboten Vaartuigen die in hoofdzaak gebruikt worden voor bewoning en die een vaste ligplaats hebben in de concessie woonboten (Houtdok Zuid) 

Type inname Stadshaven Omschrijving 

Tijdelijke ligplaats 
binnenvaart  of zeevaart 

Flexibele ligplaats voor binnenvaart of zeevaart voor een periode van maximaal 1 maand 

Binnenvaart 
ondersteunende ligplaats 

Vaste ligplaats voor schepen die een ondersteunende functie hebben voor de binnenvaartsector 

(bvb Kerkschip, opleidingsschepen en Rijn en -Binnenvaartmuseum) 

Watergebonden concessie Gebruiksgenot van het wateroppervlak dat voor een lange termijn wordt toegekend voor watergebonden economische activiteiten (toegekend door 
Havenbedrijf)   

Innovatieve stadshaven - 
Innovatiedok 

Zone die voor korte of langere termijn wordt toegekend voor de uitoefening van innovatieve watergebonden activiteiten in de wateroppervlakken van 
het innovatiedok.    

Concessie woonboten Exclusief gebruiksrecht dat voor een lange termijn wordt toegekend voor het gebruik van een stuk wateroppervlak voor een woonboot en voor het 
gebruik van faciliteiten om op een duurzame manier te wonen op het water – geclusterd in het Houtdok 
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Evenementenkaai Flexibele ligplaats voor tijdelijke evenementen aan boord van een passagiersschip waarbij het aansluitend land, kade en wateroppervlak gebruikt 
kunnen worden (Zaha Hadid + Asiadok Noordwest) 

Concessie jachthaven Exclusief gebruiksrecht wateroppervlak dat voor een lange termijn wordt toegekend voor de uitbating van een jachthaven 

Flexibele ligplaats 
Stadshaven 

Ligplaats zonder vaste bestemming, die binnen de categorieën van het waterplan, wordt toegekend om flexibel in te kunnen spelen op de noden van 
dat moment. 

Commerciële ligplaats Ligplaats die kunnen worden toegekend voor de uitoefening van commerciële activiteiten zoals kantoren, verkoop, horeca, … mits verzoenbaar met de 
omgeving. 

Wachtplaats Tijdelijke ligplaats die wordt toegekend tot bvb de volgende opening van een brug of sluis  

Tijdelijke ligplaats cruises Tijdelijke ligplaats voor cruises voor bezoek aan Antwerpen, kleine onderhoudswerken (Droogdokken Noord) en als winterligplaats 

Vaste ligplaats rondvaarten Vaste ligplaats (thuishaven) voor passagiersschepen (rondvaartboten)  

 

Stadshavenplan 2020-2030 – bijlage 2: detailoverzicht bestemmingen 
Volgnr Deelgebied Locatie  Kaainrs Types vaart Type inname watervlak/kade Opmerking 

1 Asiadok Noordoost 28B-28F Beroepsvaart Watergebonden concessies - Innovatieve 
stadshaven 

Het spanningsveld tussen watergebonden kadegebruik 
(overslag scheepvaart) en het feit dat de Oostkaai een 
openbare weg is moet uitgeklaard worden  

2 Asiadok Zuidoost 29A-29D Beroepsvaart, 
passagiersvaart en 
zone innovatiedok 

hoofdfunctie: Watergebonden concessies - 
zone Innovatiedok - Nevenfunctie: tijdelijke 
ligplaats passagiersvaart en tijdelijke 
ligplaats beroepsvaart  

  

3 Asiadok Zuidwest 29E, 30A-
31B 

Beroepsvaart, 
passagiersvaart en 
zone innovatiedok 

Hoofdfunctie: zone innovatiedok 
Nevenfunctie: tijdelijke ligplaats 
passagiersvaart en tijdelijke ligplaats 
beroepsvaart  

mogelijk i.f.v realisatie innovatiedok watergebonden 
infrastructuur (29E) 

4 Asiadok West 31C Beroepsvaart en 
passagiersvaart 

Hoofdfunctie: innovatieve Stadshaven en 
watermobiliteit 
Nevenfunctie: tijdelijke ligplaats 
passagiersvaart 

Deze zone kan gebruikt worden als secundaire 
evenementenkaai op voorwaarde dat dit verenigbaar 
blijft met de ontwikkeling van de innovatieve 
stadshaven (bvb omwille van parkeerplaatsen) en 
bewoning 

