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6 I VOORWOORD

Gazet van Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen hebben m instens één gem eenschappelijk stre
ven. Ze willen beide een welvarende haven, m et groeim ogelijkheden en toekomst.

Het aandeel van de Antwerpse haven in de economische welvaart van Vlaanderen kan moeilijk wor
den overschat. De haven zorgt voor werkgelegenheid voor vele inwoners van Antwerpen en Oost- 
Vlaanderen. Maar ook ver buiten  de directe omgeving van de haven is zij een bron van veel economi
sche activiteit en welvaart.

Hoewel de haven zo veel betekent voor Vlaanderen, zijn er in Vlaanderen geen breedpubliekskranten 
die het nieuws op en rond 'den basseng' van dichtbij opvolgen. Gazet van Antwerpen heeft in 2005 op 
de redactie een havencel opgericht, m et journalisten  u it verschillende deelredacties, elk m et h un  eigen 
invalshoek. Het economisch, politiek, sociaal, logistiek en dagelijks nieuws u it de haven krijgt sinds
dien veel m eer aandacht in de krant. Gazet van Antwerpen blijft daarbij de voor de haven levensbelang
rijke economisch-politieke dossiers, zoals de u itdieping van de Schelde en de reactivering van de 
Ijzeren Rijn, hoog op de agenda houden.

Dit eerste havenjaarboek van Gazet van Antwerpen illustreert hoe omvangrijk, afwisselend en boei
end nieuws u it de haven kan zijn. 2005 was uiteraard het jaa r van de opening van het Deurganckdok. 
Maar ook buiten die historische gebeurtenis viel er links en rechts van de Schelde heel w at te beleven.

En niet alleen in  de wereld van tonnenm aten en productiequota. Alhoewel de tijd van buildragers, 
ceelbazen en boekwijven ver achter ons ligt, blijft de k ran t ook nu  oog hebben voor de m ens achter de 
havenactiviteiten. En al evenzeer voor het wankele evenwicht tussen economische expansie en behoud 
van n a tu u r en leefwereld.

De Antwerpse havenactiviteiten strekken zich u it over een tientallen  kilometers lang gebied. Een w ir
w ar van kaaim uren, dokken, spoorlijnen, containerparken en industrieterreinen. Daardoor lijkt de 
haven voor de leek zo onbevattelijk, uitgestrelct, verw arrend, onmetelijk.

Daarom dit havenjaarboek, dat de impressie van een heel jaa r activiteit sam envat in één boekenrug. 
Een hebbeding voor iedereen die in de haven aan de kost komt. Maar ook een leerrijke verrassing voor 
wie m inder bekend is m et de haven en ze bijgevolg onderschat.

Luc Rademakers 
hoofdredacteur



W anneer u d it leest, heeft de haven er weer een razend d ruk  m aar voorspoedig ja a r  opzitten. Als u het 
cijferm ateriaal achteraan dit jaarboek consulteert, zult u vaststellen dat de totale goederentrafieken 
opnieuw  gestegen zijn en dat we m eer specifiek in de containertrafiek  tot de sterkste groeiers van 
Europa blijven behoren.

Het gaat dus goed m et uw wereldhaven.

En zoals u weet trek t n iet alleen de haven profÿt van deze positieve evolutie. Het Havenbedrijf 
Antwerpen stelt 1600 m ensen te werk en daarnaast verschaft de m aritiem e sector, inclusief de petrole
um  verwerkende nijverheid, in de regio direct een inkom en aan ru im  60.000 w erknem ers en indirect 
nog eens aan m éér dan 80.000. Samen m aakt dat bijna 145.000 gezinnen. Deze economisch zo belang
rijke situatie bestendigen en w aar mogelijk nog verbeteren, is en blijft w ellicht onze belangrijkste taak 
als Havenbedrijf.

We hebben alle redenen om vertrouw en te hebben in de toekomst. Na zeven ja a r onderhandelen  m et 
Nederland is het akkoord over de verdieping van de Schelde een feit, zodat we ook de volgende jaren  
de grootste schepen ter wereld in onze haven kunnen ontvangen. Maar als het Havenbedrijf Antwerpen 
zijn streven naar duurzaam heid  wil w aarm aken, m oet er nog flink  worden gesleuteld aan de m anier 
waarop de goederen van en naar de haven worden vervoerd. Het blijft dan ook onze absolute am bitie 
om m inder lading langs de weg te vervoeren en m éér m et het spoor en de binnenvaart. Mede daarom  
is het dossier ‘de Ijzeren Rijn’ - de spoorverbinding m et het Duitse Rhurgebied - in de toekom st van zeer 
groot belang.

Maar onbekend is onbem ind. Daarom zijn we bijzonder verheugd om net zoals u kennis te mogen 
m aken m et d it fraaie Jaarboek. Het geeft een accuraat overzicht van het reilen en zeilen van een wereld
haven en dank zij het superieure fotom ateriaal krijgt u een rian t inzicht in de ‘om vang’ van onze 
haven. Niet alleen van de schepen, de dokken en de kranen, m aar ook van de inzet van onze medewer
kers. Wij danken hen voor deze sam enw erking en we danken u voor de trots w aarm ee u uw w ereldha
ven draagt.

We hopen dat d it jaarboek het eerste is van een lange rij, zodat het later ook nog geschiedkundige 
waarde krijgt.

Moge 2006 een u itm un tend  jaa r worden.

Eddy Bruyninckx Leo Baron Delwaide
Afgevaardigd bestuurder Havenschepen







Binnenvaart haalt 
100 miljoen ton

Een binnenschipper heeft aange
meerd. Hij bracht een lad ing  sta
len platen n a a r  Antwerpen.
Foto Frederik W eekx

Groei van 8 % in  v ier Vlaamse havens

Het jaa r begon m et goed nieuws u it de sector 
binnenvaart. Het binnenvaartvervoer in  de vier 
zeehavens haalde voor het eerst de 100 m iljoen 
ton. Dat bleek u it de trafiekcijfers over 2004 die 
Prom otie B innenvaart V laanderen in  jan u ari 
2005 publiceerde. Op alle Vlaamse binnenw a
teren sam en werden in 2004 opnieuw recordcij
fers geboekt.

De economische heropleving in België weerspie
gelt zich duidelijk in  de stijging van de Vlaamse 
binnenvaarttrafiek. Over 2004 realiseerde de bin
nenvaart in Vlaanderen 4,68 m iljard tonkilome- 
ter (om precies te zijn: 4.687.527.003 tkm). Een 
tonkilom eter is het vervoer van één ton over een 
afstand van één kilometer. Deze prestatie kom t 
overeen m et een stijging m et 4,07% tegenover

2003, bijna het dubbele van de groei van het 
bru to  b innenlands product (bbp). Daarmee ken
den de kleinere waterwegen de grootste relatieve 
trafiekgroei ooit, m et o.a. een toenam e m et 20% 
op de Dender en 10% op het Kanaal Leuven-Dijle.

De ‘m odal sh ift’ en de optie voor andere trans- 
portvorm en zoals de binnenvaart, zijn zelf een 
gevolg van o.a. de verstikkende situatie op veel 
van onze wegen. Die verschuiving naar de bin
nenvaart m anifesteert zich ook in  de langeter- 
m ijntrend. In vergelijking m et 1995 lag het aan
tal tonkilom eters dat in  2004 op de Vlaamse bin
nenw ateren werd gevaren 61,5% hoger.

Het toenem end belang van de b innenvaart voor 
de Vlaamse ondernem ingen en voor de m obili
teit op onze wegen, blijkt verder u it de trafiek-



cijfers van het binnenvaartvervoer in de vier 
Vlaamse zeehavens. Voor de eerste keer benader
de het binnenvaartvervoer in  de zeehavens in 
2004 de kaap van de 100 m iljoen ton (om precies 
te zijn: 99.612.000 ton). Voor de vier zeehavens 
sam en is dat een groei van m aar liefst 8,1% tegen
over 2003. Tegenover nauwelijks v ijfjaar geleden 
is het binnenvaartvervoer in  de vier Vlaamse zee
havens m et bijna 32% gestegen. Met deze cijfers 
in  de hand , bep le it P rom otie B innenvaart 
Vlaanderen dat m eer aandacht zou uitgaan naar 
afvoerfaciliteiten voor transport naar het h in ter
land.

Containers

Een van de belangrijkste drijvende krachten 
achter de sterke stijging van de binnenvaart, en 
in het bijzonder achter het groeiend belang van 
de b innenvaart in  de Vlaamse zeehavens, is de 
groei van het containervervoer per binnenschip.

In 2004 werden op de Vlaamse C ontainerterm in
als 403.951 TEU containers overgeslagen op een 
binnenschip, dat is een stijging m et 38,4% tegen
over 2003 en bijna een verzevenvoudiging tegen
over nauwelijks zeven jaa r geleden.

Binnenscheepvaart op de Schelde. 

Foto Dirk Kerstens



"Klaar voor opname? 
Actie!"
‘K inderen van D ew indt’ ingeblik t 
in  A ntw erpse haven

Een van de betere tv-reeksen van 2005 speelde 
zich af tegen het decor van de haven. Terwijl eind 
jan u ari de eerste afleveringen van ‘Kinderen van 
Dewindt’ over het Eén-scherm rolden, werd in de 
Antwerpse haven nog druk  gewerkt aan de opna
m es van de laatste  afleveringen. Gazet van 
Antwerpen ging een kijkje nem en op de set aan de 
Noordnatie.

D insdagochtend, 10 uur. De ploeg van 
‘Kinderen van Dewindt’ is al een uurtje  aan het

opnem en. Cam era’s w orden af- en aangereden, 
lichten worden bijgesteld, figuranten in  oranje 
overalls lopen d ruk  te doen. Aan de kade ligt een 
schip aangem eerd dat ‘Bato’ heet. Aan de m asten 
w apperen vlaggetjes m et ‘Dewindt’ op. Omdat 
we nog geen enkele aflevering van ‘Kinderen van 
Dewindt’ hebben gezien, snappen we niks van 
wat er h ier eigenlijk gebeurt.

Aan een geïmproviseerd ontbijtbuffet (lees: tafel 
m et toile cirée, therm ossen koffie en stapels 
bo terham m en m et choco) giet Katia zich een

Kun je  je  een betere locatie voorstellen om een tv-serie aan te kondigen dan op 'de stoep' van het Havenhuis, m et zicht op het Willemdok?  
Foto Bert H ulselmans



bekertje m et iets warm s in. Katia is de scriptgirl. 
“Néé, ik heb het script n iet geschreven”, lacht ze. 
“Ik hou in  de gaten of het scenario wel goed 
w ordt gevolgd. Of er tijdens de opnam es geen 
foutjes in  sluipen.” Katia weet ons precies te ver
tellen waarover de scènes gaan die vandaag wor
den ingeblikt: “Het gaat n iet zo goed m et het 
bedrijf van Dewindt. De bazen hebben extra per
soneel beloofd, m aar ze kom en h un  belofte niet 
na. En dus begint het personeel te m orren .”

Bato

Dieter en Eveline lijken constant over kabels te 
struikelen. “We zijn de eigenaars van de boot 
daar”, knikken ze naar de ‘Bato’. “Het bedrijf waar
voor we werken, heeft de boot een dagje verhuurd 
aan de filmploeg. Een makkelijke dag voor ons, 
dus. Behalve wat heen en weer varen, hoeven we 
niks te doen.” Dieter en Eveline weten dat de 
schrijvers van ‘Kinderen van Dewindt’ de mosterd 
af en toe in het echte bedrijfsleven aan de haven 
gingen halen. “Onze boot heet eigenlijk ‘Rojas II’”, 
legt Dieter uit. “Rojas kom t van Rob en Jasmine, de 
kinderen van de bedrijfsleider. In ‘Kinderen van 
Dewindt’ heet de boot ‘Bato’: van Bart en Tom, de 
kinderen van bedrijfsleider Karei Dewindt.”

D iscussiëren

We gaan even opw arm en op de ‘Jan Plezier’, de 
boot die dienstdoet als kleedruim te/cafetaria/ 
m ake-upkam er. In de schm inkstoel z it Axel 
Daeseleire, alias Bart Dewindt. Bart Dewindt 
m oet straks Fons de schipper overtuigen om de 
andere schippers weer aan het werk te zetten. 
“Bart is een eigenzinnig, zéér zelfstandig, doch 
n iet on-sympathiek figuur”, legt Axel u it. “Van 
het hele bedrijf ben ik degene die het dichtst bij 
de schippers staat en dus ook het best m et hen 
kan discussiëren.”

W erner is figurant. Hij m oet in een oranje over
all de hoop schippers vergroten die door Fons 
w ordt aangezet tot staken. W erner is een gewel-

Geen stress voor Axel Daeseleire. Een ‘grote m a n ’ als hij kent zijn  tekst. 
Foto Bert H ulselmans

dig ervaren figurant. Hij heeft twee album s vol 
foto’s bij zich van alle series w aarin hij een rolle
tje had. “’Flikken’, ‘W ittelcerke’, ‘Fam ilie’, 
‘Samson en G ert’, ‘Het Geslacht De Pauw’”, somt 
hij op. “Maar ook film s als ‘D ief, ‘De Kus’, 
‘Casablanca’.” In het echte leven is W erner brand
weerm an. “Een hobby als een ander”, vindt hij. 
Toch zou hij nooit zijn job bij de pom piers willen 
opgeven voor een carrière op het w itte doek. 
“Neenee, geef mij m aar zekerheid. Die acteurs, 
die gaan m eer doppen dan werken. Alleen de 
grote m annen kunnen  ervan leven. Grote m an
nen, zoals den Axel.”



“Wâârke 
grdtverdoemme!”

Robert Restiau speurt m a r  de geschiedenis 
van de Antwerpse stuwadoors.
Foto Jan Van der Perre

Antwerpse stuwadoors zoeken informatie over 
hun geschiedenis

Vrijwel ongem erkt evolueerden de Antwerpse 
stuwadoors in zo’n  zeventig jaa r van ‘veredelde 
dokwerkers’ tot term inaluitbaters die m iljarden 
investeren. Nu een aantal Antwerpse havenlei- 
ders vrij gelijktijdig m et pensioen is gegaan en de 
beroepsvereniging ABAS ook nog eens zeventig 
jaa r viert, willen ze h u n  geschiedenis neerschrij
ven. “Wij doen dus een oproep tot al wie docu
m enten, foto’s, getuigenissen of gewoon pittige 
anekdotes heeft”, zegt Robert Restiau.

Midden 2004 ging Robert Restiau m et pensioen 
als gedelegeerd bestuurder van de havenorganisa- 
tie Agha, inmiddels herdoopt in Alfaport. Restiau 
is nog wel voorzitter van de cvba Brabo. En ook 
Agha-voorzitter en bedrijfsleider Jan Pellens ging 
m et pensioen. “Tijdens de afscheidsreceptie voor 
Hugo Rosiers, de secretaris-generaal van ABAS,

werd toevallig geopperd dat er reeds heel veel over 
de haven van Antwerpen is geschreven, m aar een 
specifieke geschiedenis van de stuwadoors nog 
ontbreekt. En er werd opgemerkt dat het dan wel 
de hoogste tijd is, zo niet gaan veel getuigenissen 
definitief verloren”, aldus Restiau. “Van het een 
kwam het ander. Een twaalftal stuwadoors zette 
zich achter dat idee. Een werkgroep werd opge
richt en er werd mij gevraagd de zaak u it te schrij
ven tegen midden 2006.”

“De bedoeling is de geschiedenis van de stuwa
doors te schrijven van 1935 to t heden. W aarom 
1935, zal u vragen. O m dat in  d a t ja a r  de 
Algemene Beroepsvereniging van het Antwerpse 
Stouwers-bedrijf, ABAS, werd opgericht.”

“Het is dus n iet onze bedoeling te gaan schrij
ven w at al geschreven is. Maar we stelden vast dat



Scheldegidsen 
zetten rol 
van haven 
in de verf

we over de ABAS-periode voor 1961 vrijwel niets 
vinden. We zouden dus graag m eer inform atie 
krijgen over de 64 stichtende bedrijven die ABAS 
in 1935 hebben opgericht. Hoe zijn die nadien 
geëvolueerd, m et wie faseerden ze, enz. “

“In elk geval w aren die stouwers aanvankelijk 
een soort veredelde dokwerkers, die vaak m et de 
pet in de hand  bij de francofone Antwerpse 
havenbourgeoisie h u n  commissie gingen opvra
gen. Later evolueerden die bedrijven to t kapitaal
krachtige term inaluitbaters die zelf m iljarden 
investeerden en zelf rechtstreeks m et de reders 
contracten afsloten. Vooral het Antwerpse tien
jarenp lan  1955-1965 van Craeybeckx en Delwaide 
sr. speelde een cruciale rol in  die evolutie.”

“Wij w illen ook de m arkante persoonlijkheden 
belichten, zoals Georges Sirtaine, Maurice en 
Eugène Colson, Jan Dierickx en vele anderen. 
Tegelijk zoeken we foto’s en de petite histoire, de 
anekdotes die de geschiedenis kruiden. Zo weten 
we bijvoorbeeld dat Noord Natie ooit m et kar en 
paard in  Henegouwen de im m ense granieten 
drem pel van het gem eentehuis van Borgerhout 
ging ophalen. Of er is dat verhaal van de toenm a
lige baas van H essenatie M aurice Dierickx. 
Havenschepen Delwaide sr. vroeg hem  w at hij 
ging doen m et de nieuwe concessie die de stad 
hem  verleende. De natiebaas keek hem  aan en 
antwoordde prom pt: “Wâârlce grdtverdoem m e!” 

Bij het ter perse gaan van dit boek had Robert 
Restiau nog n iet echt veel b ruikbaar m ateriaal 
binnengekregen.

Scaldisnet leidde in 2005 Scheldegidsen op. De 
deelnem ers kregen een intensieve cursus over 
alle aspecten van de rivier. “De bedoeling van het 
project was om m ensen tot goed geïnformeerde 
gidsen op te leiden, m aar ook om  een grensover
schrijdend ‘Scheldegevoel’ mee te geven aan de 
bevolking”, zegt Guido Moens van Scaldisnet.

De gidsenopleiding draaide vooral rond het 
Schelde-estuarium, dat zijn zowel de Zee- als de 
Westerschelde. Alles kwam aan bod. De n a tu u r 
en de landschappen aan de rivier, m aar ook de 
geschiedenis, de cu ltuu r en niet te vergeten het 
economisch belang van de stroom. “Onder m eer 
de rol van de Antwerpse haven is een onderdeel 
van de opleiding”, zegt Guido Moens.

