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Beste buurtbewoner, 

 

Dit najaar start de aannemer THV Scheldekaaien ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid met een nieuwe fase van de 

stabilisatiewerken aan de Scheldekaaien. De aannemer zal de huidige instabiele kaaimuur afbreken en 

vervolgens heropbouwen. Om de kaaimuur af te breken, maakt hij gebruik van explosieven. Alvorens te starten 

met de effectieve afbraak, worden eerst enkele proefexplosies uitgevoerd. Die vinden plaats op zondag 27 

september. Dit houdt geen gevaar in voor de omgeving. U zult er in principe zelfs weinig van merken. Om alles 

vlot te laten verlopen, wordt op een deel van de Ledeganckkaai een parkeerverbod ingesteld vanaf 26 

september.  

 

Gloednieuwe muur 

De kaaimuur kantelt en verschuift in de richting van de Schelde, en de ‘blauwe steen’ vertoont scheuren en 

verzakkingen. Dat wijst op structurele schade aan de kaaimuur die niet meer te restaureren valt. Alleen een 

nieuwe en stevigere constructie kan Antwerpen ook in de toekomst voldoende beschermen. Vooraleer THV 

Scheldekaaien de kaaimuur afbreekt, worden de ‘blauwe steen’, de natuurstenen gevelbekleding en de bolders 

voorzichtig weggehaald. Die authentieke elementen hergebruiken we later voor de bekleding van de nieuwe 

muur. Zo blijft het historische uitzicht bewaard. 

 

Gecontroleerde explosie 

De rest van de kaaimuur slopen we met een gecontroleerde explosie. Dat klinkt gevaarlijker dan het is. Het 

werken met explosieven is een beproefde techniek en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde en ervaren 

aannemer, die nauw samenwerkt met experts van de Koninklijke Militaire School (KMS). De definitieve explosie 

gebeurt volledig onder water, daardoor is er nauwelijks iets van te merken. 

Om de definitieve explosie van de kaaimuur haarfijn te kunnen afstellen, vindt er op zondag 27 september een 

proefexplosie plaats. Die proefexplosie gebeurt bijna geruisloos achter de kaaimuur met zeer kleine ladingen, en 

veroorzaakt geen schade aan de muur. 

 

Trillingsmetingen 

Uiteraard garandeert de aannemer de veiligheid van de omgeving. Zo meet hij in samenspraak met de KMS 

welke impact de trillingen van de proefexplosies hebben. Op basis van die metingen kan het theoretische model 

verder op punt worden gesteld en kan het plan voor de definitieve explosie nog meer verfijnd worden. 
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Beperkte hinder 

Tijdens de proefexplosies op 27 september wordt de Ledeganckkaai volledig afgezet van 12 tot 18 uur 

tussen het kruispunt met de Generaal Armstrongstraat en met de Namenstraat (zie kaartje hieronder). 

Omdat er op het moment van de proefexplosies niemand wordt toegelaten op dit gedeelte van de Ledeganckkaai, 

zal er al vanaf 26 september tussen beide kruispunten een parkeerverbod gelden. Vanaf 18 uur op 27 

september is de weg weer vrij en kunt u weer parkeren. De scheepvaart wordt slechts tijdelijk gestremd. Er 

hoeven geen gebouwen ontruimd te worden. Alles gebeurt in samenwerking met de hulpdiensten van de stad, 

die van deze werken op de hoogte zijn gebracht. 

U zult de ontploffingen nauwelijks horen of zien. Bovendien wordt een veiligheidsperimeter afgezet rondom de 

site waar de proefexplosies plaatsvinden. In die zone wordt niemand toegelaten. We raden de buurtbewoners dan 

ook sterk af om te komen kijken. We leggen de afbraak van de kaaimuur wel vast met time-lapse, een 

filmtechniek. Die brengt de vooruitgang van de werken snel en overzichtelijk in beeld. U kunt het filmpje na de 

afbraakwerken bekijken in onze infokeet en op www.sigmaplan.be. 

Indien u tijdens dit weekend dringende vragen hebt, kunt u terecht op het permanentienummer van River 

Information Services (RIS) Evergem: 09 253 94 71 

 

Meer informatie 

Binnenkort krijgt u nog een nieuwsbrief in de bus waarin  

we de afbraakwerken in Nieuw Zuid uitgebreider uitleggen. 

Ook via deze kanalen krijgt u meer info: 

 Infokeet Scheldekaaien Ledeganckkaai 

 www.sigmaplan.be/scheldekaaien 

  

 

 

Reinhilde Vanhooydonck  

Projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV 

Elke derde woensdag van de maand 

kunt u de infokeet op de Ledeganckkaai  

(tegenover de Bank Van Breda en de Van 

der Sweepstraat) bezoeken tussen 12 en 

20 uur. Voor een bezoek in groep, mailt u 

naar scheldekaaien@wenz.be. 
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