5 Asiadok (Vlaamse 
Waterweg) 

Noordwest 28A Beroepsvaart  Hoofdfunctie: innovatieve stadshaven Logistieke zone innovatieve stadshaven - 
Infrastructuur nog te bouwen ikv innovatieve 
Stadshaven, ligplaats grondgebied bevoegdheid 
Vlaamse Waterweg 
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6 Houtdok Zuidwest 38A-40B Woonboten Consessie woonboten   

7 Houtdok Noordwest 25A-25B Beroepsvaart Vaste binnenvaart ondersteunende 
ligplaatsen  

Kerkschip 

8 Houtdok Noordoost 26A-27B Beroepsvaart Hoofdfunctie: Innovatieve Stadshaven 
Nevenfunctie: vaste binnenvaart 
ondersteunende ligplaatsen  

O.a. Rijn-en Binnenvaartmuseum, opleidingsschepen 
binnenvaart, binnenvaartschepen zonder ombouw … .  
Op termijn in te vullen vanuit innovatieve stadshaven ifv 
de ontwikkeling van het Mexico-eiland  

9 Houtdok Zuidoost 32 Diverse types Flexibele ligplaats Stadshaven Om deze ligplaats te kunnen gebruiken moet de 
bestaande taludkaai vervangen worden door een rechte 
kaaimuur.  

10 Kempisch dok Oost 33B-34 Beroepsvaart Hoofdfunctie: innovatieve stadshaven 
Nevenfunctie: tijdelijke ligplaats 
binnenvaart 

 Aan kaai 33 B komt een ligplaats voor de Hondenboot na 
heroriëntering 

11 Kempisch dok Zuid 35 - Commerciële ligplaats Invulling moet verenigbaar zijn met omgeving (oa ZNA 
Cadix) 

12 Kempisch dok West 36-37A Pleziervaart Concessie jachthaven   

13 Kempisch dok Noordwest 37B Pleziervaart en 
watermobiliteit 

Publieke steiger voor waterbeleving en 
watermobiliteit 

  

14 Kempisch dok Noordoost 33A Diverse types Commerciële ligplaats   

15 Kattendijkdok  Zuidwest 15A-16B Passagiersvaart Tijdelijke ligplaatsen passagiersschepen 
(focus riviercruises) 

  

16 Kattendijkdok  Zuidwest 14 Passagiersvaart Tijdelijke ligplaats voor in-en ontschepen 
gasten 

  

17 Kattendijkdok  New Yorkkaai 
Midden 

22A Pleziervaart en 
watermobiliteit 

Hoofdfunctie: publieke steiger voor 
waterbeleving 
Nevenfunctie: publieke steiger voor 
watermobiliteit en wachtsteiger voor 
pleziervaart  

Watergebonden infrastructuur enkel voor vaartuigen 
waterrecreatie (pleziervaart, ed…) 

18 Kattendijkdok  New Yorkkaai 
Zuid 

22B-23 Passagiersvaart Vaste ligplaats (thuishaven)voor 
passagiersschepen voor rondvaarten.  
(overnachten, in-en ontschepen 
passagiers) 

Geen evenementen ligplaatsen, wegens locatie en 
ontwikkeling domein 

19 Kattendijkdok  New Yorkkaai 
Noord incl geul 
Mexicobruggen 

19-21B Passagiersvaart Tijdelijke ligplaatsen passagiersschepen 
(focus riviercruises) 

  

20 Kattendijkdok  Noordoost – 
noordzijde 
Mexicobruggen 

42A Diverse types Watergebonden concessie en 
bunkerstation scheepvaart (oa waterstof) 
- innovatieve stadshaven 

Waterstofstation gekoppeld aan de landconcessie van 
CMB (dual-used waterstofstation)  
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21 Kattendijkdok  Noordoost 42B-43B Beroepsvaart Watergebonden concessie - innovatieve 
stadshaven  

  

22 Kattendijkdok  Noordkaai 44 Passagiersvaart Evenementenkade Zaha Hadidplein   

23 Kattendijkdok  Noordwest – 
aansluiting 
Siberiabruggen 

46 Diverse types Flexibele ligplaats Stadshaven / 
wachtplaats vaartuigen 

  

24 Droogdokken Noord Dok 8 en 9 - Passagiersvaart  Tijdelijke ligplaats passagiersschepen o.a. 
voor beperkte werkzaamheden 