De opleiding gebeurde op verschillende plaat
sen aan de Schelde. Soms stond er ook een boot
tocht op het program m a. Aanleiding voor de gid
senopleiding was de goedkeuring van de ontwik- 
kelingsschets Schelde-estuarium. Dat is een lan
ge term ijnvisie waarbij tegen 2010 een aantal 
grote in frastructuurw erken  in  h e t estuarium  
worden uitgevoerd. Behalve de Schelde-uitdie- 
ping zitten in  die visie ook natuur- en land- 
schapsprojecten en w erkzaam heden voor de vei
ligheid en het behoud van de natuurlijkheid. 
“Het gaat om vrij grote projecten die m aatschap
pelijk belangrijk zijn. Precies daarom  willen we 
dat de bevolking m eer betrokken w ordt bij de 
ontw ikkelingen van de Schelde. De toegankelijk
heid van de rivier en de beveiliging tegen over
strom ingen zijn zaken die iedereen aanbelangen. 
Net zoals de verdere economische ontwikkeling 
van de Antwerpse haven.” De cursus Scheldegids 
kwam er op verzoek van de A dm inistratie van 
W aterwegen en Zeewezen (AWZ) en kreeg de 
steun van organisaties zoals het C entrum  voor 
Natuur- en Milieu-educatie, Grenzeloze Schelde 
en De Milieuboot.



16 ITELEX JANUARI

...) De haven sluit 2004 af met indrukwekkende trafiekciifers.

Antwerpen verzette 152,33 miljoen ton, bijna 10 milioen ton of 6,6%

meer dan in het recordjaar 2003. ...•)• De trafiek op het Albertkanaal

steeg in 2004 met 1 procent tot 2.942 milioen tonkilometer. In totaal 

werd er 39,287 milioen ton over de waterweg vervoerd, een toename

van 2,4%. ...•)• De Oost-Vlaamse gouverneur André Denys wil betere

afspraken met Antwerpen over de Waaslandhaven. Hii vindt dat ziin 

provincie de lasten draagt van de Waaslandhaven terw iil Antwerpen

de winsten incasseert. ...•)• Paul Valkeniers wordt gedelegeerd

bestuurder bii de organisatie van havenwerkgevers Cepa. ...7

Arbeiders van Degussa Antwerpen leggen het werk neer. Ze protes

teren tegen de onderbezetting van de ploegen. De vakbonden steunen 

de actie. ...•)• Ook bii Total Raffinaderij Antwerpen breekt een sta

king uit. De werknemers nemen het niet dat ze permanent op mini-

mumbezetting moeten draaien. ...•)• Een groep toonaangevende

bedrijven, waaronder Agfa-Gevaert, Ahlers Bridge en baggeraar 

DEM E, beslissen om een Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel op

te richten. ...•)• Per 1 ianuari staat Mare Loridan (43) aan het roer

van de Belgische Transportarbeidersbond - afdeling havens. Loridan

volgt als federaal secretaris Bob Baete op die met pensioen gaat. ...•)•

Het Antwerpse scheepsherstellingsbedrijf New ARF Shipping (New 

Antwerp Repair Facilities Shipping) legt de boeken neer. Het bedriif 

wordt fa illie t verklaard. ...•)• De bagger- en milieugroep DEME bun

delt ziin milieu-activiteiten met het Waalse Ecoterres. In de nieuwe



fusiemaatschappii verwerft DEME een belang van 74,9%. ...7  De

Belgische tankerrederii Euronav koopt een dubbelwandige E3-tanker 

aan. Het schip, de Bourgogne, heeft een laadvermogen van 296.230

dwt en zal worden ingezet in de Tankers International Pool. ...Bii

BASF vinden vakbonden en directie een oplossing voor de discussie

rond de onderhoudsbeurt van de steamcracker. ...•)• De veertiende-

eeuwse witstenen kerktoren van Wilmarsdonk is na een grondige 

beurt weer opgeknapt. In opdracht van het Havenbedrijf werd de

toren in 2004 grondig onder handen genomen. ...•)• De Belgische gas-

tankerrederii Exmar boekte in 2004 15,3 milioen euro nettowinst. Dat

is biina een kwart beter dan het iaar voordien. ...•)• Tom Nauwelaerts

(37) gaat bii Ahlers aan de slag als logistiek directeur. ...•)• Sinds 1

januari is Ronny Detienne (52) algemeen directeur van de coöpera

tieve vennootschap Brabo die in Antwerpen met zowat 330 perso

neelsleden de bootsmannen en havenloodsen levert. ...•)• Rederii

Cosco Container Line wiiz ig t de Europese rotatie van de tweede loop 

tussen Noord-Europa en China. Daarbii moet Rotterdam plaats

maken voor Antwerpen, dat de eerste Europese loshaven wordt. ...

Thomas Leysen (Umicore) en Philippe de Buck (Unice) worden

benoemd tot bestuurders van BASF Antwerpen. ...•)• Na maanden van

prikacties sluit Vlaams minister van Verkeer Kris Peeters een so

ciaal akkoord met het personeel dat de loodsboten van de Vlaamse

Gemeenschap bemant. ...•)• De Antwerpse beroepsvereniging van

stouwers, ABAS, maakt haar nieuwe tarieven bekend.







Minister vol lof 
over veiligheidsmaatregelen

M inister Landuyt bekijkt de veiligheidsmaatregelen op de Noordzeeterm inal van HNN/PSA. 
Foto Dirk Kerstens

Het leefklim aat in de haven wijzigde eind 2004, 
begin 2005 grondig. Door de toepassing van de 
ISPS-code (international ship and port facility se
curity) zijn alle term inals om heind en kregen alle 
dokwerkers al een ‘alfapasje’ dat h un  doorgang 
m oet verlenen. Federaal m inister van Mobiliteit 
Renaat Landuyt (sp.a) kwam de toepassing begin 
februari inspecteren. Hij gaf Antwerpen een ru im  
voldoende.

In de nasleep van de aanslagen van 11 september 
2001 verplichtte Washington wereldwijd alle havens 
die handel drijven met Amerika tot draconische vei
ligheidsmaatregelen. In 2004 werden die in België 
bij wet verankerd.

In de striemende regen kwam minister Landuyt op
10 februari op het terrein, te beginnen met de 
Noordzeeterminal van Hesse-Noord Natie (PSA), ver

gewissen van de toepassingen. “Want als overheid 
nemen we de veiligheid zeer ernstig.” In de weken 
die aan het ministeriële bezoek voorafgingen, contro
leerden inspecteurs reeds de veiligheidsmaatregelen 
met steekproeven. Landuyt noemde de doorgangs- 
pasjes van werkgeversorganisatie Alfaport “een goed 
voorbeeld van veiligheid”. Tegelijk kwam er vanuit 
de werkgevers de vraag naar... meer regelgeving. Zo 
zegt het koninklijk besluit wel dat er omheiningen, 
bewaking en camera’s moeten komen, maar gestan
daardiseerd is dat alles nog niet.

Voor Landuyt was de conclusie duidelijk. ‘We zijn in 
orde met de ISPS-code, maar er moeten nog verfijnin
gen gebeuren. Dat wordt een voortdurend proces van 
overleg. Als overheid hebben wij daarin een coördine
rende rol.” Volgens de minister kan veiligheid zelfs 
een concurrentie-element worden. “Als we dit goed 
uitwerken kan veiligheid een uithangbord zijn.”



Eerste beelden 
van Lange Wapper

Eind februari publiceerde Gazet van Antwerpen 
voor het eerst beelden van Lange Wapper, de tui- 
brug die sam en m et een nieuwe Scheldetunnel 
de Antwerpse Ring m oet rondm aken (Ooster- 
weelverbinding).

De nieuwe Scheldetunnel m ondt op rechteroe
ver u it bij Fina aan de Scheldelaan 1. Daar ver
trekt de nieuwe brug naar de Antwerpse Ring 4, 
m eer bepaald het viaduct aan het Sportpaleis in 
Merksem. De b rug  w ordt 1,5 to t 1,8 kilom eter 
lang en loopt onder m eer over de Royerssluis 13, 
S traatsburgbrug 6 en het gelijknamige dok 10, 
Noorderlaan 5 en Albertkanaal 11 én passeert

rakelings de brandw eerkazerne Hoofdw acht 
Dokken 15 en restauran t Het Pomphuis 16.

Het verkeer neem t de b rug  op twee niveaus. 
Voertuigen die u it de tunnel komen, rijden op 
het laagste niveau. Wie rich ting  Linkeroever wil, 
rijdt bovenaan: zo’n dertig  m eter boven het dok- 
water. Boven de Noorderlaan splitst de brug: 2 
leidt naar de Ring rich ting  Gent of brengt het ver
keer vanuit Gent naar de tunnel; 3 is bestem d 
voor verkeer richting of kom ende van Nederland. 
Het hoogste p u n t van de vijf pijlers van Lange 
W apper bevindt zich 120 m eter boven h e t dokwa- 
ter, o f op drie m eter na de hoogte van de 
Antwerpse kathedraal.

Een sim ulatie  van de tuibrug, de m eest besproken schakel van de Oosterweelverbinding. 
Foto GvA



Vlaamse regering akkoord over tracé Ooster- 
weelverbinding

De Vlaamse regering beslechtte half september 
de discussie over het tracé van de Oosterweelver- 
binding. De brug Lange W apper gaat van het via
duct van Merksem langs het Eilandje om aan de 
Scheldelaan in een tunnel de Schelde onder te 
duiken.

Deze beslissing van de Vlaamse regering is be
langrijk in de verdere realisatie van het Master
plan Mobiliteit Antwerpen. De tolinkom sten van 
de Oosterweelverbinding vorm en een belangrijke 
financieringsbron van het Masterplan.

Vlaams m inister van Ruimtelijke Ordening Dirk 
Van Mechelen (VLD) blijft overtuigd dat het geko
zen tracé het best de economische, de verkeers
technische en de natuurtechnische doelstellingen 
verzoent. De O osterw eelverbinding slu it de 
Antwerpse Ring m et een tunnel onder de Schelde 
van Linkeroever, tussen het Sint-Annabos en 
Blokkersdijk, naar rechteroever aan het kerkje 
van Oosterweel. Op rechteroever komt er een 
knooppunt voor de aansluiting m et de haven en 
gaat het tracé verder via een viaduct ten noorden 
van het Eilandje, om dan aan te sluiten op het via
duct van Merksem. De kostprijs van het project 
wordt geraam d op 1,342 m iljard euro. Dit alles 
werd vastgelegd in  een Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (GRUP).

“Deze beslissing is héél belangrijk”, zegt Van 
Mechelen. “Voor de financiering van de Oosterweel
verbinding werken we samen met internationale 
financieringsgroepen. Zij willen duidelijkheid over 
de timing. Binnen het GRUP hebben we nu de gren
zen van het project vastgelegd. Dat gebeurde op 
basis van het overleg onder alle betrokkenen. Met 
de Oosterweelverbinding zorgen we ook voor het 
verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad.”

Op 21 oktober 2004 begon het openbaar onder
zoek. De start van de bouw van de Oosterweelverbin
ding is gepland voor begin 2007. Tegen 2011 moet de 
ontsluiting van de Antwerpse Ring een feit zijn.

1 Ingang/uitgang Scheldetunnel

2 Naar/van Gent

3 Naar/van Nederland

4 Ring

5 Noorderlaan

6 Straatsburgbrug

7 Scheldelaan

8 Mexicostraat (richting Londenstraat) 

9 Amerikadok

10 Straatsburgdok

11 Albertkanaal

12 Kattendijkdok

13 Royerssluis

14 Schelde

15 Brandweerkazerne

16 Restaurant Het Pomphuis



Een schaalmodel van Lange W apper boven het havengebied. 
Foto CvA
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...Bayer is de meest aantrekkelijke werkgever van België,

gevolgd door GlaxoSmithKline en Janssen Pharmaceutica. Dat 

b li ik t  uit de iaarli ikse  enquête van het uitzendbedriif Randstad.

...•)• BASF gaat de volgende drie iaar het Topsportfonds van de stad

Antwerpen sponsoren. Dit fonds investeert in de bouw van twee 

nieuwe topsporthallen en in verenig ingen zoals G erm ina l

Beerschot, Royal Antwerp FC en Racing Basket Antwerpen. ...)

De Nederlandse tankterm inaloperator Koninklijke Vopak hoopt 

tegen 1 iuli 2007 35 nieuwe iobs te creëren in ziin nieuwe chemieter- 

minal aan het Verrebroekdok. Dochter Vopak Chemical Logistics 

Belgium investeert de komende iaren ten minste 150 milioen euro.

...7 Het Iranese schip Iran Jahanara, geladen met staal, dre igt te

kapseizen aan kaai 498 in de Antwerpse haven. Sleepboten kriigen

het schip weer stabiel. ...•)■ Vanuit het m etaalconstructiebedrijf

G&G Willebroek vertrekken v ier enorme drukhouders voor gasop- 

slag. Die worden in vier afzonderlijke, spectaculaire transporten 

per ponton via de Schelde overgebracht naar de vestiging van

Antwerp Gas Terminal in de Waaslandhaven. ...•)• De douane heeft

in 2003 11.637 containers door haar mobiele scan gehaald. Het ging 

om 3.547 containers op de term inals, 7.659 containers aan de Frans



Tiismanstunnel en 431 containers bii specifieke operaties. ...De

West-hinder I I I ,  het laatste lichtschip dat tot 1994 actief was op de 

Noordzee, wordt van het Bonapartedok naar het Droogdok 6

gesleept voor herstellingswerken onder de w aterlijn . ...7  Rail Link

organiseert vanaf deze maand bloktreinen die rechtstreeks op 

Marseille rijden. De containers worden opgehaald in Antwerpen, 

Zeebrugge en Rotterdam. In Marseille wordt de lading overgeladen

op shortsea-diensten voor Noord-Afrika. ...•)• In opvolging van een

oproep van de Internationale Transportarbeiders Federatie ( IT F ) 

weigeren de havenvakbonden 5 uur lang in Antwerpen een gechar

terd containerschip van MSC te behandelen. De ITF neemt het niet 

dat de Duitse eigenaar ziin Bir-maanse bemanning beneden de ITF-

standaard betaalt. ...•)• Op de terreinen van Antwerp Gas Terminal

in Kallo wordt de eerste spadesteek gegeven voor een forse capa

cite itsuitbre id ing. De nieuwe gastanks zullen via een nieuwe p ijp 

leiding butadieen leveren aan Total Petro-chemicals. ...7  Een

inspectieploeg van BASF ontdekt een bom vlak bii pijpleidingen 

van het bedriif. In een emmer, gevuld met benzine en diesel, zit ook 

een piipbom waarin onder meer nagels, bouten, glas en een spring

lading zitten.







Karla Peijs en Kris Peet ers bij de ondertekening van het Schelde-ak-koord in  Den Haag.
Foto Jan Van der Perre

“Akkoord HSL opent deur 
voor Scheldeverdieping”

Half m aart werden principieel de laatste politie
ke obstakels tegen de Schelde-uitdieping wegge
werkt. Die doorbraak was pas mogelijlc nadat 
federaal m inister Johan Vande Lanotte (sp.a) in 
alle stilte een akkoord over de hogesnelheidslijn 
(HSL) had bereikt.

Een week eerder was een ‘defin itieve’ on tm oe
tin g  tussen  Vlaams m in is te r van O penbare 
W erken Kris Peeters (CD&V) en de N ederlandse 
m in iste r voor Verkeer Karla Peijs nog afgezegd. 
Peijs zag wél Vande Lanotte, in  A ntw erpen nog 
wel. Beiden kw am en to t een akkoord in  het 
HSL-dossier. Zowel over de exp lo itatie  van de 
h o g esn e lh e id slijn  tu ssen  B russel en 
A m sterdam  v an af 2007 als over h e t k ne lpun t, 
de bed ien ing  van Den Haag en Breda, w erd een 
oplossing uitgew erkt. Enig verband m et de 
Schelde-uitdieping was volgens de bew indslie
den to taal toevallig.

In elk geval konden Peeters en Peijs enkele uren 
later in Den Haag een m em orandum  van overeen
stem m ing ondertekenen dat het parcours naar

de door Antwerpen gevraagde uitd ieping m inu
tieus uittekent. Daartoe gingen even later in  alle 
discretie vier onderhandelingsteam s aan het 
werk om de technische en praktische details u it 
te werken.

Aan Vlaamse zijde werden die geleid door gewe
zen m inister Wivina Demeester, aan Nederlandse 
kan t door Niek Van Zutphen die per 1 januari 
N ederlands am bassadeur w ordt in  Australië. 
Bedoeling was dat de Nederlandse en Vlaamse 
regering de onderhandelingsteksten vóór het 
eind van het jaa r in  een defin itief verdrag zou
den betonneren. Hoeksteen in dat verdrag is voor 
Vlaanderen de eis om voor eind 2007 de uitd ie
ping te beginnen. Vóór Nederland is essentieel 
d a t de koppeling van de loodsgelden van 
Rotterdam aan die van de Scheldehavens w ordt 
opgeheven.



“Als die van ons 
dit maar niet ziet”
Havenkroegen blijven aparte biotoop

In februari zag de toekom st van Spek en Eieren, 
het roem ruchte havencafé en eethuis aan het 
Hansadolc, er m aar som ber uit. Een m aand later, 
het stond toen al een jaa r leeg, werd het gekocht 
door Jan de Jonge van buisleidingenbedrijf De 
Jonge NV voor 60.000 euro.

Jam m er genoeg ging de Mira Bari in  april wel 
ten onder. Volgens de strenge ISPS-code m oeten 
er rond alle term inals en sluizencomplexen 2,5 
me-ter hoge om heiningen komen. Zo raakte het 
café afgesloten van de buitenwereld.

Maar ook zonder dit eens zo populaire café aan 
de W atergang m o etje  nooit echt honger en dorst 
lijden in  de haven. Zelfs om negen u u r ‘s m or
gens schakelt de am biance in  de kroegen en eet
huizen al naar overdrive. Een kleine selectie.

De Vlaey

Zes jaa r lang baatte Rosse Gina, de snedigste 
cafébazin ten  noorden van de zuidpool, d it café 
tegenover het aanwervingslokaal voor dokwer
kers uit. Maar het einde is n iet definitief. Kim, 
een oosterse schone, zet m et evenveel enthousias
m e de zaak verder. Hoewel, w anneer we haar ont
m oeten, is ze een beetje ziekjes. Maar goed dat in 
de ruwe bolster van de dokwerkers zeer blanke 
p itten  huizen: de m annen  houden een oogje in 
h et zeil op m om enten dat Kim eventjes naar ach
ter is.

