
Overslagsysteem Maasvlakte
Ontwerpen van een overslagsysteem bij de Nieuwe Waterweg

Huidige situatie Nieuwe situatie

Doorsnede AA’ Doorsnede BB’

Doorsnede Golfbreker

Groep 2:
Tom van Berkel   
Manuel Wander 

Damian van der Hor 
Gerben de Jong

Martijn van de Kamp

Doorsnede kademuur (boven+zijaanzicht) Doorsnede Overslag diepzee op binnenvaart Impressie kade

Diepzeeschepen

Overslag containers

Overslag olie Overslag bulkgoederen

Overslag op binnenvaart

Sluizen

De opdracht
Ontwerp een overslagsysteem wat bestand is tegen een zeespiegelstijging 
van 3 meter. Deze stijging van het water wordt in de toekomst verwacht. 
Om hier Nederland bestand tegen te maken in de toekomst kregen wij dus 
de opdracht om hier over na te denken. We hadden hierbij de keuze uit 3 
verschillende projectlocaties, waarbij wij als groep hebben gekozen voor 
de projectlocatie de Maasvlakte en dus het begin van de Nieuwe Waterweg. 
De rede hiervan was, dat we in het ontwerp van het overslagsysteem als één 
van de hoofdonderwerpen de zeeschepen moesten meenemen. Vanuit de 
perspectief gezien, is het tijd besparend en daardoor goedkoper als schepen 
niet landinwaarts hoeven maar aan de rand van het gebied hun lading 
kunnen lossen. De locatie van het overslagsysteem langs de kust zagen wij 
hierdoor dan ook als beste optie. Dit was aan het begin van het project onze 
insteek als het ware en daar zijn we gedurende het project steeds verder op 
ingezoomd en uiteindelijk is er een mooi eindontwerp ontworpen en in een 

rapport beschreven.

Visie
Het havengebied heeft nog veel te doen om zich voor te bereiden op 
de klimaatverandering die gaan optreden richting het jaar 2020. De 
toekomstverwachting rondom de zeespiegelstijging hebben momenteel 
geen prioriteit, want er wordt vooral gefocust op het aspect duurzaamheid. 
De verwachtingen met betrekking tot de overslag zijn als volgt. De gebruikte 
fossiele brandstoffen voor het transport zullen gaan afnemen. Daarentegen 
zal het aantal te transporteren containers gaan toenemen en komt er 
een vervanger voor de aardolie. Verder wordt de transitiebrandstof LNG 
toegepast in de toekomst, die mogelijk nog zal overgaan naar bio-LNG. 
Wellicht ontwikkelt de duurzame stof waterstof zich ook nog tot een veel 
gebruikte brandstof. Tot slot verwachten we een toename in transport dat 

via de binnenvaartschepen plaats vindt.
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