Zoekzone voor een centrale hub afvalbeheer (inclusief 
vuilwater, ed..) en drinkwater ten behoeve van de 
passagiersschepen (riviercruises) 

25 Droogdokken Noord Dok 10 - Pleziervaart Wachtdok of (tijdelijke) ligplaats waar oa 
beperkte werkzaamheden mogelijk zijn 

Zoekzone openlucht zwembad 

26 Droogdokken Zuid Dok 1 - Maritiem erfgoed Natte Dynamisch dok Deze bestemmingen waren het uitgangpunt bij de 
opmaak van het waterplan Stadshaven 2020-2030. De 
definitieve invulling van de site maakt deel uit van 
specifieke besluitvorming en kan onderling nog wisselen. 
De natte dokken als watervlakken zijn onderdeel van de 
stadshaven, bevoegdheid burgemeester door het 
politiereglement stedelijk havengebied. T/V is bevoegd 
voor de programmatorische invulling van Droogdokken 1 
tot 6. 

27 Droogdokken Zuid Dok 2 - Maritiem erfgoed Natte Dynamisch dok 

28 Droogdokken Zuid Dok 3 - Maritiem erfgoed Natte Dynamisch dok 

29 Droogdokken Zuid Dok 4 - Maritiem erfgoed Hoofdfunctie: Operationeel droogdok 
voor herstelling maritiem erfgoed en voor 
herstellingen vaartuigen Stadshaven 

30 Droogdokken Zuid Dok 5 - Maritiem erfgoed Natte statisch dok 

31 Droogdokken Zuid Dok 6 - Maritiem erfgoed Droge dok (expositiedok) 

32 Kattendijkdok West 18, 45 Diverse types Flexibele ligplaats Stadshaven / 
wachtplaats vaartuigen Hoofdbestemming stadshaven, kan occasioneel en 

tijdelijk gebruikt worden in functie van maritiem erfgoed. 

33 Verbindingsdok   13, 24 - Commerciële ligplaats   

34 Willemdok Noord 3-4B - Commerciële ligplaats   

35 Willemdok Zuid 4C-8 Pleziervaart Concessie jachthaven   

36 Bonapartedok Oostkaai 10 - Commerciële ligplaats Ponton of aanlegsteiger als basisstructuur wenselijk ifv 
recreatie, evenementen en commerciële activiteiten - 
meerverbod Westkaai wegens vast hekwerk. 
Mogelijkheid tot evenementen, recreatie of commerciële 
invulling mits toegang via Noord- of Zuidkaai. 
Het Bonapartedok is een zoekzone voor een 
openluchtzwembad. Verzoenbaarheid met omgeving is 
een aandachtspunt voor de commerciële ligplaatsen. 

37 Bonapartedok Zuidkaai 11B, 11D - Commerciële ligplaats 

38 Bonapartedok Westkaai 1-12 - Meerverbod / Commerciële ligplaats 

39 Bonapartedok Noordkaai 2A-2D - Commerciële ligplaats 
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40 Rijnkaai   S26-S29 Beroepsvaart en 
zeevaart 

Tijdelijke ligplaats beroepsvaart en zeevaart 
(marine schepen, Tall ships, 
opleidingsschepen, ..) 

mogelijkheid tot meren zeeschepen is afhankelijk van 
keuzes mbt verontdieping- algemeen meerverbod 
verder doorzetten tot renovatie kaaimuren (veiligheid) 
Ligplaatsen zeevaart zijn niet voor koopvaardij en 
handels(scheep)vaart. 

41 Loodswezen Geul 
Bonapartesluis 

- Watermobiliteit Zoekzone publiek ponton 
Scenario 1: als verblijfsruimte aan het water 
(waterbeleving) – ponton in de geul 
Bonapartesluis, ev gekoppeld aan een 
wachtzone voor waterrecreatie.  
Scen 2: als aanlegsteiger voor 
watermobiliteit – niet-publiek ponton voor 
de geul Bonapartesluis 

  

42 Loodswezen Bocht vanaf 
Bonapartesluis 
tot 
Margueriedok  

-  Bestendiging meerverbod wegens korte 
bocht en geen aanmeerfaciliteiten 

Zoekzone voor tewaterlating urnes 

43 Loodswezen Margueriedok   Diverse types Primaire functie: ontschepingsplaats voor 
havendiensten nooddiensten/noodsituaties 
Secundaire functie: serene getijdetuin i.f.v. 
WO II-memoriaal aan landzijde 

  

44 Loodswezen Zone tussen 
Margueriedok 
en centraal 
deel 

S24-S25 Beroepsvaart en 
zeevaart 

Tijdelijke ligplaats beroepsvaart en zeevaart 
(marine schepen, Tall ships, 
opleidingsschepen, ..) 