Drie kerels aan de toog drinken om  een u u r of 
negen ‘s m orgens koffies m et wittekes voor de 
zeer dem ocratische prijs van 2,5 euro. De sfeer is, 
neem  het van ons aan, jolig. Sterke verhalen over

De Vlaey is n ie t hetzelfde zonder Kim. 
Foto Chris WOUTERS



voorbije jobs worden m et sneltreinvaart gedebi
teerd. Voor de foto’s worden genom en, verdwij
nen de jenevers naar plaatsen w aar de camera de 
drankjes n iet detecteert. Een van de drie verstopt 
zijn jenever achter een bloem bak en zet hem  
nadien toch weer bij de koffie. “Die van mij zou 
het toch nooit geloven als ik alleen een koffie had 
staan”, lacht hij.

De Vlaey, Rigastraat 26, Antwerpen.
Info: 03-233.02.53.
Alle dagen open van 3.45u tot 18u.
Gesloten op zaterdag en zondag.

The Club

Het is bijna tien u u r en we tijgen snel naar een 
café w aar ook voedsel w ordt verschaft: The Club. 
Hier hebben we een klein w onder zien gebeuren. 
Van tien to t halfelf hebben de havenarbeiders 
m et de vroege shift pauze. Exact om tien  u u r 
stroom t The Club vol en een halfuur later is de 
zaak van Karin Van W onterghem  even snel weer 
leeg. In die tussentijd heeft de w aardin naar 
schatting honderd m an cervela, satékes, frikadel- 
lenworsten en hopen p in ten  geserveerd.

Even is er consternatie. De flits gaat af. De zaal 
joelt dat de fotograaf een tournee m oet geven. 
Wij duiken daarom  even weg in  de lounge, waar 
ook kleine feestjes w orden gegeven. Wie m eer

Karin droom t van een fam iliefeest in  de haven. 

Foto Chris WOUTERS



Sonja en M a rken  kijken u it over containers. 
Foto Chris WOUTERS

tijd heeft om te eten, bestelt een halve kip, sla en 
frieten (8 euro) of een friet stoofvlees (6,5 euro).

The Club is een plek m et geschiedenis. Voorheen 
was het eigendom van de Engelse Kerk en moch
ten uitsluitend Britse zeem annen binnen. Nu is 
iedereen welkom. “W eetje wat ik geweldig tof zou 
vinden? We zouden hier graag eens een familie
feest organiseren, zodat ook de vrouwen en de kin
deren van dokwerkers een beetje van de sfeer van 
de haven kunnen proeven. Helaas kru ip t er ontzet
tend veel tijd in de voorbereiding van zo’n feest en 
hebben we het al zo druk”, zegt Karin.

Als je  The Club bezoekt, m oet je  de m uurteke- 
ningen van boten, de vlaggen van vakbonden en 
de T-shirts aan de m uren  eens bewonderen. Goed 
voor gegniffel zijn ook de vier deuren vlak naast 
de toog, m et als opschriften: De Joengens, De 
Maskes, Den telefon en Ook hier ne’n  telefon.

The Club, Noorderlaan 171, Antwerpen.
Info: 03-542.14.58.

Port-Side

Een adem benem end uitzich t op eindeloze rijen 
containers heb je  vanaf het op de eerste verdie
ping gelegen, gloednieuw e taverne-café Port- 
Side. B lankhouten m eubeltjes doen je  even aan 
Scandinavië denken, m aar d it is Antwerpen. Om 
halftien  ‘s morgens zit de toog al gezellig vol m et 
m annen  die p inten  drinken en een schotel m et 
spek en eieren naar b innen  werken.

Sonja en Marleen staan tijdens onze aan- wezig- 
heid in  voor de bediening van de vroege shift en 
ze h elpen  m et w onderbaarlijk  gem ak een 
publiek voort dat bestaat u it dokwerkers, truc
kers en kantoorpersoneel. Op de ergste honger 
zijn ze h ier ook voorbereid. Slaatjes m et spek (5 
euro), pita (5 euro) en een aan de ingewanden 
vretende, pikante chiliburger (3,5 euro). In Port- 
Side kun je  blijven zitten zolang je wilt.

Port-Side, Noorderlaan 175, Antwerpen.
Info: 03-541.19.57.
Alle dagen non-stop open.



Sigrid s taa t k laar om  een p in tje  te tappen.
Foto Chris WOUTERS

Total Truck City

Sigrid staat om halfzes ‘s morgens in  Total Truck 
City m et bakken troost en belegde broodjes klaar 
om  de eerste truckers de baan op te helpen. Dat 
is onm enselijk vroeg, m aar ze is het gewend. Ook 
de stress kan ze makkelijk aan. Ze heeft niet 
alleen de eerste klanten, er zijn ook de break om 
tien u u r van de havenarbeiders en de lunchpau
ze van het kantoorpersoneel om tw aalf uur.

Het nabijgelegen tankstation  ondergaat een 
grondige hernieuw ing. Dat belet n iet dat het al 
behoorlijk drulc is geweest en nog is. Een kop
peltje du ikt onder tafel als het de camera van de 
fotograaf ziet. “Jullie zijn toch niet van de tele
visie?” klinkt het vrolijk van onder de tafel die 
het dichtst bij de deur staat. W aarschijnlijk bang 
dat ‘die van h en ’ hen  zullen zien op het kleine 
scherm.

De m oderne trucker is blijkbaar bijzonder voe- 
dingsbewust. Een m enu (12,45 euro) bestaat u it 
courgettesoep, w itlof in ham rolletjes m et puree 
en chocolademousse. “Het w itlof m et puree is

goddelijk”, zegt goedlachse Sigrid, die het 
gerecht al heeft voorgeproefd.

Total Truck Stop, Antwerpsebaan 50, 
tegenover kaai 730, n iet ver van Stabroek.
Info: 03-569.17.97.
Non-stop open van m aandag to t vrijdag.



Florreke w acht al tappend op een brief.
Foto Chris WOUTERS

Gaarkeuken 110

Een piek in de haven w aar je  nog een beetje het 
verleden voelt, is Gaarkeuken 110. Prachtige fo
to ’s van noest werkende havenarbeiders, kranen, 
boten en kades sieren de m uren. Portretten van 
stam gasten nem en een ereplaats in  aan de m uur 
naast de toog. Maar de échte ster van deze 
authentieke plek heet Florreke, de zoetgevooisde, 
im m er opgewekte en energieke uitbaatster. Het is 
intussen tw aalf u u r geworden. Normaal worden 
wij dan wakker, al hebben sommige m ensen er al 
bijna een werkdag op zitten. Florreke m aakt zich 
klaar. Elk m om ent kunnen  tientallen  dorstige 
havenarbeiders b innenstrom en. “Ik verdien hier 
m ijn boterham , m aar ik  heb ook het gevoel dat ik 
belangrijk ben voor de m ensen die h ier komen. 
Dit café uitbaten wil ik altijd blijven doen”, zegt ze.

Gaarkeuken 110, Vossenschijnstraat 21,
in  de schaduw van Metropolis, Antwerpen.
Info: 03-541.00.30.
Elke dag open van 6u tot 20u, zaterdag 9u tot 15u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

W a ssen d e  h a v e n
Cijfers eerste tr im es te r: 
januari to t  en m e t m a a rt 2005

Totaal goederenverkeer per binnenschip (in  ton)
21.660.450 (2004:20.695.666)

M a ritie m  co nta inerverkeer ( in T E U )
Aanvoer: 557.701 (2004: 520.176)
Totaal beladen + leeg: 742.905 (2004:729.109)

G o ederen verkeer te r  zee (in to n )
Stukgoed: 23.192.757 (2004:22.003.198)
Bulk: 14.047.167 (2004: 15.449.681)
Totaal: 39.239.923 (2004: 37.452.879)

(bron: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)
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...•)• De door Washington geëiste ISPS-veiligheidscode legt de beveili-

gingssector geen windeieren. Group 4 Faick nam in Antwerpen en

Zeebrugge ruim 150 mensen biikomend in dienst. ...)• Katoen Natie

opent een derde magazijn o p  het SILS-centrum (supply in line sequen

ce) van General Motors Belgium. ...Bayer Antwerpen trekt 60 m il

joen euro uit voor de bouw van een bijkomende anilinefabriek. Ook 

de productiecapaciteit van de polycarbonaat-eenheid en zijn grond-

stoffenfabriek worden opgevoerd. ...•)• De Belgische rederii Euronav

neemt heel de tankervloot over van de Griekse scheepseigenaar

Peter Livanos. Die k r iig t in ruil daarvoor 20% in Euronav. ...De

F910 Wielingen k r ijg t in het stedelijk droogdok aan het Kattendiikdok 

een grondige modernisering. Het fregat is het laatste in de r i j  dat 

door Schelde Konstruktie Bedrijf (SKB) onder handen wordt geno

men. ...7  De haven is in 2005 goed gestart. Het aantal taken voor de

havenarbeiders lag in ianuari met ruim 136.000 iets hoger dan een 

iaar geleden. Vooral het vloeibaar massagoed steeg sterk (+24,5%), 

te rw ijl ook het containerverkeer weer met 7% toenam. ...)• Op voor

stel van minister van Openbare Werken Kris Peeters breidt de 

Vlaamse regering het begrip maritieme toegang uit naar o.m. de 

vaarwegen in de getiidendokken. Daardoor komen de baggerwerken 

in die dokken volledig voor rekening van Vlaanderen. ...•)• Op de con

cessie van P&O Ports aan het Deurganckdok begint de opbouw van 

de eerste containerkraan. P&O bestelde voor zijn eerste fase zes con

tainerkranen die met opstaande giek 107 meter hoog zullen ziin en 18

containers ver zullen reiken. ...De rivierloodsen aangesloten bii de

Belangenvereniging van Loodsen ( BvL) voeren een stiptheidsactie.

Ze eisen om volwaardig erkend te worden als vakbond. ...Na De

Buildrager voor de dokwerkers hebben nu ook de havenarbeidsters



hun standbeeld in Antwerpen. Burgemeester Patrick Janssens w iid t 

aan de Riinkaai Het Havenmeisie in. Het beeld is een ontwerp van de

Nederlandse kunstenares Carla Kamphuis-AAeiier. ...■)• Vanaf einde

maart kan er weer worden overgevaren tussen Lillo en Doel. De 

veerboot 'De Schelde' maakt tot eind september elke zaterdag en zon

dag overtochten. ...De logistieke en maritieme dienstverlenende

groep Ahlers breidt zich uit in India. In één iaar t i id werden er acht

expeditiekantoren geopend. ...Trans Ocean Logistics (Arcelor), dat

ziin hoofdkantoor heeft in Antwerpen en vestigingen in Shanghai en 

New York, opent een kantoor in Sao Paulo. ...Het Belgische sleep

bedrijf URS Ocean Towage en het in Duitsland gebaseerde Fairplay 

Towage beslissen om de handen in mekaar te slaan via de ioint ven

ture Euro-Tugs. ...•)• Een sterke Belgische delegatie reist naar India

voor een economische missie van acht dagen. O p  het programma 

staan ook drie presentaties over de logistieke troeven die de Vlaamse

havens te bieden hebben aan Indiase verladers. ...•)• De Vereniging

voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen viert 

haar honderdste verjaardag. De VEA telt 200 leden en is daarmee de

grootste beroepsvereniging in de haven. ...•)• Diego Teurelinckx wordt

benoemd tot secretaris-generaal van FE PORT, de Federation of 

European Private Port Operators, die terminal operators en stou

wers in de EU groepeert. Teurelinckx werkte voordien ook bij het

Havenbedrijf en APEC. ...•)• Met twee nieuwe websites maakt de

haven van Antwerpen haar vervoersmogelijkheden nog transparan

ter. Het betreft de Belegische Shortsea Shipping List www.beanr.com 

en de Rail Transport List www.railcontainer.be.

http://www.beanr.com
http://www.railcontainer.be
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Containertrafiek ter hoogte van de kerncentrale van Doel. 
Foto Dirk Kerstens

Varen met een zeereus
Zonder loodsen lukt het n iet”

In april deed de 334 m eter lange CSCL Europe 
Antwerpen aan. Met zijn 8.500 twintigvoetcontai- 
ners het grootste schip ooit.

“Antwerpen ligt ver landinw aarts. De Schelde is 
moeilijk. Zonder loods doe je  dit n ie t”, vertelde 
kapitein Spiridon Pavlopulos. Een week voordien 
lag de haven plat om dat ‘de’ loodsen actie voer
den. Is het dan zo m oeilijk om als kapitein m et je  
schip tussen de boeien in  de Schelde-vaargeul te 
blijven? Heb je  die specialisten echt nodig? Eén 
reisje naar Vlissingen volstond om de leek in ons 
te overtuigen.

“Centrale Zandvliet aan alle schepen: zuidwest 
vijf, aanw akkerend tot zes”, kraakt het over de 
radio op de brug van de CSCL Europe, m et zijn 
8.500 tw intigvoetcontainers (TEU) een van de 
grootste containerschepen die Antwerpen ooit

aandeden. Buiten, op de zijvleugel van de im 
m ens hoge brug, dertig  m eter boven de deinende 
Schelde, blaast een strakke w ind ons in het grijze 
regenweer bijna weg. Beneden op de Noordzeeter- 
m inal rijden straddle-carriers ‘b iepend’ af en aan. 
Voor ons schuiven torenhoge containerkranen 
over onze buurm an, de hagelw itte Safmarine 
Ant-werp: eveneens een containerkolos, m aar 
stukken ldeiner dan ‘onze’ 101.000 ton zware 
CSCL Europe. Achter ons liggen twee nietig klei
ne duwbakken afgemeerd.

De CSCL Europe is geladen. De bootsm annen 
van Brabo beginnen de laatste trossen los te 
maken. Wegens zijn diepgang van ru im  13 m eter 
m oet hij nu, na laagwater, dringend weg. Alleen 
dan kan de CSCL Europe binnen  het ‘tijvenster’ 
de ondiepten van de Schelde nem en.

Maar hoe vaar je  hier weg? Door de hoog op



gestapelde containers zie je  zowel vooraan als 
achteraan nauwelijks wat. Het is als m et een veer- 
tig tonner m et aangedam pte ru iten  wegrijden uit 
een krappe parkeerplaats, terwijl vooraan een 
Rolls-Royce en achteraan enkele 2PICtjes tegen je 
bum per kleven.

“We hebben voor ons een dode hoek van 500 
me-ter. Maar vooraan hebben we nog 40 m eter 
vrij en achteraan 30 m eter”, schat rivierloods 
Paul Lauwereins (58) rustig  de situatie in. Hij 
kijkt m et kennersblik even naar de rookpluim  
van de koeltorens van Doel. “De strom ing duw t 
ons naar de kant en de wind staat eveneens 
dwars. Zo’n schip ‘pak t’ wind, weet je. Vergelijk 
het m et een zeil van 334 bij 30 meter...”

Kapitein Pavlopulos wijkt geen ogenblik van 
Lau-wereins’ zijde en echoot diens bevelen door. 
De URS-sleepboten Union Diam ond en Union 8 
trekken  de CSCL Europe m oeizaam  los. 
Lauwereins laat nu  eens de boegschroef en dan 
weer de hekschroef w at ‘power’ geven. Achter ons 
klotsen de binnenschepen in het schroefwater 
prom pt enkele m eters weg van de kant. Eén 
m eertouw  knapt door.

Op de brug van de CSCL Europe. 
Foto Dirk Kerstens

En dan ldinkt het: “Bedankt, Diamond. Dead 
slow ahead!” (“Heel langzaam  vooruit!”) “Dead 
slow ahead”, herhaalt kapitein Pavlopulos via 
zijn Oekraïense tweede officier Valeriy Koze- 
ratsky naar de Oekraïense stuurm an. Een rilling 
gaat door de 334 m eter staal. Volgens de com pu
terscherm en en de radarbeelden kom t de CSCL 
Europe geleidelijk op koers. “Two nine zero!” 
“Two nine five!” Elke beweging w ordt door de 
loods bevolen en prom pt uitgevoerd. De kom en
de uren  zullen we vrijwel onafgebroken zulke 
koersen horen.

Bocht van Bath

Even lijken we het Verdronken Land van Saef- 
tinghe b innen  te varen, m aar dan schuiven we 
toch naar de Bocht van Bath: het m eest bochtige 
‘Scheldestraatje’, nauwelijks 300 m eter breed, 
schijnbaar rakelings langs de polders die we to t 
k ilom eters ver k u n n en  zien. O nophoudelijk  
w ordt de koers bijgestuurd, steeds in een opm er
kelijke kalm te, terw ijl kapitein en loods geregeld 
de horizon afspeuren. “In deze job m oet je  vooral



De CSCL Europe aan de kade: een m u u r  van 334 m eter staal, geladen m e t 8.500 containers, 61 m eter hoog van de kiel to t de mast. 
Foto Dirk Kerstens

verder kijken dan je  neus lang is.”
Het ene schip na het andere kruist ons: binnen

schepen, duwkonvooien, baggerboten, tankertjes, 
grote containerschepen... Soms bijzonder dichtbij.

Pas na Bath kan loods Paul Lauwereins - actief 
lid van de Beroepsvereniging voor Loodsen en 
telg u it een familie die al generaties op zee zit, 
b eg innend  m et een kaperkap ite in  onder 
Lodewijk XIV - w at m eer toelichting geven. “Okay, 
full ahead, two th ree five.” Een trilling  gaat door 
het schip, we versnellen.

“Wij hebben een uiterst onregelm atig leven: zes 
dagen loodsen, nadien vijf dagen vrij. Driekwart 
van de tijd werken we ‘s nachts. De terugreis kan 
soms m eteen na de aankom st in  Vlissingen 
beginnen, m aar soms pas uren  later. Rederijen 
proberen na tuurlijk  zoveel mogelijk ‘s nachts te 
varen en h u n  schepen overdag te lossen en te 
laden”, vertelt Lauwereins, terw ijl zijn blik van 
de scherm en naar de horizon blijft flitsen.

Beneden aan bakboord nadert het Madurodam- 
haventje van Walsoorden. “Dead slow! Hier moe

Een kustvaarder ter  hoogte van het Verdronken land van Saeftinghe. 
Foto Dirk Kerstens



Dertig meter hoog op de brug houdt loods Paul Lauwereins in de gaten hoe de CSCL Europe langzaam loskomt van de Noordzeeterminal. 
Foto Dirk Kerstens

ten we traag voorbij. Anders hebben ze daarbene
den een kleine tsunam i. Zie je, d it is allem aal 
ervaring. Wij loodsen zijn trots op ons vak. We 
houden van onze job. We weten hoe de zaken evo

lueren, we werken er zelf aan mee. De kritiek en 
het gebrek aan w aardering steken des te meer. 
Als wij zouden werken als een vakbond, dan pas 
zouden ze w at zien. W illen ze dan dat we staken

“Een baggerpraam  op de Schelde. M erk hoe de hele boot in de lengte openklapt om de baggerspecie u it te storten."  
Foto Dirk Kerstens



De containers en kranen van de Noordzeeterminal. 
Foto Dirk Kerstens

en de haven platleggen tegen besparingen in het 
onderwijs? Wij zijn superflexibel. Maar dat ziet 
m eneer B ruyninckx (directeur-generaal Eddy 
Bruyninckx van het Antwerps Havenbedrijf, red.) niet. 
Het is zo bedroevend, altijd dat gemis aan waar
dering.”

