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Betreft: Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei 

 

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw 

Zuid zaterdag 27 mei 
Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk 

kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. 
  
Nieuw Zuid is de enige van de zeven kaaizones van het Antwerpse Scheldekaaienproject waar de oude 

kaaimuur niet meer in aanmerking komt voor renovatie. Daarom investeert waterwegbeheerder 
Waterwegen en Zeekanaal NV in een volledig nieuwe kaaimuur, opgebouwd rond een stalen geraamte, met 
behoud van het authentieke uitzicht van de muur. Met springstoffen wordt de oude, instabiele muur eerst 

afgebroken.  
 
Voorbereiding afbraak 27 mei  
 
Na de succesvolle afbraak van een stuk van de historische kaaimuur op 29 april, staat komende zaterdag 
27 mei omstreeks 18u een volgende afbraakmoment op de planning. Op basis van de meetresultaten 
van voorgaande werken met springstoffen aan de historische kaaimuur, in februari 2016 en april 2017, 

hebben aannemer THV Scheldekaaien en een gespecialiseerde onderaannemer in samenwerking met de 
specialisten van de Koninklijke Militaire School de springmethode verder verfijnd. Dit om de impact voor 
de buurtbewoners van Nieuw Zuid en voor de Antwerpenaren zo veel mogelijk te beperken. Daarom voerde 
aannemer THV Scheldekaaien afgelopen weekend ook een bijkomende test uit in het stuk dat zaterdag 27 
mei aan de beurt is, deelzone 4 van Nieuw Zuid (zie kaartje).  
 
Verwachte hinder 

 
Tijdens het springmoment zullen Antwerpenaren trillingen kunnen voelen, vergelijkbaar met die van zwaar 
vrachtverkeer, die telkens maximaal 15 seconden duren. De trillingen zijn te vergelijken met diegene die 
gevoeld werden tijdens het afbraakmoment van zaterdag 29 april. Het springen zal ook hoorbaar zijn; de 
knal zelf duurt enkele seconden. Net als op 29 april, kan ook deze keer het Scheldewater opspatten en 
zullen na het springmoment golven op de Schelde ontstaan en zal een rookwolk zichtbaar zijn.  

 
Voorzorgsmaatregelen afbraak 27 mei 
 
Tijdens het afbraakmoment op 27 mei zal een veiligheidsperimeter worden ingesteld rond de werfzone: 
daar geldt een toegangsverbod. Tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg wordt de rijweg 
ongeveer zes uur lang (ca. 14.00 u tot 20.00 u) afgesloten. De hele dag is er een parkeerverbod van 
toepassing. De Kennedy-fietstunnel blijft open voor verkeer richting en komende van Hoboken. Vanuit en 

in de richting van de stad zal er via de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn.  
 
Om veiligheidsredenen roept Waterwegen en Zeekanaal NV iedereen op om weg te blijven en niet te komen 
kijken naar de afbraak. Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdens de afbraak regelmatig zorgen voor 

updates via de website en sociale media. Na afloop van de werken en na vrijgave van de 
veiligheidsperimeter op 27 mei zal de waterwegbeheerder, samen met de aannemer, aanwezig zijn aan de 
infokeet van Nieuw Zuid om vragen van de pers te beantwoorden. 

 
Meer informatie 
 

http://sigmaplan.be/nl/projecten/antwerpse-scheldekaaien/deelprojecten/nieuw-zuid/


 

                                       

Meer info over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien en de laatste stand van zaken vindt u hier. 
De verschillende stappen die in Nieuw Zuid doorlopen worden, zijn te bekijken in dit animatiefilmpje. 
De projectnieuwsbrief die in een ruime perimeter rond de werf werd bedeeld, kunt u hier nalezen.  
 

 
 
 

 
Voor meer informatie: 

 
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 
Afdeling Zeeschelde  
Carolien Peelaerts 
Communicatieverantwoordelijke 
carolien.peelaerts@wenz.be 

+32 (0)498 94 58 88 
Anna Bijnsgebouw  
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44 
2018 Antwerpen 
 
www.sigmaplan.be 
Twitter (#sigmaplan) en Facebook 

 
Aannemer THV Scheldekaaien  
(een tijdelijke vereniging van de drie waterbouwers Hye – Herbosch-Kiere – Artes Roegiers)  
Jeroen Van den Bossche 
T +32 (0)3 237 12 99 

 
RIS Evergem  

River Information Service 
7d/7d - 24u/24u 
T: +32 (0)9 253 94 71  
ris.evergem@wenz.be 

http://sigmaplan.be/nl/projecten/antwerpse-scheldekaaien/deelprojecten/nieuw-zuid/
https://vimeo.com/139208135
http://sigmaplan.be/uploads/2017/04/nb-scheldekaaien-april-2017-lr-spreads.pdf
http://www.sigmaplan.be/


 

                                       

 

 
Waterwegen en Zeekanaal NV beheert de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen 

Als Vlaams overheidsagentschap investeert W&Z in een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterwegen in het 

werkingsgebied van de vennootschap, inclusief de erlangs gelegen terreinen. Drie kerntaken stellen we hierbij voorop: de toename van 

transport via het water, beveiliging tegen overstromingen en bescherming van het milieu, en tot slot de versterking van het 

multifunctionele karakter van de waterweg, met aandacht voor recreatie, natuurbeleving en wonen langs het water. 

W&Z beschouwt zijn missie als een belangrijk maatschappelijk project en voert een modern, vernieuwend en toekomstgericht beleid 

met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen. 

 

 