Ligplaatsen zeevaart zijn niet voor koopvaardij en 
handels(scheep)vaart. 

45 Centraal deel Zone ten 
Noorden 
Steenplein 

S22-S23 Passagiersvaart Tijdelijke ligplaats passagiersschepen 
(riviercruises) en zeecruises 

Nieuw cruiseponton voor 1 zeecruiseschip of 4 
riviercruises en rondvaartboten 
Dit cruiseponton is geen openbaar domein (niet-
publiek toegankelijk) 

46 Centraal deel Steenplein - 
Noord 

-  Publiek ponton als verblijfsruimte aan het 
water (waterbeleving) 

Geen aanmeerfaciliteiten te voorzien 

47 Centraal deel Steenplein - 
Zuid 

- Passagiersvaart en 
watermobiliteit 

Niet-publieke steiger voor watermobiliteit 
en passagiersschepen 
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Centraal deel Zone ten 
Zuiden 
Steenplein 

S20-S21 Passagiersvaart Tijdelijke ligplaatsen riviercruises Door de 2 pontons thv het Steenplein schuift de zone 
voor riviercruises naar het zuiden, waardoor de 
afstand tov de bus drop-off ten noorden van het 
Steenplein vermoedelijk te groot wordt. Best 
bijkomende beperkte bus drop-off te voorzien in 
omgeving Zuiderterras 
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49 Sint Andries en Zuid Zuiderterras 
tot St 
Michielsstraat 

S18B-
S19C 

Passagiersvaart Tijdelijke ligplaatsen riviercruises   

50 Sint Andries en Zuid Sint 
Michielsstraat 
tot 
Scheldestraat 

S17A-
S18A 

Beroepsvaart, 
passagiersvaart en 
zeevaart 

Tijdelijke ligplaats beroepsvaart en zeevaart 
(marine schepen, Tall ships, 
opleidingsschepen, ..) 

riviercruises zijn hier ad-hoc, geen 
walstroomfaciliteiten (back-up zone wanneer 
uitwijkligplaats nodig)  Ligplaatsen zeevaart zijn niet 
voor koopvaardij of handels(scheep)vaart. 

51 Sint Andries en Zuid Scheldestraat 
tot Zuidersluis 

S15-S16 Beroepsvaart, 
passagiersvaart en 
zeevaart 

Tijdelijke ligplaats beroepsvaart en zeevaart 
(marine schepen, Tall ships, 
opleidingsschepen, ..) 

riviercruises zijn hier ad-hoc, geen 
walstroomfaciliteiten (back-up zone wanneer 
uitwijkligplaats nodig)  Ligplaatsen zeevaart zijn niet 
voor koopvaardij of handels(scheep)vaart 

52 Sint Andries en Zuid Zuidersluis   Watermobiliteit Zoekzone niet- publiek ponton voor 
watermobiliteit 

Te combineren met afmeerplaats voor hulpdiensten. 

53 Sint Andries en Zuid Zuidersluis tot 
Namenstraat 

S13B-S14 Beroepsvaart, 
passagiersvaart en 
zeevaart 

Tijdelijke ligplaats beroepsvaart en zeevaart 
(marine schepen, Tall ships, 
opleidingsschepen, ..) 

Weinig gebruikt omwille van beperkte meerlengte 

54 Nieuw Zuid   S9A-S13A Diverse types Wachtkaai Meerverbod scheepvaart - wachtkaai doorvaart 
(noodsituaties) Scheldegebied of Scheldebrug 
Verbod op enige andere interactie kaaioppervlak- 
zeeschip = gesperd 
Zoekzone tewaterlating urnes 

55 Nieuwe Scheldebrug     Watermobiliteit Zoekzone niet-publiek ponton voor 
watermobiliteit & watertoerisme 

Publiek ponton zal qua veiligheid desgevallend 
zelfregulerend moeten zijn.  

56 Zone stedelijke 
activiteiten 

  S7-S8 Beroepsvaart Wachtkaai Meerverbod scheepvaart - wachtkaai doorvaart 
(noodsituaties) Scheldegebied of Scheldebrug 
Verbod op enige andere interactie kaaioppervlak- 
zeeschip = gesperd 

 