Rollen en  stam pen

De snelheid is m aar net opgevoerd tot zo’n  18 
knopen (30 km/u) of we vertragen alweer. Voor 
ons kom t een ‘flo ttie lje’ van binnenschepen aan
varen. Als ze eenm aal voorbij zijn, rollen en stam 
pen ze zwaar in het kielzog van onze zeereus. 
Golven klotsen to t over de dekplaten.

“Ik loop halve kracht, m eer kan ik n iet doen. 
Maar zie die zware boeggolf eens bij de b innen
schepen die daar aankomen! Zij doen hetzelfde 
tegenover de pleziervaart. Als h u n  neuzen wat 
spitser waren, zouden ze m inder golven veroor
zaken. Maar dat willen ze niet, w ant dan verlie
zen ze volum e.”

Wat we vrijwel n iet zien op deze grijze dag zijn 
zeiljach ten . Op zom erse dagen w em elt de 
Schelde ervan. Vervloeken de loodsen ze niet 
vaak?

“Neen, je  kun t dat n iet veralgem enen. De mees- 
ten kijken wel u it, m aar er zijn soms echt ‘zon- 
dagszeilers’ bij die niet begrijpen dat ze in  ons 
vaarw ater zitten. Kijk, ik m oet h ier 18 knopen
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Zicht op de jachthaven van Terneuzen.
Foto Dirk Kerstens

aanhouden, w at neerkom t op 500 m eter per 
m inuut. Dat onderschatten  ze wel eens. Ilc kan 
hier n iet uitwijken. En m et deze snelheid d uu rt 
het één u u r voor we helem aal stilliggen.”

En de taalproblem en? Een Griekse kapitein, een 
Oekraïense bem anning, dat gaat nog. Maar wat 
m et Filipino’s of Birmanen? “We m oeten alles 
spreken: Engels, Duits, Frans, Nederlands... En ja, 
ik heb al wel eens m isverstanden meegemaalct. 
Zoals die keer toen ik bij het naderen van Ant
werpen het kaainum m er doorgaf, two five zero 
of zoiets. De roerganger dacht dat het voor hem  
was en begon prom pt naar die koers te zwen
ken...”

Schone Waardin

Bijna achteloos heeft Lauwereins tussendoor 
m et de verrekijker een blauw  kustvaardertje ver 
voor ons bestudeerd, de Lass Moon. We naderen 
de drem pel van Borssele. “Lass Moon, this is CSCL 
Europe. I’ll pass you on starboard.” (“Ik zal u  over 
stuurboord passeren.”) “Ha, Polle!” kraakt het 
over de radio. “Ja, da’s goe. Zeg het m aar in  het 
Vlaams, hé!”

Lauwereins grijnst. “Dat is Jean-Pierre. Hij zit op 
een platluis, zoals we zo’n  klein scheepje in  ons 
jargon  noem en. Veel van die boten trach ten  ze 
tegenw oordig loodsvrij stelling te geven. Maar 
daarm ee ontneem  je  ervaring aan jonge loodsen.
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Een zieht op de straddle<arriers aan de Noordzeeterminal. 
Foto Dirk Kerstens



Vroeger konden wij ons op kleine schepen grote 
fouten veroorloven. Maar op deze grote schepen 
zijn zelfs kleine fouten u it den boze. Ik ben nog 
begonnen op bootjes van 45 m eter, en dat is een 
goede leerschool. Wij hebben nu  eenm aal een 
praktisch beroep, grotendeels gebaseerd op er
varing. Door m eer en m eer vrijstellingen voor 
dergelijke kleinere schepen te geven, ondergra
ven ze die logisch opgebouwde ervaring.”

Onze snelheid is inm iddels flink  verm inderd. 
Het com puterscherm  du id t aan dat de ‘drem pel’ 
ons nog am per vier m eter kielspeling geeft. “Echt 
niets te veel. De geringe diepte of de heel steile 
flanken in  de vaargeul kunnen  het schip aanzui
gen. Zoiets m o e tje  weten. Dat vergt ervaring.”

Even later w ordt de ‘Schone W aardin’ aange
meld. Hola, heb ik iets gemist? De w aardin is een 
rood-witte paal die het begin van de rede van 
Vlissingen aankondigt. Van dan af gaat alles ra
zendsnel. De gele loodsboot van Vlissingen kom t 
in een ru im  schuim spoor klappend op de golven 
aanscheren. De CSCL Europe gaat nu echt dead

slow, te traag, en begint in  de strom ing zelfs 
langzaam  weg te draaien. Even later kom t de zee- 
loods op de brug. Een handdruk, acht verdiepin
gen naar beneden, tien tallen  m eters gangen, en 
dan via een korte touw ladder in  de op en neer 
deinende loodsboot. Amper vijf m inu ten  later 
zitten we al bij de Vlaamse loodswacht in  Vlissin
gen. De CSCL Europe is nog slechts een zwarte 
vlek aan de einder.

Maar ginder ligt toch het zeemansleven? Heeft 
een loods daar geen heim wee naar? Paul Lau
wereins krijgt pretoogjes: “Heimwee, hoezo? Ik 
bén toch op het water! Als loods heb je  geen pa
pierw erk en ben je  je  eigen baas. Je hoorde het 
toch: de loods zegt aan de kapitein w at hij m oet 
doen. Ik doe dit graag.”

Geleidelijke k lim  d o o r zes categorieën

Om de zowat 100.000 jaarlijkse scheepsbewe- 
gingen in de Vlaamse havens te begeleiden, staat 
een keten van specialisten  te r beschikking:

Een sleepboot trekt een w erkplatform . 
Foto Dirk Kerstens



Eric Poirier: “Er zullen nooit genoeg loodsen zijn"
Foto D irk Kerstens

scheepsagenten, boo tsm annen , dokwerkers, 
sluispersoneel, vlootpersoneel enzovoort. En, 
u iteraard, loodsen.

Hoe klein de dienst ook is, b innen het Loods
wezen bestaan er dan nog specialisaties: 30 kust- 
loodsen voor de kusthavens, 30 kanaalloodsen 
op het kanaal Gent-Terneuzen, 153 rivierloodsen 
voor het traject Antwerpen-Vlissingen, en 120 
zeeloodsen voor de passage van Vlissingen naar 
de open zee. (De Antwerpse dokloodsen van 
Brabo behoren niet to t het Loodswezen.)

Al die loodsen zijn ‘kapitein ter lange om vaart’. 
“W ant loods word je  pas m et dat universitair di
plom a op zak én na m instens drie jaa r effectieve 
vaartijd op zee”, zegt kapitein Eric Poirier, baas 
van het Nautisch Departem ent.

Maar ook dan ben j e er nog niet. “Eerst m oet j e 
één jaa r als stagiair-rivierloods m eegaan en m in
stens 150 reizen m eemaken. Nadien klim  je  gelei
delijk op via zes categorieën. In de eerste catego

rie m ag je  schepen tot 100 m eter lengte begelei
den, nadien 125 meter... en pas na tw aalf jaar 
m ag je  reuzen van m eer dan 300 m eter loodsen.”

Kortom: tussen het begin van de studie aan de 
Hogere Zeevaartschool en het m om ent dat je  op 
de brug van een schip zoals de CSCL Europe m ag 
staan, ben je  zeker tw intig  jaa r bezig. Volgens 
Poirier zullen er nooit genoeg loodsen zijn, 
alleen al om dat de koopvaardij vandaag wereld
wijd 45.000 officieren te weinig heeft. En te wei
nig koopvaardij officieren betekent op term ijn 
onvermijdelijk: te weinig loodsen.

Poirier berekent nog snel w at de beloodsing van 
zo’n  zeereus kost: 2.139 euro van Antwerpen tot 
Vlissingen, en 4.282 euro van Vlissingen to t open 
zee. Ten m inste als er geen boetes (bijvoorbeeld 
wegens te late aanvraag) of heli’s bij komen.



Eddy Bruyninckx: "Antwerpen 
heeft na 2011 meer ruimte nodig"

De haven van Antwerpen heeft alle troeven om te 
blijven groeien en in 2030 zo’n 300 miljoen ton over 
te slaan. Vandaag is dat 150 miljoen ton. Maar dan 
moet zij daar op alle fronten voor blijven vechten: 
de uitdieping van de Schelde, meer ruimte, ontslui
tingen én een echt Vlaams havenbeleid. Dat zei 
Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, op 14 april 
in een toespraak voor het VKW Antwerpen- 
Mechelen.
De haven van Antwerpen geeft rechtstreeks en 
onrechtstreeks werk aan meer dan 120.000 mensen, 
levert een toegevoegde waarde van 7 miljard euro 
en is goed voor 6,1% van het Bruto Vlaams Product. 
“Maar dat alles moet je dan ook verdienen, elke 
dag”, aldus Bruyninckx.

De havenbaas wees er daarbij op dat Antwerpen 
nog gronden vrij heeft en die kan aanboren. 
Tegelijk stelde hij dat het Havenbedrijf de linker- én 
rechter-Schelde-oever als één havengeheel wil bekij
ken. De gedelegeerd bestuurder verwees daarmee 
impliciet naar de uitspraken van de kersverse Oost- 
Vlaamse gouverneur André Denys. Die had kort 
daarvoor in Gazet van Antwerpen een opgemerkt plei
dooi gehouden om de Waas-landhaven apart te 
bekijken, en de lusten en lasten van de haven meer 
over beide provincies te spreiden.

Hét prioritaire strijdpunt voor Antwerpen is ech
ter de uitdieping van de Schelde waarbij een negen-

E ddy Bruyninckx  
Foto Dirk Kerstens

tal ‘drempels’ moet worden weggebaggerd, stipte 
Bruyninckx aan. Dat kan voor een bedrag van 180 
miljoen euro. Het Nederlandse Plan-bureau zelf 
berekende, aldus de Antwerpse haventopman, dat 
Nederland één derde van de baten krijgt. Terloops 
sneerde Bruyninckx dat baggeren voor Antwerpen 
ontzettend veel goedkoper is dan baggeren voor 
Zeebrugge, een echte ‘zandhaven’. Hij zette zich 
daarbij nog eens af tegen de ‘perceptie’ dat de 
komende natuurcompensaties gebeuren wegens die 
uitdieping. “Men plaatst ons soms in de beklaagden
bank voor dossiers waar we in wezen niets mee te 
maken hebben.”

Dé reden voor die uitdieping is uiteraard de enor
me groei van de containerschepen. Op dat vlak zit 
Antwerpen met zijn Deurganckdolc ideaal, omdat 
het nu meteen havencapaciteit aan die enorme 
schepen kan aanbieden. Met de huidige groei zitten 
we door het Deurganckdok “goed tot 2011”. “Dat 
betekent dat we tegen dan nieuwe capaciteit moe
ten kunnen aanbieden.” Met een Saeftinghedok 
erbij - groter dan het Deurganckdok - zou 
Antwerpen de groei aankunnen tot 2026.

In die context “blijft de uitdieping tot 13,1 meter 
die we nu eventueel krijgen, een heel bescheiden 
stap want Antwerpen blijft ook met die 13,1 meter 
moeilijk bereikbaar”.



...•)• De 68 meter hoge, zware koelboxtoren Snöhvit (Sneeuwwitje)

wordt aan de kade van Nova Natie/Michielsen op een ponton vastge

last. Daarna begint dit technologisch visitekaartje van Fabricom GTI

en Atlas Cargo aan ziin zeereis naar het noorden van Noorwegen. ...•)•

Twee lekkende containers aan kaai 730 op de terreinen van Hesse- 

Noord-Natie zorgen voor paniek in de haven. Vier arbeiders hebben

medische verzorging nodig. ...•)• NMBS-dochter Inter Ferry Boats

( IF B ), gespecialiseerd in intermodaal vervoer en exploitatie van 

spoorterminals, sluit voor het eerst sinds haar ontstaan in 1999 het 

boekiaar af met een positief bedrijfsresultaat. In 2004 werd een winst

van 9,164 milioen euro gehaald. ...Borealis (Kallo) k r iig t de tweede

nominatie voor ziin aanpak van de veiligheid van onderaannemers op 

het bedriif. ...•)• BASF biedt ziin shiftwerkers vanaf 56 iaar een u it

stapregeling aan o p  vr ijw ill ige  basis. ...)• De Total Raffinaderij

Antwerpen neemt een moderne benzine-ontzwavelingseenheid in 

dienst. De installatie kost 90 milioen euro. Het is de grootste eenheid 

in haar soort ter wereld. ...•)• Voor alle deelnemers twee vakantieda

gen, een gelegenheidstruitie en gratis inschrijving van 50 euro. Zoveel 

heeft de Zwiindrechtse baggergroep DEME/Dredging International 

ervoor over om haar personeel warm te maken voor het Ven- 

tourist/Ventousiast-proiect van Sporta. Zeventig werknemers gaan

op het aanbod in. ...•* De zowat 600 Antwerpse scheepsherstellers

(Flamea), de vrachtwagenorganisatie Febetra met haar 10.000 leden 

en de scheepsbevoorraders (KBBS) zetten zich resoluut achter de 

invoering van de ISPS-veiligheidsvoorschriften in de haven. ...•)•



British American Tobacco vindt een koper voor de voormalige Belga-

fabriek aan de Vaartkaai langs het Albertkanaal in Merksem. ...•)• De

haven heeft er een sterk eerste kwartaal op zitten. Tussen begin 

ianuari en eind maart werden 39,240 milioen ton goederen aan- of 

afgevoerd. Dat is 4,8% meer dan in dezelfde periode van 2004. Het 

belangrijkste deel van de aangroei komt andermaal uit het container

vervoer. ...Scheepvaartgroep CMB boekt in het eerste kwartaal een

winst van 43,4 miljoen euro. De winst wordt grotendeels gegenereerd

door de drogebulkrederii Bocimar. ...'f  De Thor Enterprise vaart over

een obstakel in het Hansadok en loopt daarbij een scheur op van ruim

50 meter. Enkele brandstoftanks worden geraakt. ...7  Het

Havenbedrijf neemt aan kaai 231 (5de Havendok) een negende 

mobiele kraan in gebruik. De 2 milioen euro kostende Gottwald- 

kraan (220 ton) zal vooral worden ingezet aan het 4de en 5de

Havendok en de onpare kant van het Albertdok. ...•)• De groep

Schenker sluit zijn kantoren in Rekkem en Zeebrugge. De expeditie- 

activiteiten van beide locaties worden overgebracht naar Antwerpen

en Zaventem. ...Ter hoogte van het Zuiderterras meert het

Nederlandse fregat De Zeven Provinciën af. Het stealth-schip, dat 

onzichtbaar b li i f t  voor de radar, is bezig met een laatste proefvaart.

...■)• BASF gaat de komende iaren zo'n 500 milioen euro investeren.

Het gaat vooral om uitbreidingsproiecten en capaciteitsverbeterin- 

gen. De Duitse multinational oriënteert zijn Antwerpse vestiging dui

delijk in de richting van de schuimstoftechnologie.
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Havenarbeiders betogen voor het Europees parlem ent in Brussel tegen de havenrichtlijn en vooral tegen de zelfafliandeling door scheepsbemanningen. 
Foto Bert H ulselmans



Havenbesturen Europa 
tegen zelfafhandeling

De Europese Commissie is er m edio 2005 nog 
steeds absoluut op u it toch verder te gaan m et 
een richtlijn  die in alle havens zelfafhandeling 
invoert. ESPO, de vereniging van Europese zee- 
havenuitbaters/besturen, veroordeelde in  Malta 
uitdrukkelijk zo’n Europese richtlijn.

Twee ja a r geleden stonden vooral de West- 
Europese havens - m et Antwerpen op kop - op stel
ten toen toenm alig Europees commissaris Loyola 
de Palacio abso luut de havendienstverlening 
overal wou liberaliseren. Kwaad bloed zette voor
al de voorgenomen zelfafhandeling: dat is het 
recht dat om het even wie, scheepsbem anningen 
bijvoorbeeld, goederen m ag lossen en laden. In 
ons land is dat werk door de wet-Major voorbe
houden aan dokwerkers.

Het Europees Parlem ent stem de in 2003 een eer
ste poging van mevrouw de Palacio naar de p ru l
lenm and. W aarna ze doodleuk haar ontwerp als 
‘Port Package II’ opnieuw  indiende en haar opvol
ger, de Fransm an Jacques Barrot, m et de verdere 
onderhandelingen opzadelde.

Tijdens het tweedaags congres van de European 
Sea Ports O rganisation (ESPO) op Malta kwam 
Europees directeur Karamitsos toelichting geven. 
“Wie dacht dat de Port Package dood en begraven 
is, heeft het verkeerd voor”, aldus algem een 
directeur Eddy Bruyninckx van het Havenbedrijf 
op 2 mei in  Gazet van Antwerpen. “Europa is vast
besloten een richtlijn  u it te vaardigen over de 
m aritiem e dienstverlening. Europa wil dat ook 
daar de volledige vrijheid geldt. Het is h un  credo 
dat Europa m aar hypercom petitief kan zijn als 
ook in  de havens dezelfde transportpolitiek  van 
vrije dienstverlening van kracht is.”

“Vooral bij de havenbesturen van Noord-West 
Europa klinkt dat erg artificieel. Er is h ier reeds 
volop competitiviteit; wie daarin  n iet volgt wordt

gewoon u it de m ark t geprijsd. Daarom is het zo 
belangrijk dat de ESPO unaniem  in een resolutie 
Europa vraagt de zelfafhandeling eru it te laten. 
Laat dat over aan het plaatselijk overleg, is ons 
advies. Wij w illen geen nieuwe sociale proble
m en.”

De ESPO groepeert m eer dan 1.000 havens in de 
EU.

En toch..

