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Beste bewoner, 

 

Op 14 september gaf Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn Ben Weyts het startschot voor de stabilisatiewerken aan de historische kaaimuur in 

Nieuw Zuid. Die werken passen in het Scheldekaaienproject van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen 

en Zeekanaal NV (W&Z). Met dat meerjarenplan wil W&Z de zeven kilometer lange kaaimuur vernieuwen 

en verstevigen. Een nieuwe tentoonstellingsruimte – de infokeet – maakt u wegwijs in het hoe en waarom 

van de kaaiwerken. Op 16 en 23 september kunt u de infokeet bezoeken tussen 12 en 20 uur. 

 

Waarom die renovatie? 

De negentiende-eeuwse Scheldekaaien voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. De zone van 

Nieuw Zuid is er het slechtst aan toe. De historische kaaimuur verschuift en kantelt langzaam maar zeker. 

Daarom moet hij plaatsmaken voor een nieuwe, stevigere constructie. Die constructie bouwen we met de 

meest vooruitstrevende technieken. 

  

Afbraak kaaimuur Nieuw Zuid  

Na Sint-Andries en Het Zuid is Nieuw Zuid de tweede zone van 

het Scheldekaaienproject die we onder handen nemen. In mei 

zijn we ter hoogte van de Ledeganckkaai gestart met de 

voorbereidende werken. We hebben een damwand aangebracht 

die de bouwput beschermt. Dit najaar start het echte werk. We 

breken de kaaimuur af en vervangen hem daarna door een 

combiwand. De authentieke stijlelementen – de bolders, de 

‘blauwe steen’ en de muurbekleding – zullen we voorzichtig 

verwijderen en gebruiken we opnieuw bij de heropbouw. Hoe we 

de kaaimuur precies afbreken en wat de vervolgstappen zijn, 

leest u binnenkort in een uitgebreide nieuwsbrief. 

 

 

Op 16 en 23 september is 
iedereen welkom in de infokeet 
tussen 12 en 20 uur.  
Meer informatie vindt u op de 

achterkant! 

Bouwput met damwand 



2/2 -31/08/15  

 

Ontdek de werken! 

Zolang de werken duren, kunt u op de kade van Nieuw Zuid in een educatieve tentoonstellingsruimte – de 

infokeet – kennismaken met het Scheldekaaienproject, het Sigmaplan en de werken in Nieuw Zuid.  

Op 16 en 23 september kunt u de infokeet bezoeken 

tussen 12 en 20 uur. Vanaf dan kunt u er tijdens 

diezelfde uren terecht op de derde woensdag van de 

maand. Indien u de keet in groep wil bezoeken, kunt u 

mailen naar scheldekaaien@wenz.be.  

 

 

Sigmaplan 

De veiligheidswerken aan de kaaien passen in het Sigmaplan. Door de kaaimuur te stabiliseren en daarna 

een nieuwe, hogere waterkering te bouwen, beschermt W&Z de stad ook in de toekomst beter tegen 

overstromingen. Na het afronden van die veiligheidswerken zorgt de stad Antwerpen voor de herinrichting 

van de publieke ruimte op de kades. Zo zullen de kaaien opnieuw een volwaardige verbinding vormen 

tussen de stad en de stroom. 

 

Meer informatie 

Via deze kanalen krijgt u meer info over de stabilisatiewerken en de herinrichting van de Scheldekaaien in 

de zone Nieuw Zuid: 

 op infoavonden krijgen buurtbewoners toelichting over specifieke fasen van de werken. Ze worden 

dan uitgenodigd per brief. 

 www.sigmaplan.be/scheldekaaien 

 

 

Reinhilde Vanhooydonck  

Projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV 

 

De infokeet maakt deel uit van de 
werfkeet en ligt op de Ledeganckkaai, 

tegenover de Van der Sweepstraat. 

De infokeet maakt deel uit van de werfkeet 
en ligt op de Ledeganckkaai, tegenover de 

Bank van Breda en de Van der 
Sweepstraat.  

U kunt vlot parkeren langs  
de Ledeganckkaai, op 
wandelafstand van de infokeet. 
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