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PORT DE 
BRUXELLES  

= 

Un port 
intérieur 

d’une 
grande 

métropole  
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Accessibilité nord : bateaux jusqu’à 4.500 t  

24 h. sur 24 

à 5 heures d’Anvers 

14 km de voie d’eau 

Accessibilité sud : péniches de 1.350 t 

AccessiblitAccessiblitéé    
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PORT  DE   
BRUXELLES  

=  

 centre 
économique 

300 entreprises 

emplois diversifiés 

6.000 emplois 
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PORT DE PORT DE 
BRUXELLES BRUXELLES   

==  

PlatePlate--forme forme 
logistique logistique 

intermodale intermodale 
au cau cœœur des ur des 

rrééseaux seaux 
europeuropééensens  
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Port de Bruxelles Port de Bruxelles : : rréépartition par modespartition par modes  

22 millions de tonnes 

de marchandises transportées en 2006, 

dont : 

Route :   14 millions de t 

Voie d’eau : 7,5 millions de t 

Fer :  0,5 millions de t 

Potentiel de développement par 

voie d’eau: 3 fois supérieur, sans 

investissements complémentaires 
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RRéépartition par catpartition par catéégories de marchandises gories de marchandises --  20062006  

Matériaux de 
construction

49%

Produits pétroliers
30%

Produits agricoles 
& alimentaires

13%

Minerais et 
ferrailles

3%

Conteneurs
3%

Produits 
métallurgiques

2%
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Terminal Terminal àà conteneurs conteneurs  

Exploitation du terminal : 

1ère année de fonctionnement (2004)  ±3.500 EVP 

2ème année (2005)  10.600 EVP 

3ème année (2006) 12.100 EVP 
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Actieplan van staatssecretaris 

Brigitte Grouwels voor de periode 

2005 – 2009 

 

68 maatregelen ter ondersteuning 

van de havenactiviteiten   
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HavenHaven van Brussel van Brussel: : nieuwenieuwe  initiatieveninitiatieven    

 Subsidies voor ontwikkeling regelmatige containerlijnen 

  
 

 Referentiecentrum logistieke sector 

 
 

 Promotie short sea shipping 

 
 

 Studie rond hoogte van de bruggen 
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Subsidies voor de ontwikkeling  van regelmatige 
containerlijnen 

MAATREGEL 

subsidie van 12 € per TEU voor 

regelmatige containerlijnen over het 

water (notificatie bij de Europese 

Commissie momenteel in behandeling)  

DOELSTELLING 

wegwerken van concurrentieel nadeel water-

transport tegenover het wegverkeer 

concurrentie toelaten tussen binnenvaartoperatoren  
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Referentiecentrum logistieke sector 

MAATREGEL 

oprichting van een professioneel referentie- 

 centrum voor de logistieke sector in het havengebied 

 

DOELSTELLING 

centralisering van alle bestaande opleidingen in logistiek en transport 

aanbod aan bijkomende opleidingen 

een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

« uniek loket » voor de ondernemingen 

tweetaligheid van het centrum 
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Promotie short sea shipping + aanwerving 
transportdeskundige 

 MAATREGEL 

samenwerking met de andere regio’s inzake promotie short sea 

shipping  

gerichte promoties voeren naar potentieel geïnteresseerde klanten  

aanwerving van een transportdeskundige: analyse van de 

goederenstromen, optimaal gebruik maken van waterweg + spoor 

 

 DOELSTELLING 

betere kennis en promotie van de mogelijkheden van de haven van 

Brussel inzake short sea trafiek  
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Studie rond hoogte van de bruggen 

MAATREGEL 

een studie uitvoeren rond de hoogte van de 

bruggen in opdracht van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 

 DOELSTELLING 

de economische, technische en 

stedenbouwkundige haalbaarheid van een 

verhoging van de bruggen bestuderen 

aanpassing in functie van europese 

standaardcapaciteit binnenschepen 
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Merci pour votre attention 
Dank u voor uw aandacht 