Zowat iedereen - van havenbesturen over term i
nal operators en reders to t en m et uiteraard  de 
vakbonden - kantte zich, zij het vanuit uiteenlo
pende belangen, tegen de ‘Port Package II’. De 
harde com m issietekst werd in het najaar door de 
parlem en tsleden  in  h e t com prom israpport- 
Jarzembowski dan ook afgezwakt, door er onder 
m eer de zelfafhandeling u it te halen. Bij de eind
stem m ing in  de parlem entscom m issie kwam het 
eind november echter to t een u iterst verward en 
tegenstrijdig stem resultaat. Daardoor werd de 
harde, oorspronkelijke tekst ongewijzigd voor
gelegd aan de plenaire vergadering, m idden 
januari 2006 in Straatsburg. Maar dat is voor het 
jaarboek 2006...
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Jubileum 
zonder jubel
Zeemanshuis viert 50-jarig bestaan met 
gemengde gevoelens

Klusjesman JefV andergucht (58) is al vijfen
tw intig  jaa r lang stipt om 7u bij het 
In ternationaal Zeem anshuis aan de Falconrui. 
Om 7.05U gaat hij de kranten kopen, om 7.10u 
controleert hij de wa-termeters in de kelder en 
als hij alle collega’s een hand heeft gegeven - 
“dat was h ier de gewoonte” - gaat hij om  7.30u 
aan het werk. “Iedere dag w ordt er h ier over de 
sloop gesproken”, vertelt hij. “En of ik nu  wil of 
niet, zelf m oet ik er ook geregeld aan denken.”

In 2009 w ordt het pand gesloopt. En al kom t er 
een m aritiem  hotel voor in de plaats, niets zal 
m eer hetzelfde zijn.

27 mei 2005. Vandaag heeft Jef weer een hele lijst 
reparaties u it te voeren. Kranen die kapot zijn, 
prullenbakken die u it elkaar vallen. “Je kun t het 
zo gek n iet bedenken of het gaat kapot”, zegt hij 
resoluut. Niet voor niets heeft Jef in  de kelder een 
atelier om alle reparaties u it te voeren. En hij heeft 
al het gereedschap om gewapend m et ‘stoempers’, 
hogedrukspuiten en schroevendraaiers leidingen 
te kunnen  ontstoppen. “Vroeger was de tweede 
verdieping gereserveerd voor de Russen, die al 
eens kip opw arm den in de gootsteen”, vertelt hij 
lachend. “Dus die buizen verstopten geregeld. En 
een onderbroek in  de leiding hebben we ook al 
m eegemaakt. De boekhouder heeft nog geholpen 
om die e ru it te halen .” Om m aar te zeggen dat 
rangen en standen in het Zeemanshuis eigenlijk 
n iet bestaan. Met de broom ram p stond directeur 
Louis Van den Abbeele (58) gewoon zelf soep te be
delen aan de geëvacueerde bewoners u it Elceren, 
terwijl de rest van de directie m eehielp om in 
recordtempo 3.000 broodjes te smeren. “We zijn 
een ploeg”, benadrukt de directeur, die zich iede
re dag vanuit zijn dienstwoning op de eerste ver-

Directeur Louis Van den Abbeele. 
Foto Dirk Kerstens



Onderhoudsm an J e f Vandergucht.
Foto Thomas Legrève

dieping via de noodtrap naar zijn werk laat zak
ken. “En daarom  is het zo erg dat het Zeemans
huis verdwijnt. Antwerpen zal geen nacht zonder 
Zeemanshuis zitten, zegt schepen van Sociale Za
ken Tuur Van Wallendael (sp.a), die ook voorzitter 
is van de vzw Zeemanshuis. Maar iedereen vreest 
dat de privé-onderneming die in  het m aritiem

hotel investeert ons niet kan gebruiken.” Wat in 
het geval van Louis Van den Abbeele n iet alleen 
consequenties heeft voor zijn job, m aar ook voor 
zijn huis. “Je ben t de eerste die daarnaar vraagt”, 
zegt hij m et een ongem akkelijk lachje. “Niemand 
heeft me verteld w aar ik naartoe m oet.”



“Mijn tweede huis wordt afgebroken”

In het restaurant zitten Roger Docquier (54) en 
Tonnie Bonin (70) rustig iets te drinken. Voor 
Roger is het Zeemanshuis zijn tweede thuis, in 
afwachting van zijn volgende vaart. Al d u u rt dat 
wachten inm iddels al een m aand of vijf. Maar 
daarover praat hij liever niet. “Het voelt een beetje 
alsof m ijn huis wordt afgebroken”, zegt Roger over 
de sloop, die nu gepland staat voor 2009. “En zo 
voelt het voor alle zeem annen.” Gepensioneerd 
scheepskok Tonnie is vooral kwaad. “Kijk eens hoe
veel in het Zeemanshuis is geïnvesteerd, waarom 
moet het hier dicht? Het draait hier goed.” Dat 
kan Guy Coomans, die verantwoor-delijk is voor de 
exploitatie, alleen m aar beamen. De bezettings
graad is nog nooit zo hoog geweest, er worden

Zeeman Roger Docquier (rechts) en gepensioneerd scheepskok Tonnie Bonin. 
Foto Thomas Legréve



Schoonm aakster M arina Tas.
Foto Thomas Legrève

meer vergaderruimtes verhuurd, het aantal zeelie
den dat komt overnachten stijgt en bovendien is 
er de afgelopen vijftien jaar voor 3,7 miljoen euro 
geïnvesteerd. “Met een nieuw Zeemanshuis zou
den we geen probleem hebben”, benadrukt Guy 
Coomans (47), “m aar we waren er altijd van uitge
gaan dat we de zaak zelf verder zouden zetten. 
Gaat het commerciële m aritiem e hotel in de plan
nen van h e t Rotterdam s ontw erpbureau 
‘Rapp+Rapp’ de post van de zeelieden nog bij hou
den? Gaan die een sportdag of een barbecue orga
niseren? Juist die sociale functie mag de schepen 
van Sociale Zaken toch niet laten verdwijnen.” 

Anders dan in  een gewoon hotel zijn de klanten 
van het Zeemanshuis m éér dan een bron van in
komsten. Poetsvrouw Marina Tas (46) m aakt vaak 
tijd voor een praatje m et de zeem annen, die veel

gemakkelijker een gesprek beginnen dan de toeris
ten  die in  het Zeemanshuis verblijven. “En als ik 
het land waar ze vandaan kom en n iet ken, wijzen 
ze het m e gewoon aan op de k aart”, lacht ze. De 
vaste klanten kent ze allemaal. Rogerke - kam er 
419, Bob - kam er 413, Notario - kam er 408 of 
Alvare - kam er 219. En de m annen weten dat ze 
‘h e t’ bij M arina n iet m oeten proberen. “Ik was in 
1986 de eerste vrouw die op de gang m ocht wer
ken. Daarvoor w aren het alleen m aar stewards. 
Dus heb ik wel m oeten laten zien dat ik m ijn 
m annetje sta”, lacht ze en ze rijd t m et haar poets- 
kar naar de volgende kamer.

Lang zal Marina zaterdag 28 m ei n iet op het 
feestje kunnen  blijven. Op zondagochtend m oet 
ze vroeg ‘haar’ tweede verdieping weer schoon-



Buurtbewoners doen een dansje in  het 
jarige  Zeemanshuis.
Foto W im  HENDRIX

maken. Guy Coomans zal langer aanwezig zijn. is dat niet. Ook n iet voor de directeur. “Ik voel me 
Roger en Tonnie wagen m isschien ook een dans- net de kapelm eester van de Titanic. Die moest 
je  en ook Jef zal n iet ontbreken op zijn ‘feestje in  ook spelen to tdat het schip zonk.” 
m ineur’. Ze zullen h un  best doen om  het jubileum
zo feestelijk mogelijk te vieren. Maar gemakkelijk --------------------------------------------------------------------

Ondertussen hang t buiten een spandoek m et een stil protest. 
Foto W im  HENDRIX



...Met een bod van 40% boven de meest recente beursnotering -

2,3 m il ia rd  euro cash - gaat de raad van bestuur van de 

Nederlandse containerrederii P&O Nedlloyd akkoord met een over

name door de grootste rederiigroep ter wereld, het Deense Maersk.

...Jacobs België ondertekent een contract met Ineos Phenol voor

de uitbreiding van de fenolfabriek in Antwerpen. Na de uitbreiding

zal de installatie de grootste fenolfabriek ter wereld ziin. ...•)

Dredging International en het zusterbedrijf Tideway slepen een 50 

milioen euro-contract binnen om in de zomer te beginnen met de 

aanleg van een onderzeese hoogspanningskabel van Noorwegen 

naar Nederland. Die 576 kilometer lange kabel zal m ilieuvriende lij

ke stroom uit de Noorse waterkrachtcentrales leveren. ...f De ope-

ratie-FAKE is een gezamenlijke actie van Europese douane- en 

antifraudediensten en is gericht tegen Chinese namaakartikelen. 

Bii deze operatie worden in Antwerpen 8,7 milioen valse Marlboro-

sigaretten uit China onderschept. ...•)• De olietanker Phoenix Beta en

de Liberiaanse gastanker Isargas botsen frontaal op de Schelde in 

dichte mist ter hoogte van boei 74 bii Saeftinghe. Niemand raakt 

gewond. Ondanks de ernstige schade is er ook geen m ilieuvervu i

ling. ...Na een ve rb li j f  van biina zes iaar in de Ahlers-building aan

de Antwerpse Noorderlaan, wordt de hoofdzetel van de Unie van 

Reddings- en Sleepdiensten (URS) overgebracht naar een nieuw

bouw op de hoek van de Antwerpse Italië- en E llerm anstraat. ....7

Bii hoge groei - bijna verdubbeling van tra fiek  - zal de werkgelegen

heid in de haven van Antwerpen naar 2030 toenemen met 33.000 

arbeidsplaatsen tot in totaal 160.000. Dat staat in het eindrapport 

Economische Ontwikkelingsstudie voor de Haven. ...Twee van de



vier fam ilia le  vennoten van de toonaangevende Antwerpse woud- 

productgroep Westerlund verkopen hun aandelen aan de Vlaamse 

investeringsm aatschappij GIMV. Door een kap itaa lverhoging

behoudt de fam ilie  een ruime meerderheid. ...In aanwezigheid

van staatssecretaris Hervé Jam ar en de top van Douane en 

Acciinzen wordt de scaninstallatie van de douane in gebruik geno

men. Het gaat om een 30 meter lange volautomatische 'scanbaan' 

waarmee iaa r li iks  1% van het containervolume kan worden gecon

troleerd. ...•) Een groep laag opgeleide werklozen wordt door de

vzw Werkvorm klaargestoomd voor een loopbaan als containerher- 

steller. Na een cursus van acht weken ziin de deelnemers k laar om 

aan de slag te gaan. De vraag naar containerherstellers is groot.

...Lanxess Rubber Zwiindrecht gaat d it iaar biina 20 milioen euro

investeren in m ilieuvriendelijker én productieverhogende installa

ties. Bij zusterbedrijf Lanxess NV (Antwerpen, Kalloen Lillo) wordt 

met een meer bescheiden investering van 2,9 milioen euro de capa

cite it eveneens aanzienlijk verhoogd. ...De Europese Investerings

bank (E IB ) gaat een lening verschaffen van 700 milioen euro voor 

de uitvoering van het Masterplan Antwerpen. Dat plan voorziet 

onder meer in de aanleg van de Oosterweelverbinding en de brug-

tunnelverbinding tussen de Antwerpse linker- en rechteroever. ...•>

Havengroep Westerlund koopt de firm a 's  Cimep, Mondia Forest 

Products en Paptrans in Rouen over van de Pariise groep SPPP- 

CFPP. Cimep en Mondia Forest Products ziin gespecialiseerd in de 

stockage en het vervoer van papier en pulp. Paptrans is actief in 

logistiek.

*







De ‘ijzeren’ brief 
van Vande Lanotte

Twee dwarsliggers blokkeren in Roermond de Ijzeren Rijn. De foto werd genomen richting station Roermond. 
Foto Thomas Barthels

België wil “op korte term ijn” to t een besluitvor
m ing kom en inzake de Ijzeren Rijn zodat “een 
beperkt aantal treinen  per dag m et beperkte snel
heid over het historische tracé kan beginnen te 
r ijd en ”. Dat schreef federaal m in ister Johan 
Vande Lanotte op 9 ju n i in een beknopte m aar 
kordate b rief aan zijn Nederlandse collega van 
Verkeer en W aterstaat, Karla Peijs.

Vande Lanotte deelde dat in  de plenaire verga
dering van de Kamer mee tijdens het traditionele 
vragenuurtje. Hij werd er ondervraagd door VB- 
Kamerlid Luc Sevenhans en zijn CD&V-collega 
Nahima Lanjri die een reactie w ilden na recente 
brandverklaringen van Peijs.

De bewindsvrouw reageerde in de Nederlandse 
Tweede Kamer zuur op een uitspraak van het

A rbitragehof inzake de Ijzeren Rijn. Terwijl de 
K am erleden h e t hadden  over ‘onaangenaam  
getroffen’ en ‘u iterst onrechtvaardig’, stelde Peijs 
d at de u itsp raak  h aa r was ‘tegengevallen’. 
Tegelijk had ze het openlijk over een ‘sint-jutte- 
m isplan’ om  de reactivering te vertragen. Van 
een heropening kan volgens Peijs ook geen spra
ke zijn zolang de Belgen n iet zw art op w it bedra
gen op tafel leggen.

Vande Lanotte liet zich in  zijn antwoord niet 
verleiden tot een uitval tegen Nederland. Koeltjes 
onderstreepte hij dat er twee luiken zitten aan de 
uitspraak: een aspect op korte term ijn  en een op 
lange term ijn.

Op korte term ijn  stelt het A rbitragehof dat de 
Ijzeren Rijn door Nederland zo snel mogelijlc in



zijn oorspronkelijke staat m oet w orden hersteld. 
“Voor zover dat m aterieel m ogelijk is” - en de 
m inister liet letterlijk in het m idden o f dat nu 
enkele m aanden, 1 jaa r of 2 jaa r zou zijn - m oet 
er “op korte term ijn  een tijdelijke, beperkte her- 
ingebruilcnem ing kom en van h e t h istorische 
tracé”.

Tijdelijk betekent in d it geval m axim aal vijf 
jaar, beperkt kom t neer op m axim aal tien trei
nen  per dag. Daartoe m oeten  N ederland en 
België rond de tafel gaan zitten, aldus Vande 
Lanotte toen. België reserveert in zijn spoorweg- 
begroting 2006 alvast 13 to t 14 m iljoen euro spe
cifiek voor zijn gedeelte van de Ijzeren Rijn.

Op langere term ijn  m oeten de aangepaste tracés 
worden bekeken in sam enhang m et de u itbrei
ding van de spoorinfrastructuur rond Antwerpen 
en de beschikbare m iddelen.

O pknapbeurt opgeschort

In augustus kwam er goed nieuws u it Neder
land. Karla Peijs liet weten dat ze de bezwaren 
van de Nederlandse gem eenten W eert en Cranen- 
donck tegen de reactivering van het baanvak Bu- 
del-Weert, een onderdeel van de Ijzeren Rijn, ter
zijde had geschoven. Na de aankondiging van de 
Belgische privé-spooroperator Dillen & Le Jeune 
Cargo (DLC) dat hij op term ijn  tw intig  goederen
treinen  per week via het Nederlandse baanvak 
Budel-Weert wil laten rijden, w aren W eert en 
Cranendonck op de barricaden gekropen. Beide 
gem eenten vinden dat de DLC-treinen (het gaat 
om nog geen drie treinen  per dag!) voor m eer 
geluidsoverlast in de regio zu llen  zorgen. 
Bovendien m enen ze dat als ProRail, de beheer
der van het Nederlandse spoorwegnet, aan DLC 
toestem m ing geeft om gebruik te m aken van dit 
baanvak, op een sluipende m anier een deel van 
de Ijzeren Rijn gereactiveerd wordt.

Op vragen van de Tweede Kamer antwoordde 
Peijs dat ProRail aan DLC, als aan bepaalde tech
nische voorwaarden w ordt voldaan, gerust toe
stem m ing kan geven om  tussen Budel en Weert 
goederentreinen te laten rijden.

Begin september zou ProRail m et het opknappen 
van de zeven kilom eter lange spoorlijn tussen 
Budel en Weert beginnen. Maar het liep anders.

De Milieufederatie Limburg en vakantiepark 
W eerterbergen stapten naar de rechter om die 
opknapbeurt te verhinderen. Volgens de klagers 
zou ProRail n iet over de vereiste vergunningen 
beschikken. ProRail schortte daarop de opknap
beurt op.

P rotest gem eenten

Op dinsdag 25 oktober lieten de burgemeesters 
van de B rabantse en  Lim burgse gem eenten  
Cranendonck, Weert, H eythuizen en Haelen en 
de Belgisch-Limburgse gem eenten Overpelt (VLD- 
burgem eester Karei Pinxten), Neerpelt (CD&V’er 
Raf Drieskens) en Hamont-Achel (CD&V’er Henri 
Meeuwissen) van zich horen.

Bij m inister Peijs werd een keiharde eis op tafel 
gelegd. De Ijzeren Rijn m oet in  de protesterende 
gem eenten w orden omgelegd. De burgemeesters 
vinden het onaanvaardbaar dat er straks elke 
nach t goederentreinen dwars door woonwijken 
denderen.

Het in ternationale Hof van Arbitrage bepaalde 
in  m ei dat België h e t oude spoor van de 
Antwerpse haven naar het Ruhrgebied weer in 
gebruik mag nem en.

In een gezamenlijke verklaring laten de zeven 
gem eenten wél weten niet tegen de Ijzeren Rijn 
te zijn, m its de woonwijken worden ontzien. 
Neder-land m ag van het A rbitragehof de lijn 
omleggen en tunnels bouwen, m aar m oet die 
ingrepen zelf betalen. Het Nederlandse kabinet 
heeft to t nog toe alleen een omlegging toegezegd 
bij de kern van Roermond en het nabijgelegen 
natuurgebied De Meinweg.

Peijs zei in een reactie de alternatieven die de 
gem eenten hebben aangedragen, te zullen bekij
ken. Harde toezeggingen deed ze niet.

De kosten van de reactivering van de Ijzeren 
Rijn w orden geraam d op 500 m iljoen euro. 
Nederland en België m oeten die kosten delen.

W a s s en d e  h a v e n

Cijfers eerste sem ester: 
januari to t  en m e t juni 2005

Totaal goederenvervoer per binnenschip (in to n )
42.943.386 (2004: 40.216.150)

M a rit ie m  co nta inerverkeer ( in T E U )
Aanvoer: 1.150.562 (2004: 1.082.610)
Beladen + leeg: 1.540.962 (2004: 1.503.547)

G o ederen verkeer te r  zee (in  to n )
Stukgoed: 47.857.540 (2004:45.273.581 )
Bulk 3 1.588.067 (2004: 30.346.476)
Totaal: 79.445.607 (2004: 75.620.057)

(bron: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)



...De Zwitsers-ltaliaanse rederii Mediterranean Shipping Company

(MSC) neemt haar nieuwe terminal in het Delwaidedok in gebruik. 

MSC en PSA investeren tegen eind 2006 circa 250 miljoen euro in de

modernisering van hun Containerterminal. ...De NMBS verkoopt

haar aandeel van 33,3% in de Noordzeeterminal aan de Port of 

Singapore Authority (PSA). ...Degussa Antwerpen heeft in het boek

jaar 2004-2005 een omzet gerealiseerd van 304 miljoen euro. Dat is 11% 

minder dan het iaar ervoor. De winst na belastingen kan dan wel ver

beterd worden tot 22 miljoen euro. ...•* Tijdens de eerste vier maanden

van het iaar worden in West-Europa 182.876 Astra's verkocht. De Astra

wordt ook gebouwd bij Opel Belgium in Antwerpen. ...•} De Belgische

schrootverwerker Belgian Scrap Terminal (BST) uit Kallo investeert 

in het Waalse Engis, nabij Luik, 10 miljoen euro in een nieuwe verwer

kingsinstallatie voor autowrakken. ...De Antwerpse bestendige depu

tatie schorst de milieuvergunning van de raffinaderij Petroplus

Refining. Petroplus gaat in beroep. ...De Franse rederii CMA CGM

verwerft in het Deurganckdok 10% in de oosteliike concessie van P&O

Ports. ...)• Het afvalverwerkings- en -recyclagebedriif Sita investeert

5,5 milioen euro in de bouw van een nieuw afvalsorteercentrum aan de 

Luithagen in de Antwerpse haven. De dochter van het Franse Suez 

brengt haar afvalactiviteiten voor de Antwerpse haven samen onder de 

noemer Econatie. ...Het Gemeenteliik Havenbedrijf Antwerpen con

tacteert 14 aannemersgroepen voor de renovatie van de zwaar ver

waarloosde haven van Matadi. Het havenbestuur voerde een uitgebrei

de studie uit over de herontwikkeling van de Congolese haven en enga

geerde zich om het proiect op te volgen. ...Het chemische tankop-

slagbedrijf Antwerp Distribution and Product Operations (ADPO)



investeert 5 milioen euro in een nieuw chemiemagaziin op de 

Antwerpse Linkeroever. Er ziin ook plannen om de tankopslagcapaci-

teit op te voeren. ...•)• Het kraanbedriif van het Gemeentelijk

Havenbedrijf Antwerpen is opnieuw winstgevend. In 2004 voerde het 

met ziin kranen 4.100 taken uit, goed voor een omzet van 5,2 milioen

euro. ...De Finse Zeemanskerk aan de Italiëlei viert haar 100-jarig

bestaan. ...•)■ In Antwerpen wordt begonnen met de uitbouw van een

sociale scheepswerf. Op die werf zullen langdurig werklozen maritiem

erfgoed opknappen. ...De Antwerpse reder Alexander Saverys laat

een schip van ziin ionge rederii Delphis Antwerpen aanlopen. De 

Conceiver wordt ingeschakeld in de omloop Rotterdam, Antwerpen en 

Bilbao en zal elke donderdag aanlopen op de P&O-terminal aan het

Delwaidedok. ...7  Anderhalf iaar nadat het Vlaams Parlement het

beroep van bootsman definitief heeft erkend, reikt Vlaams minister 

Kathleen Van Brempt de eerste bootsmanbrevetten uit. Volgens de 

overgangsregeling kriigen alle 200 bootsmannen van de cvba Brabo dit 

document. Bootsmannen ziin de havenarbeiders die als enigen schepen

mogen/kunnen vastmeren en losgooien. ...De NMBS neemt de laatste

van de 170 rangeerlocomotieven van Siemens in gebruik. De helft van

de machines wordt ingezet in de Antwerpse haven. ...•)• Bii Degussa

wordt dertien dagen lang gestaakt zonder dat een resultaat wordt 

behaald. Verscheidene werknemers van de aërosilfabriek hadden het 

werk neergelegd omdat ze niet akkoord gingen met de overplaatsing

van twaalf collega's. ...Ook bii Total Raffinaderii Antwerpen breekt

een spontane staking uit. De werknemers nemen het niet dat ze per

manent o p  minimumbezetting moeten draaien en er dan nog eens de 

druk van een shutdown bovenop komt.







"Indrukwekkend, 
gigantisch, 
reusachtig..."
D-Dag voor Deurganckdok

“Een historische dag”, “gigantische extra capaci
teit”, “indrukwekkend”, “onvergelijkbare competi- 
tiepositie”, “een reusachtig werkstuk”... De superla
tieven waren woensdagmiddag 6 juli niet uit de 
lucht in de ministeriële toespraken, alvorens Albert 
II met een druk op de knop, even voor 12 uur, een 
honderden meter breed vuurwerk deed ontbran
den. Daarmee opende de koning symbolisch het 
Deurganckdok, het grootste getijdendok ter wereld.

Zowel Vlaams minister-president Yves Leterme als 
minister Kris Peeters en havenschepen Leo Delwaide 
noemden de ingebruikneming van het Deurganck
dok een enorme troef voor Vlaanderen. “Dit levert 
Antwerpen een onvergelijkbare competitiepositie 
op voor de komende tien jaar”, aldus Delwaide. Hij 
kondigde terloops ook “een nieuwe structuur voor 
onze haven” aan. Concreet krijgt het Waasland 
meer inspraak.

Voogdijminister Kris Peeters herinnerde aan het 
prijskaartje - 634 miljoen euro - en ging uitgebreid 
in op de maatregelen die nodig zijn om de aan- en 
afvoer te garanderen via de landzijde. Zo onder 
meer de snelle m odernisering van het Albert- 
kanaal, waarvoor al gronden worden aangekocht.

Op zijn beurt noemde Leterme het nieuwe dok 
“met recht en reden een Vlaams dok” én “een eer
steklas visitekaartje afgeleverd door ondernemin
gen van bij ons”. Tegelijk waarschuwde de minister
president. Vlaanderen stelt zich garant voor de bag
gerwerken, m aar andere grote werken moeten 
onder een vorm van publiek-private sa-menwerking 
worden gefinancierd. Hoe dan ook, aldus Leterme, 
“staat het vast dat een Saeftinghe-dok alternatief 
gefinancierd moet worden”.

Midden september begon dan het échte werk in 
het Deurganckdok. Op de concessie van P&O, de 
zogenaamde Antwerp Gateway, meerde de OOCL 
New York aan. Het ging om een schip van 5.560 TEU, 
dat ingezet wordt op de lijn tussen Europa en het 
Verre Oosten. Het loste er zowat 800 containers en 
vertrok met bijna 1.020 andere aan boord.

Sindsdien werd er hard gewerkt aan de verdere uit
bouw van het Wase getijdendok. De baggerschepen 
Rubens van Dredging (DEME) en Vesalius van Denul 
zorgden voor de afwerking van de ‘tweede fase’, 
zodat er van het zowat 2.500 meter lange dok (2.450 
aan de P&O-kant, 2.750 aan de PSA-kant) zowat
1.500 meter volledig toegankelijk is. Daar ligt de 
‘2de waterkeringsdijk’. De resterende 1.100 meter 
(derde fase) blijft voorlopig een enorme zandberg 
tussen de volledig afgewerkte kaaimuren. Goed 
voor een volume van 12 miljoen m 3.

Af in 2008

Volgens de oorspronkelijke plannen zou het dok 
over zijn volle lengte in 2007 afgewerkt zijn, op 
voorwaarde dat het baggeren gewoon zou door
gaan. De administratie besliste daar anders over. 
Medio 2005 al stelde ingenieur Freddy Aerts, hoofd 
van de afdeling Maritieme Toegang (Administratie 
Waterwegen en Zeewezen), dat het wellicht financi
eel meer verantwoord zou zijn om slechts ‘in func
tie van de economische ontwikkelingen’ verder te 
baggeren.

Die optie werd dan ook gevolgd. De baggersche
pen werden teruggetrokken. “We gaan de zaken 
ordelijk aanpakken”, aldus directeur Aerts. “Eerst 
moet nog heel wat droge grond uit die derde fase 
naar Steendorp afgevoerd worden. Daarvoor moe
ten we nog een tijdelijke steiger bouwen. Tegelijk 
moet ook de dam in het Doeldok geleidelijk worden 
opgebouwd en gestabiliseerd. Dan kunnen we ook 
rustig de pijpleidingen verleggen. Het lijkt me dus 
logisch dat het ergens eind 2006, zelfs begin 2007 
zal zijn vóór we de derde fase hervatten.”

Volgens directeur Aerts zullen die baggerwerk- 
zaamheden zowat een jaar duren. Dus wordt het 
begin 2008 voor het dok écht af zal zijn.

De concessiehouders P&O Ports en PSA Hesse- 
Noord Natie staan trouwens zelf niet echt te sprin
gen om het dok meteen op zijn volle lengte te 
gebruiken.



C O S C O  TIANJIN
PANAMA

Omringd door minister Fientje Moerman en minister-president Yves Leterme en havenschepen Leo Delwaide drukt koning Albert II op de knop 
waarmee het Deurganckdok officieel wordt geopend.
Foto Jan Van der Perre



Van polder 
tot dole 
in 15 beelden

De aanleg van het D eurganckdok had n iet 
alleen kranen en bulldozers, m aar ook veel voe
ten in  d ’aarde. De wordingsgeschiedenis van het 
grootste getij dendok ter wereld is er een van tech
nische hoogstandjes, m aar evenzeer van protest 
tegen de oprukkende haveninfrastructuur. Over 
dat spanningsveld tussen economie en ecologie 
is ook in 2005 heel w at ink t gevloeid. Hier laten 
we voor één keer de beelden spreken. Een stuk 
havengeschiedenis door de ogen van de fotogra
fen van Gazet van Antwerpen.

4 augustus 1999. Op deze plaats zal het Deurganckdok worden aangelegd. 
Foto Stefaan Van Hul



5 oktober 2000.
Archeologen vinden aan een kaaimuur een goed 

bewaard koggeschip uit de Middeleeuwen.
Foto Stefaan Van Hul

15 december 2000. 
Draineringspompen zuigen het water uit de bodem.

Foto Stefaan Van FIul

15 december 2000. 
De site wordt stilaan een grote bouwwerf.



22 juni 2002. Havenschepen Leo Delwaide overschouwt het deels uit
gegraven dok. De werken zouden meer dan een jaar stilliggen na een 
vonnis, volgend op een klacht van actiecomité Doel 2020.

6 oktober 2002. Doel 2020 protesteert tegen de heropstart. De 
Vlaamse regering maakte via een nooddecreet de weg vrij en leverde 
in totaal 8 bouwvergunningen af. Foto Bob Van Mol

D u v a l - L e r o y

4 december 2003. De eerste fase wordt officieel opgeleverd in aanwe
zigheid van prins Filip, toenmalig minister-president Bart Somers, 
gouverneur Camille Paulus en havenschepen Leo Delwaide.
Foto Ariette Stubbe

17 juni 2004. De contouren van het Deurganckdok worden zichtbaar. 
Foto Arlette Stubbe

7 oktober 2004. De kaai aan P&O-zijde wordt afgewerkt. 
Foto Stefaan Van Hul

17 juni 2004. Een zicht op de huizenhoge kaaimuur aan de zijde 
Hesse-Noord Natie.
Foto Arlette Stubbe



8 november 2004. Het dok wordt verbonden met de Schelde. 
Ingenieurs, bouwvakkers en ambtenaren kijken toe hoe kranen de 
laatste stukjes dijk weggraven. Foto Bert Hulselmans

21 december 2004. Stukje bij beetje wordt het dok uitgebaggerd en 
wijkt de poldergrond voor water.
Foto Frederik Weekx

31 maart 2005. De eerste kraan wordt geleverd op de P&O-kade. 
Foto Arlette Stubbe

15 september 2005. De tweede fase van de baggerwerken is bijna ten 
einde. Zowat drie kilometer kade wacht op trafiek.
Foto Stefaan Van Hul

5 juli 2005. De URS-sleepboot Union Diamond en de Union
8 slepen de 280 meter lange Cosco Tianjin achterwaarts het dok in. 
De containerreus zal (zij het dan leeg) de openingsplechtigheid van 6 
juli nog meer pracht en praal verlenen.
Foto Jan Van der Verre



...•)• Katoen Natie start met de bouw van een logistiek park voor

kunststof en chemie op de Hezemeer in Eindhout (Laakdal). Op

te rm iin  kunnen er 50 mensen aan de slag. ...■•)• E r geldt een nieuwe

procedure lokaal vervoer in de douanezone van de haven van 

Antwerpen. Zo is het niet langer de vervoerder die een vergunning

moet aanvragen, maar de aangever (douane-expediteur). ...De

chemiegroepen Degussa en BASF sluiten een samenwerkingsover

eenkomst voor de wereldwijde verkoop en technische service van 

triëthyleendiam ine (TE D A). Een belangrijk  gedeelte van de pro

ductie van TEDA gebeurt in een nieuwe installatie van BASF- 

Antwerpen. ...Total investeert de komende iaren in biobrandstof

fen. In de Antwerpse ra ff inaderij wordt de capaciteit voor ETBE,



een basisgrondstof voor biobenzine, tegen 2007 uitgebreid van 

100.000 ton op iaarbasis naar zowat 180.000 ton. ...SKB, het laat

ste scheepsbouwbedrijf in de haven, riskeert ziin activ ite iten te 

moeten stopzetten wanneer het Lange-Wapperviaduct er eenmaal 

komt. Door de beperkte doorvaarhoogte van 14,35 meter onder het 

viaduct zal het bedriif  geen hoge schepen meer kunnen afmeren of

bouwen in de droogdokken in het Kattendiikdok. ...Vrachtwagens

kunnen vanaf 2011 in Antwerpen niet langer onder de Schelde via 

de Kennedytunnel. Ze zullen alleen de keuze hebben tussen de 

Liefkenshoektunnel en de Oosterweelverbinding waar telkens tol 

zal moeten worden betaald. De Vlaamse regering bereikte daar

over een akkoord.

A
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‘Den basseng’ 
zoekt volk

Afgevaardigd bestuurder Paul Valkeniers flinks) en opleidingscoördinator Rudy Bettekens. 
Foto Frederik Weekx

Zomercursus moet tekort aan dokwerkers 

opvangen

Voor het eerst sinds zijn oprichting in 1980 
m oet het Antwerpse O pleidingscentrum  voor 
Havenar-beiders (OCHA) - in  het havenj argon 
‘t scholeke - zom ercursussen organiseren. Na de 
jarenlange aanwervingsstop én zelfs afbouw in 
de jaren  negentig, zit de Antwerpse haven nu  ver
legen om alle soorten dokwerkers. De kom ende

weken bekijken havenwerkgevers en -bonden of 
in  2006 het reeds sterk verhoogde quotum  van 
600 aanw ervingen/opleid ingen  gehandhaafd  
blijft.

OCHA verhuisde in  2004 naar het gloednieuwe 
gebouw en bijbehorende oefenterreinen aan de



Antwerpse Zomerweg, tussen het Churchill- en 
Zesde Havendok. N orm aliter valt in d it oplei
dingscentrum  tijdens de zom ervakantie bijna 
alle activiteit stil. Op de zonovergoten terreinen 
d reunden in  augustus straddle carriers (portaal- 
hefwagens) en  reachstackers (containerstape- 
laars) rond, terw ijl in  de lokalen les werd gegeven 
op de gesofisticeerde sim ulators voor container
kranen en portaalhefwagens. Vanaf septem ber 
kwam er een sim ulator voor mobiele Gottwald- 
kranen bij.

“De zom eractiviteit heeft alles te m aken m et de 
toegenom en behoeften”, zeggen afgevaardigd be
stuurder Paul Valkeniers van de patroonskoepel 
CEPA en opleidingscoördinator Rudy Bellekens.

Het cen trum  w ordt parita ir beheerd door werk
gevers (CEPA) én bonden en slorpte in 2005 zo’n 
6 m iljoen euro op, gefinancierd door de werkge
vers.

Valkeniers: “In de ja ren  negentig werd er afge
bouwd, m et slechts h ier en daar zeer beperkte 
aanvullingen. Sinds 2000 zijn we opnieuw  begin
nen aan te werven. Vorig jaa r zowat 200, d it jaar 
600 mensen. D aarnaast leiden we ongeveer even
veel reeds gevormde havenarbeiders op in  specia
lisaties zoals liftvorkchauffeur, portaalhefwagen- 
chauffeur, kuiper, m arkeerder, enz. In 2006 zul
len het er evenveel zijn. Daarover beslist het pari
ta ir beheer b innenkort.”

De behoeften w orden voortdurend bijgestuurd.

Dokwerker Mike De Ryck leert met een 65 ton zware reachstacker containers stapelen. 
Foto Frederik Weekx



Zo was er de voorbije m aanden een extra vraag 
naar ‘dek- of gatm annen’, de dokwerkers die m et 
handsignalen de kraanm an boven en de dokwer
kers in het ru im  aanwijzingen geven. M omenteel 
te lt h e t to tale Antwerpse ‘co n tin g en t’ 8.300 
havenarbeiders en m eer dan 20 nationaliteiten. 
Een honderdtal onder hen  zijn vrouwen.

“Den dolly reed de kutzak in de prak”

Wie de opleiding ‘algem een w erk’ begint, krijgt 
nog geen peperdure containerkraan in handen. 
In een hangar toont Rudy Bellekens een soort 
m artelhoekje m et zware kettingen en haken, 
‘den bak’. Daar begint de praktijkles.

De drie weken durende opleiding tot ‘dokwer
ker algem een werk’ heeft het vooral over veilig
heid, m aar ook over rechten en plichten. “60% 
theorie, 40% praktijk”, onderstreept Bellekens. 
“Echt praktijk, zoals sleuren m et zakken van 50 
kg of lasten van 200 kg afpikken. En natuurlijk  
m o e tje  ook het jargon  onder de knie krijgen.”

Prom pt geeft Bellekens enkele voorbeelden m et 
sim ultaanvertaling.

“Met geweren (=haken) p ak je  de drum s (=vaten) 
vast die bollens (=met de zijkant naar boven) zijn 
gelegd op de schits (=een groot pallet).” En ook: 
“Die kerel reed m et den dolly (=stel wielen) de 
kutzak (=stootblok op einde spoor, van het Franse 
cul-de-sac) in de prak.”

Op h e t te rre in  volgt m o n ito r Jan  Vyncke 
(Ekeren) m et argusogen hoe zijn leerling Mike De 
Ryck (Beveren) m et een 65 ton zware reachstacker 
rond-host. Het kolossale gevaarte kan containers 
van 42 ton tot vijf containers hoog stapelen. 
“Soms hebben ze een halve dag nodig om de 
knoppen te kennen. Het belangrijkste is m et de 
joystick om  te gaan en het lcantelgevaar in te 
schatten.”

“Dit is vooral op gevoel rijden”, bevestigt De Ryck 
na enkele uren ervaring. “Je voelt snel waar het 
gewicht zit in zo’n container. Het is enorm  m oti
verend deze verantwoordelijkheid te krijgen.”

OCHA 32

Monitor Jan Vyncke. 
Foto Frederik Weekx



Groot, groter, 
grootst

De MSC Pamela, m om enteel het grootste contai
nerschip ter wereld w at laadverm ogen betreft, 
liep op 15 augustus de haven van Antwerpen bin
nen. De brandnieuw e Pamela, m et een capaciteit 
van 9.200 tw in tigvoetcontainers (TEU), werd 
gelost en geladen aan de Noordzeeterm inal.

Met zijn 336,7 m eter lengte is de Pamela voor 
Antwerpen geen recordschip w at lengte betreft. 
Dat record staat sinds oktober 2003 op naam  van 
de 347 m eter lange M aersk Sovereign. Veel 
belangrijker dan de lengte is echter de laadcapa- 
citeit. Daar overtroeft de MSC Pamela overtui
gend de CSCL Europe, die begin dit jaa r m et
8.500 laadkisten Antwerpen binnenvoer.

Meer containers en toch korter vertaalt zich dan 
ook in de breedte. Bovendeks staan de 4.522 con
tainers 18 rijen breed opgestapeld en tot 7 contai
ners hoog. Op deze kolos van zowat 107.200 ton 
zijn overigens slechts 25 bem anningsleden aan
wezig.

Zo nietig kunnen sleepboten zijn, naast de containergigant MSC Pamela. 
Foto Dirk Kerstens



...-) Katoen Natie v ie rt ziin 150ste veriaardag. In aanwezigheid van

1.500 genodigden heeft in een omgebouwde loods in Kallo de pre

mière plaats van een op maat geschreven veriaardagsmusical over 

de geschiedenis van Katoen Natie en de haven. ...BASF inves

teert 2 0 0  m iljoen euro in de uitbreiding van ziin stoomkraker. ...■)•

De brandweer komt massaal ter plaatse na een gaslek bii Total 

Petrochemicals aan de Scheldelaan. Het lek situeert zich in een 

zogenaamde C4-Iiin met butagas. ...•)• Opel Belgium wordt geteis

terd door een Amerikaans computervirus dat via het netwerk van 

General Motors de fabriek in Antwerpen binnendringt en de mon

tagelijn  enige ti id  stillegt. ...'s Werelds grootste containerrederii

Maersk-Sealand w ijz ig t haar naam in Maersk Line. De verande

ring is het sluitstuk van de overname van rederij Koninklijke P&O

Nedlloyd. ...•)• In 2005 lopen zes cruiseschepen aan in Antwerpen,

goed voor 16 ligdagen en 3.306 passagiers. Vergeleken met vorig

iaar is dat een halvering. ...De zwakkere score van het cruisetoe-

risme wordt gecompenseerd door een forse toename van het aan-



tal riviercruises. In 2005 stiigen de aanlopen van 189 naar 326, 

waarb ii het aantal passagiers met zevenduizend toeneemt tot

30.454. ...De vzw Vlaanderen-Europa re ik t de elfde Gulden Spoor

voor Vlaamse U itstra ling uit aan gedelegeerd bestuurder van het

Havenbedrijf Eddy Bruyninckx. ...BASF Antwerpen onderzoekt

de mogelijkheden om ziin enorme concessie in het noorden van de 

haven meer 'in te breiden7. Concreet bek iik t de chemiegroep of aan 

de grotendeels ongebruikte landtong aan het Schelde-Riinkanaal 

een grote overslagterm inal kan worden gebouwd voor de binnen

vaart. ...•)• Bii het controleren van containers lopen de douaniers

in de haven het risico in contact te komen met gevaarlijke  stoffen, 

zo w aarschuw t de Nationale Unie voor Openbare Diensten 

(NUOD). Veel containers worden behandeld met een gas om de 

goederen te beschermen. In de Antwerpse haven werken 1.200 doua

niers, van wie ongeveer 400 in contact komen met containers. Per 

iaar worden ongeveer zes milioen containers geopend.







140.000 bezoekers 
voor WaterkAnt

Koppen lopen in de Antwerpse Jachthaven voor de botenbeurs Open Steiger. 
Foto Thomas Legrève



De vierde editie van het Antwerpse m aritiem e 
evenem ent WaterkAnt, gespreid over drie week
ends in  septem ber en oktober, was m et zowat 
140.000 bezoekers de sterkste to t nu. “Het eerste 
weekend trokken we 100.000 tot 120.000 bezoe
kers voor de stoom schepen, de Konincklijke Roei- 
regatta, de platbodem s en alle randan im atie”, 
zegt organisator Kris Vandewalle.

Een week later, voor de Antwerp Race, was het 
wat m inder. “Ik denk dat het de mooiste Antwerp

Race was die de zeilers ooit hebben gekend: goed 
weer en supersnel. Maar zo werd een heel pak 
toeschouwers letterlijk in snelheid genom en.” 
Resultaat: 5.000 toeschouwers op de wal.

Het derde weekend m aakte dan weer veel goed. 
De botenbeurs Open Steiger in de Jachthaven 
toonde dat ze op eigen benen kan staan, en werd 
gecom bineerd m et de im m obeurs W aterkAnt 
W onen Werken.

Schipper Frank Van den Broek bespeelt het stoomorgel aan boord van zijn schip Succes. 
Foto Jan Van der Perre



Een groep ‘piraten’ neemt bezit van een platbodem. 
Foto Jan Van der Perre



De Antwerp Race verliep in de beste omstandigheden. De zeilers passeerden supersnel, waardoor een heel pak toeschouwers werd verrast. 
Foto Dirk Kerstens

Een walvissloep besturen is geen sinecure. Dit is trouwens een van de laatste sloepen van dit wendbare type in ons land. 
Foto Jan Van der Perre



Antwerpen 
krijgt meer 
dan alle andere 
havens samen

De Antwerpse haven slorpt veel m eer overheids
geld op dan alle andere Vlaamse havens samen. 
Tijdens zijn toespraak op 2 septem ber bij de ope
ning van Antwerp Gateway, de term inal van P&O 
Ports aan  h e t D eurganckdok, onderstreep te 
Vlaams m inister-president Yves Leterm e dat 
Vlaanderen de voorbije 16 jaa r reeds 1,1 m iljard 
euro investeerde in  de Antwerpse havenuitbouw. 
De Schelde-uitdieping en de achterlandverbin
dingen zijn daar n iet bij inbegrepen.

Leterme putte  u it het ‘Jaaroverzicht Vlaamse 
Havens 2004’ van de Sociaal-Economische Raad 
voor Vlaanderen (SERV). Uit dat overzicht blijkt 
dat Vlaanderen sinds 1989 globaal 4,3 m iljard 
euro investeerde in  de havens van Antwerpen, 
Zeebrugge, Gent en Oostende. Daarvan ging m eer 
dan de helft - 53,4% of 2,54 m iljard euro - naar de 
m aritiem e toegankelijkheid: het uitdiepen van 
de vaargeulen voor de kust en in  de Schelde, het 
onderhoud van die vaarroutes door uitbaggering 
en het weghalen van scheepswrakken.

Van het eigenlijke bedrag voor de haveninfra
s truc tuu r (2,057 m iljard euro) ging in die 16 jaar 
1,166 m iljard (56,7%) naar Antwerpen. En binnen  
dat budget slorpte Linkeroever 51% op, rechteroe
ver 37%. De rest ging naar ‘kleinere werken’ en 
‘decreetlcosten’, zoals de werking van de sluizen 
en van de havenlcapiteindienst.

Zeebrugge m oest het in die periode stellen m et 
402 m iljoen (34%), Gent m et 310 m iljoen (27%) en 
Oostende m et 185 miljoen (16%).

Binnen de Antwerpse kredieten is de grootste 
slokop het Deurganckdok m et reeds 371,14 mil

joen  van de 1,166 m iljard. De aanleg van de Schel
determ inals kostte sam en 158,8 miljoen, w aar
van 12,8 m iljoen om grondverzakkingen weg te 
werken.

Uiteraard is het aandeel van de havens n iet elk 
jaa r gelijk. Zo kreeg Antw erpen als gevolg van 
het Deurganckdok in  2004 67% van de kredieten, 
terwijl Zeebrugge 12% ontving, Gent 15% en Oos
tende 5%.

Ter vergelijking: van de totale Vlaamse haven- 
overslag (216 m iljoen ton) nam  Antwerpen in 
2004 70,3% voor zijn rekening, Zeebrugge 14,7%, 
Gent 11,5% en Oostende 3,4%.

W as s en d e  h a v e n

Cijfers van januari to t  en m e t septem ber 2005

Totaal goederenvervoer per binnenschip (in  to n )
63.844.908 (2004: 60.327.908)

M a ritiem  co nta inerverkeer ( in T E U )
Aanvoer: 21.768.230 (2004: 19.650.586)
Beladen + leeg: 23.126.378 (2004:21.039.213)

G oederenverkeer te r  zee (in  to n )
Stukgoed: 72.085.18 1 (2004: 67.390.616)
Bulk: 47.811.408 (2004:46.061.71 I )
Totaal: I 19.896.589 (2004: I 13.452.327)

(bron: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)





...•)• Met een openluchtshow, champagne, toespraken en een panel

discussie tussen m inisters en haventopmannen neemt P&O Ports 

officieel ziin concessie aan het Deurganckdok, Antwerp Gateway,

in gebruik. ...Ook de PSA-ziide van het Deurganckdok verzekert

zich van de komst van reders naar het nieuwe getiidendok. Er 

wordt een akkoord ondertekend met KYH, de ad-hoc samenwer

king van de Aziatische rederijen K-Line (Kawasaki Kisen Kaisha),

Haniin Shipping en Yang Ming. ...Bii Belgian Refining Company

(BRC) op de Scheldelaan ontploft een stroomgenerator waardoor 

voor even fase 2 van het rampenplan wordt afgekondigd. Er raken 

geen vita le delen van de ra ff inaderij beschadigd. ...7  De stroomfa

brikant Essent wil midden 2006 ziin energiecentrale op de terreinen 

van het chemiecomplex Ineos in gebruik nemen. Om die tim ing  te



halen, werken er nu permanent 250 tot 300 mensen op de werf. Het

gaat om een investering van meer dan 100 milioen euro. ...•)• De 800

arbeiders van New Holland Tractor leggen spontaan het werk neer.

Ze protesteren tegen de t i ide li ike  schorsing van een collega. ...•)• De

haven van Brussel is bereid een deel van het extra conta inertrans

port vanuit het Antwerpse Deurganckdok via het water naar

Brussel op zich te nemen. ...•)• Een 60 meter hoge portaalkraan van

de Noordzeeterminal in de haven van Antwerpen wordt overge

bracht naar de nieuwe term ina l van Hesse-Noord Natie aan het 

Deurganckdok. Het transport vergt heel wat behendigheid, want 

onder meer de hoogspanningslijnen van de kerncentrale van Doel 

mogen uiteraard niet geraakt worden.







Waterkering 90 
centimeter hoger

1979. Inwijding van de waterkeringsmuur die een einde moet maken aan het overstromen van de binnenstad. 
Foto GvA

In uitvoering van het Sigmaplan tegen de overstro
mingen zal de 6 km lange betonnen waterkerings
m uur langs de Schelde in Antwerpen vanaf 2009 
met 90 cm worden verhoogd. Hoe dat concreet zal 
gebeuren - met een volle muur, dan wel met mobie
le gedeelten - wordt nog bestudeerd.

Het tijdschema zit vervat in de intentieverklaring 
die Vlaams minister van Openbare Werken Kris 
Peeters in oktober ondertekende met de stad

Antwerpen. Nadat experts en milieugroepen eerder 
al hebben gesteld dat de huidige foeilelijke waterke
ringsm uur op termijn niet zal volstaan, staat nu 
voor het eerst als regeringsbeslissing op papier dat 
de 1,35 m hoge m uur met 90 cm moet worden opge
trokken tot 2,25 m.

Dat zal echter samen gebeuren met de algemene 
heraanleg en herwaardering van de Scheldekaaien.

De intentieverldaring houdt in dat een Stuur
groep Scheldekaaien, met daarin Vlaams Gewest,



1990. De m uur deed zijn werk, zoals hier bij de overstroming van eind februari 1990. 
Foto Ariette Stubbe

stad en haven, van start gaat als begeleidingscom
missie. Tegelijk werden stedenbouwkundige, techni
sche en economische studies uitbesteed die tegen 
eind 2006 moeten zijn afgerond. Daaruit zal onder 
andere moeten blijken welke stukken van de beton
nen wand door tijdelijke, mobiele of doorzichtige 
constructies kunnen worden vervangen. “Na twee 
jaar planning en voorbereiding zullen de werk
zaamheden ten vroegste begin 2009 starten”, aldus 
minister Peeters. “Hoe lang die zullen duren, hangt 
af van de totaalvisie. In elk geval wordt het een 
kwestie van j aren.”

2002. Zo’n m uur houdt niet alleen water tegen... 
Foto Ludo Mariën



Museum aan de Stroom 
krijgt vorm
MAS-directeur Cari Depauw en schepen voor Cultuur 

Philip Heylen (CD&V) rondden in oktober het inhou
delijke concept voor het Museum aan de Stroom (MAS) 
af. De voorstellen zullen in 2006 en 2007 worden ver
fijnd. Het MAS gaat voorjaar 2008 open.

Er komen zeven tentoonstellingsverdiepingen 
(boxen), waarvan vier voorbehouden voor de semi- 
vaste collectie. Die belichten de them a’s ‘Van burcht 
tot nevelstad’, ‘Antwerpen in de wereld en de wereld 
in Antwerpen’, ‘het publieke leven’ en de ‘privé- 
sfeer’. De vijfkoppige MAS-staf en een extern team 
van adviseurs werken die vier hoofdlijnen verder 
uit. Voor ‘Van burcht tot nevelstad’ is al een eerste 
scenario klaar. Eerst komt het publiek in een zaal 
met niets dan cijfermatige gegevens, om vervolgens 
in een ruim te te belanden waarin de groei van de 
stad op film wordt getoond. Dan volgen er zeven uit
gewerkte transformaties: bijvoorbeeld de evolutie 
van het Steen, het Zuid of het district Ekeren. In een 
vierde compartiment kijken we naar de toekomst 
van de stad via utopische projecten van Le 
Corbusier of Luc Deleu. In een laatste vertrek kan de 
bezoeker zijn eigen visie kwijt.

Carl Depauw toont de nieuwe, uitgewerkte MAS-maquette van de architec
ten Neutelings-Riedijk aan minister-president Yves Leterme en cultuursche- 
pen Philip Heylen.
Foto Bert Hulselmans

Boxen

In een ‘depotbox’ lean het publiek wandelen langs 
glazen kubussen met duizenden voorwerpen, maar 
het zal ook kunnen zien hoe restaurateurs objecten 
herstellen.

In een kennis-box, of black box, staat niet alleen

ÎGRABO
[03/489.2104

a h v u n p m J

ïa a ?

28 juni 2005. De International-hangar op de Hanzestedenplaats ligt bijna tegen de vlakte. Op deze plaats tussen het Bonaparte- en het Willemdok komt 
het Museum aan de Stroom.
Foto Jan Van der Perre.



Zo zullen de cafetaria, het restaurant en de balie van het prachtige museumgebouw eruitzien. 
Foto's GvA

klassieke literatuur ter beschikking, maar kunnen 
bezoekers via com puterterm inals inzoomen op 
kaarten en foto’s. Via camera’s in de binnenstad of 
de haven kan men online mee volgen wat er op die 
plekken zoal leeft.

In de box voor tijdelijke exposities plant het MAS 
drie internationale evenementen per jaar. Wellicht 
begint men met een project rond ‘liefde’. Eind 2008 
of voorjaar 2009 volgt een prestigieuze tentoonstel
ling met kunstwerken u it de musea van Sint- 
Petersburg.

Het MAS wil niet alleen putten uit de eigen collec
tie (370.000 stukken!), de andere stedelijke musea of

het OCMW-patrimonium, maar ook uit provinciale 
en gemeenschapsmusea in eigen stad of elders. Met een 
aantal daarvan zijn er al informele afspraken. Zelfs 
naar privé-initiatieven wil men de hand uitsteken.

Niet alleen het gelijkvloerse café en het restaurant 
op de hoogste (tiende) verdieping zullen na de 
m useum uren open zijn, ook de doorzichtige trap
penhallen blijven ‘s avonds vrij toegankelijk. Een 
‘MAS’ke doen’ moet betekenen: een wandelingetje 
naar de top van de zestig meter hoge toren maken.



...•)■ Voor meer dan 20 miljoen euro neemt het Nederlandse

Kloosterboer de Antwerpse fru itte rm ina ls  van PSA/Hesse-Noord 

Natie over. Twee weken later doet Kloosterboer de fru itte rm ina ls

van de hand aan het Gentse Sea-lnvest. ...Solvay, BASF en Dow

gaan in 2006 samen in Antwerpen een HPPO-fabriek bouwen. Die

zal voorproducten aanmaken voor kunststoffen. ...•)• Een grote

opslagtank van Total Raffinaderij Antwerpen in de Waaslandhaven 

zakt in mekaar. 35 miljoen liter ruwe petroleum stroomt in het buf-

ferbekken rond de opslagtanks. ...•)• Junshi Hata, bedrijfs le ider van

chem iebedrijf Eval Europe in Antwerpen, keert na zeven iaar

terug naar ziin vaderland Japan. ...•)■ Op de Scheldekade in

Antwerpen dopen Vlaams m inister Kathleen Van Brempt en Ann 

De Smedt, echtgenote van Vlaams m in ister Kris Peeters, de twee 

nieuwste slepers van de Unie van Reddings- en Sleepdiensten 

(URS). Met de superkrachtige Union Ruby en Union Emerald - 

kostpriis samen 12,5 milioen euro - moet URS ook de grootste con

tainerschepen in het Deurganckdok aankunnen. ...•)• Bayer



Antwerpen bestaat 40 iaar. Prem ier Guy Verhofstadt is naar aan

leiding van de feestelijkheden de eregast op een academische z it

ting. Topman René De Cleyn bevestigt dat Bayer Antwerpen 60 mil- 

ioen euro investeert in de productieverhoging van polycarbonaat en 

in de bouw van een nieuwe eenheid voor de productie van aniline.

...•)• Op het Eilandie wordt de Nassaubrug 'geopend'. De stalen

replica van de originele brug verbindt opnieuw de Sint-Laureiskaai 

en de Hanzestedenplaats. De renovatie heeft zo'n 2 miljoen euro 

gekost. Het Havenbedrijf nam van dat bedrag 60% voor zijn reke

ning. ... De Koninklijke Vereniging der Waterklerken van

Antwerpen kiest een nieuw bestuur. Voorzitter wordt D irk  Daems 

(Boeckmans België - Durot Shipping), ondervoorzitter E r ik  Van

Steenhuyze (M axx Thiebaut). ...BP verkoopt ziin chemieafdeling

Innovene aan Ineos Group Holdings uit Londen voor 7,4 m il ja rd  

euro. In L illo  in de haven van Antwerpen bezit Innovene een kunst- 

stoffabriek voor polypropyleen en een fabriek voor hoge densiteit 

polyethyleen (H D PE).

là







Het Albertkanaal van Lanaken. Deze brug vernieuwen kost 10 miljoen euro. 
Foto Tony Van Galen



Modernisering Albertkanaal: 
dringend maar duur

Om het A lbertkanaal verder te m oderniseren is 
700 m iljoen euro nodig, zo werd in november 
bekendgem aakt. Naast enkele verbredingen moe
ten 40 bruggen over het kanaal verhoogd of ver
vangen worden. Alleen dan kunnen  zware kon
vooien m et vier lagen containers (de Europese 
standaardhoogte) van Antwerpen naar Limburg 
en Luik varen. Wegens geldgebrek zoekt Vlaams 
m inister Kris Peeters naar alternatieve financie
ring.

Het Albertkanaal, dat de Antwerpse haven m et 
het Luikse industriebekken verbindt, werd aange
legd tussen 1930 en 1939. In 1968 werd gestart 
m et de m odernisering ervan, m aar die is van
daag allesbehalve klaar, alw erd er tot nu  toe al 
606 m iljoen euro geïnvesteerd.

Met de op stapel staande ontw ikkeling van 800 
ha extra industriegebied langs het Albertkanaal 
en de recente ingeb ru iknam e van  h e t 
Deurganckdok, is de m odernisering m eer dan 
ooit noodzakelijk. De 6 m iljoen containers die 
jaarlijks in  het Deurganckdok zullen worden 
gelost, kunnen  alleen snel en efficiënt naar 
Limburg en het Luikse w orden verscheept m et 
konvooien van 9.000 ton. Dat zijn duw boten m et 
duwbakken waarop vier lagen containers staan 
gestapeld. Daarvoor m oeten 20 bruggen over het 
kanaal m et 2,10 m eter verhoogd worden, 20 
andere worden afgebroken en vervangen, en er 
m oeten nog enkele verbredingen w orden uitge- 
voerd.

* Om dat de bouw  van een duw vaartkanaal 
Oelegem-Zandvliet defin itief is afgevoerd, m oet 
het vak W ijnegem-Antwerpen worden aangepast 
zodat konvooien van 9.000 ton daar het kanaal 
kunnen  bevaren. Deze w erkzaam heden worden 
geraam d op 500 m iljoen euro. Daarvan zal de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) 
180 m iljoen op tafel leggen. Het resterende 
bedrag zal u it de gewone Vlaamse begroting 
komen. De w erkzaam heden m oeten voltooid zijn 
in 2015.

* Om dat de doorgangen nu  te sm al zijn, m oeten 
drie  b ruggen  w orden verbouwd: die in  
Vroenhoven-Riemst (16 miljoen), die in  Ham (6 
miljoen) en die in  Briegden-Lanaken (10 miljoen). 
Vroenhoven en Ham staan geprogram m eerd voor 
2006.

* Daarnaast m oeten op m iddellange term ijn  ook 
alle 40 bruggen over het kanaal w orden vervan
gen, of verhoogd van 7 m eter tot 9,10 m eter vrije 
doorvaarthoogte. Een b ru g  opvijzelen kost 
gem iddeld 2 m iljoen euro, eentje vervangen 7,5 
m iljoen euro. In totaal zal deze operatie 200 mil
joen  kosten. Om dat deze w erkzaam heden gefi
nancierd  m oeten  w orden v an u it de gewone 
Vlaamse begroting, en dat geld n iet beschikbaar 
is, gaat Peeters op zoek naar alternatieve finan
ciering.



...•)• PSA/Hesse-Noord Natie maakt bekend dat het kandidaat b l i i f t

om ook de toekomstige Westerschelde Container Terminal (WCT) in

Vlissingen uit te baten. ...De Antwerpse schepenen Ludo Van

Campenhout en Philip Heylen trekken naar New York om er de 

marathon te lopen. Tussen enkele oefenkilometers werken de twee 

politici een aantal promotieactiviteiten af rond het migratiemuseum 

Red Star Line Memorial. Het bezoek aan de Big Apple moet mee 

zorgen voor Amerikaanse financiële steun voor het project van het

migratiemuseum op het Eilandie. ...;* BASF Antwerpen overlegt

voortaan met de omwonenden uit België en Nederland. Buren 

Overleg BASF, kortweg BOB, komt één keer per kwartaal bii

elkaar. ...•)• De Vlaamse zeehavens zouden zich in het buitenland

moeten verkopen onder de noemer Flanders Port Area. Dat zegt 

Vlaams minister-president Yves Leterme. Hii vraagt de voorzitters 

van de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge ziin voorstel te 

bekijken. ...•)• Infrabel, de eigenaar van de Belgische spoorweginfra

structuur, wil tegen 2 0 1 1  een deel van de tweede toegang naar de 

haven van Antwerpen realiseren. Dat is v i if iaar vroeger dan

gepland. ...7  De twee grootste Chinese rederiien, China Shipping en

Cosco, zullen voortaan meer schepen afhandelen in de Antwerpse 

haven, zo b li ik t  tiidens het economisch bezoek van Vlaams minister-



president Leterme aan Shanghai. ...Dubai Ports World, eigendom

van het em iraat Dubai, koopt de Britse scheepvaartgroep P&O voor 

4,86 m ilja rd  euro. Zo komen ook de twee concessies van de P&O-con- 

ta inerterm inals aan het Deurganckdok in handen van Dubai Ports

World. ...Katoen Natie SembCorp (KNS), een ioint venture tussen

KTN en de Singaporese logistieke groep SembCorp Logistics, gaat 

op het opgespoten Jurong Island in Singapore een tweede d is tribu

tiecentrum bouwen voor de chemische industrie (20 milioen dollar).

...•)• Enkele honderden havenarbeiders uit heel Europa manifesteren

in Brussel tegen de Europese havenrichtliin. De dokwerkers zien 

vooral de zelfafhandeling, waarbii de bemanning van een schip zelf

mag laden en lossen, niet zitten. ...•)• De Antwerpse m aritiem e groep

Ahlers opent een kantoor in New Delhi, het negende kantoor van de 

groep in India. Ahlers heeft nog kantoren in Bangalore, Chennai,

Cochin, Coimbatore, Kolkata, Mumbai, T irupur en Tuticorin. ...7

Logistiekgroep Rhenus verwerft een meerderheidsparticipatie in de 

Antwerpse Maxx Holding, die verscheidene logistieke bedrijven

groepeert. ...•* BASF wil in Antwerpen ziin uitstoot van lachgas, dat

v r i iko m t bii de productie van salpeterzuur voor meststoffen, ver

minderen. Door de maatregel komt Vlaanderen in één klap 11 pro

cent dichter bii de Kyoto-doelstelling.







Leo Delwaide en Eddy Bruyninckx:

"Flexibiliteit 
wordt onze achilleshiel"

Foto Bob Van Mol

Met ruim  8 miljoen ton maritieme overslag méér 
zet de haven van Antwerpen dit ja a r opnieuw een 
enorm overslagrecord neer. Bovendien werden vorige 
week de Scheldeverdragen m et Nederland onderte
kend. Toch zijn de Antwerpse havenschepen Leo 
Delwaide en haventop Eddy Bruyninckx niet echt 
tevreden. Om bij te blijven moeten de spoorwegen 
dringend een tandje bijsteken terwijl de starheid van 
de sociale partners - lees de vakbonden - Antwerpen 
trafiek én banen kost. "Ik zaag misschien", zegt 
Delwaide, "maar zij zagen de tak a f  waarop ze zit
ten."

Enkele superschepen m in  of m eer kunnen  de 
overslagcij fers van Antwerpen allicht nog wat 
beïnvloeden, de grote lijnen van de jaarbalans 
liggen niettem in  vast. ''De totale m aritiem e tra
fiek van Antwerpen zal dit jaa r zowat om  en bij 
de 159 à 160 m iljoen ton liggen", rekenen sche
pen Delwaide en directeur-generaal Bruyninckx 
voor. "Dat betekent dat we na het recordjaar 2004

alweer een recordjaar kunnen  optekenen m et 
een globale groei m et liefst 6 procent. Binnen die 
groei zitten echter uiteenlopende ontw ikkelin
gen."

"Beginnen we bij het containerverkeer. In ton
nage zal dat w ellicht m et 9% zijn toegenom en. 
In standaardcontainers (TEU) gaat het om  een 
groei m et 7%. Het laatste halfjaar bedroeg de 
containergroei zelfs 10 procent terw ijl die gedu
rende de eerste jaa rh e lft een stuk  lager lag. Dat 
had  toen alles te m aken m et de algem ene con
gestie. Enerzijds w aren  er her en der ingrijpen
de werken bezig zoals aan de MSC-terminal in  
h e t Delwaidedok; anderzijds was h e t nog w ach
ten  op h e t Deurganckdok. Pas v an af volgend 
ja a r  zullen  we h ier terug  op het norm ale ritm e 
draaien."

"In de roro-sector no teren  we een ach te ru it
gang m et 5 procent. Een verklaring daarvoor



heb ik n ie t d irect tenzij m isschien verm inderde 
m ilita ire  transporten."

"Vooral op het conventionele stukgoed zou ik 
w illen wijzen. Dat is trad itioneel onze m eest 
arbeidsintensieve sector. Globaal groeide het 
conventionele stukgoed m et 1,4% m aar ook dat 
cijfer cam oufleert weer u iteen lopende evoluties. 
Die groei is voor h e t grootste deel een gevolg van 
de staaltrafielc. In het veel arbeidsintensievere 
papier, pu lp  en  fru it schrijven we daarentegen 
m et rode cijfers. De reden is dat we h ier de zeer 
gevaarlijke concurren tie  ondervinden van nabu
rige havens, (aarzeling). Ach, iedereen in  het 
havenvak weet w aarop ik doel: Vlissingen. Hier 
voelen we steeds sterker ons concurren tienadeel 
inzake loon- en  vooral arbeidsvoorwaarden."

Tijdens de acties tegen de liberaliseringsplannen  
van Europees commissaris de Palacio kloegen de 
vakbonden er reeds over d a tje  in Vlissingen interim- 
dokwerksters kan inhuren tegen een vergoeding

waarvoor je  hier nog geen Poolse zwartwerkster 
hebt...

“Ik kijk in  de eerste plaats naar onze situatie. 
Wij ondervinden n u  p erm an en t de rigiditeit, de 
starheid  van onze sociale organisatie. Neem nu 
bijvoorbeeld de sam enstelling en inzet van ploe
gen. Reeds drie ja a r  pogen we daar verandering 
in  te krijgen m aar de vooruitgang is slechts m ar
ginaal. Dat gebrek aan flex ib ilite it vertaalt zich 
steeds m eer in  onze cijfers.

Als elders een schip afgem eerd ligt om  15u u u r 
dan  beg in t een aangepaste havenploeg daar 
even la ter te lossen en w ordt dat ook zo aangere- 
lcend. Hier zegt m en echter dat de volledige 
ploeg v an af 2 u u r m oet w orden betaald  voor de 
volledige tijd. Al die ja ren  verklaarde m en ons 
dat 'm en ervoor zou zorgen dat h e t in  Vlissingen 
even streng zou worden'. Ik wil enigszins n u an 
ceren. Het is een feit dat de vakbonden elkaar 
sinds de acties in  S traatsburg steeds beter heb
ben gevonden. Maar o f daarm ee van die toezeg

Fo to Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen



Foto Bob Van Mo!

gingen al iets gerealiseerd is, zie ik n ie t zo 
direct.

"Een gevolg van die starheid is ook dat de stou
wers m in d er geneigd zijn  investeringen  te 
doen", haak t Eddy Bruyninckx in. "En dat terw ijl 
wij vroeger steeds bekend w aren  als de 
m odernst u itgeruste haven, the  state o f the  art. 
De w et van de afrem m ende voorsprong speelt 
n u  wel m ee.”

Uw waarschuwing sluit wonderwel aan bij de 
recente oproep van Vlaams m inister Peeters om in de 
haven te komen tot een 24-ureneconomie. Meer fle x i
biliteit dus..

"De oproep van m inister Peeters is bijzonder 
realistisch. We k unnen  die oproep alleen m aar 
ondersteunen. De flexibiliteit w ordt onze achil
leshiel. Ik doe dan  ook echt een oproep om  hier 
sam en w erk van te m aken in  onze beste trad itie  
van overleg. Ik weet wel dat ik d it nog al heb 
gezegd. Het k linkt m isschien afgezaagd m aar zij 
zijn de tak  aan het afzagen waarop ze zitten!

Het w ordt hoe langer hoe dringender. Het is 
beter h e t onder elkaar hierover eens te geraken

in ons aller sociaal belang. Als havenautoriteit 
kan ik slechts een oproep doen. Het is aan  de 
sociale partners om  a f te wegen w aar h e t breek
p u n t ligt. Maar als er niets gebeurt, zal d it ten 
koste gaan van w erkgelegenheid. Mijn oproep is 
echt dringend. Meer dan andere sectoren zit de 
haven per defin itie in  de kern  van de globalise- 
rende wereld. We zitten  in  een ongelooflijk 
scherpe concurren tiële m ark t m et havens op 
een boogscheut van elkaar. De in terna tionale  
beslissingscentra m aken zeer snel h u n  rekenin
gen. Zonder in  details te treden  kan ik  h ier 
alleen m aar onderstrepen  dat heel w at werkge
vers m e reeds te kennen  gaven dat ze zeer 
bezorgd zijn.

Ik w ind er geen doekjes om: er zijn door dat 
gebrek aan  flexibilite it al contracten  verloren. 
160 m iljoen ton is een zeer m ooi resu ltaa t m aar 
wij stellen afschuivingen vast naar de om liggen
de havens. Het verlies in  forrestproducts m ag je  
al op zowat 2,5 m iljoen ton  becijferen.

Als havenbedrijf zijn we re la tie f m achteloos. 
Cepa en h e t p a rita ir com ité zijn de geëigende



organen. Er w ordt w elisw aar veel bekeken m aar 
er is nog n ie t veel gedaan. Als havenautoriteit 
k u n n en  wij alleen m aar de diagnose stellen. De 
therap ie m oet door hen  w orden geleverd.”

Ook u w  containercijfers zijn  ondanks een 7%- 
groei n ie t echt denderend . R o tterd a m  en 
H am burg  kunnen  wellicht u itpakken  m et groeicij
fers boven de 10%. D at betekent dus de facto  
m arktverlies voor A ntw erpen. Hoe reageert u daar  
op?

“Statistisch is 2005 zoals gezegd n iet relevant 
door de specifieke situatie . We zaten begin dit 
ja a r  boordevol. M ochten we vorig ja a r al bijko
m ende capaciteit hebben gehad dan hadden  we 
d it ja a r  een pak m eer lading k u n n en  inrekenen.

Dat belet n ie t dat Rotterdam  en H am burg 
schitterend hebben gepresteerd. Het blijft een 
feit dat H am burg en vooral Rotterdam  inzake de 
allerbelangrijkste trafiek  - die naar de Chinese 
boom m ark t - gewoon van een historisch voor
deel vertrekken. Het kom t er dus voor ons steeds 
opnieuw  op aan de pelgrim sstaf op te nem en 
om  A ntw erpen in het Verre Oosten als eerste 
aanloophaven te prom oten. Ladingen u it het 
Verre Oosten zijn doorgaans lich ter en kunnen  
daardoor gerust A ntw erpen als eerste aanloop
haven aandoen. Veelal om  historische redenen 
doen zij dat nog niet.

Nu hebben wij echter de enorm e tro ef dat wij 
als enige haven in  de Hamburg-Le Havre-regio 
m et ons Deurganckdok onm iddellijk  een onge
looflijke extra-capaciteit k u n n en  aanbieden . 
W ant h é t grote probleem  van H am burg en 
Rotterdam  is nu  dat zij stampvol zitten .”

"Intussen is voor bepaalde m aritiem e segm en
ten feedering, de overslag op kleinere schepen, 
zeer belangrijk  geworden. Wegens de zeer lange 
w achttijden  in  Rotterdam  w ordt feedering daar
om  voor ons nog belangrijker w an t h ier zijn er 
geen w achttijden  meer. Bovendien blijken de 
Engelse havens zo w einig p roductie f dat de 
grote jongens liever snel lossen op h e t Europese 
vasteland om  h e t dan  over te laten  aan  feed
ering. A ntw erpen m oet h ier kansen grijpen. 
Daarom  hebben wij als raad van bestuur beslist 
daar m eer h e t accent op te leggen. Vanaf 1 
jan u a ri verlagen we onze havenrechten voor 
deze sector. Wij w illen in  d it segm ent m eer aan
m oedigingen geven."

Naast lagere havenrechten wil u dus meer recht
streekse promotie in het Verre Oosten?

“Dat Rotterdam  als eerste aanloophaven w ordt

gekozen is zoals gezegd vaak lou ter traditie. 
Fysiek is er geen enkele reden om  daar n iet 
A ntw erpen voor te nem en. We zullen  daar in het 
Verre Oosten op blijven ham eren. Maar wij zijn 
ook re la tie f arm . Als je  vergelijk w at Rotterdam  
aan prom otiem iddelen  kan inzetten! Kijk, wij 
zijn de tweede haven van Europa. Door een his
torische beslissing in  de ja re n  zeventig om  de 
superpetro leum tankers aan R otterdam  te la ten  - 
van containers was nog geen sprake - hebben we 
toen afgezien van een fundam entele  u itd iep ing  
van de Schelde. Als gevolg daarvan m oeten we 
n ie t alleen nu  bedelen om  een u itd iep ing  m aar 
beschikt Rotterdam , als quasi m onopoliehouder 
inzake oliebevoorrading, ook over een giganti
sche inkom stenstroom . Zij z itten  daar op zak
ken geld. Dat u it zich dan ook in  h u n  prom otie- 
m achine.

Daar bovenop kom t nog onze organisatorische 
zwakte m et een opgesplitste d ienst b u iten land
se handel. Onze boodschap is per defin itie zwak
ker door onze gebrekkige financiële m iddelen 
en onze staatsstructuur. In N ederland gaat de 
koningin  zelf elk ja a r  op stap m et de top indus
triëlen. Maar w aar is onze Shell? Onze Petrofina 
zijn we kwijt. Of onze Vopak? Gelukkig hebben 
wij nog h e t weerw erk van Fernand Huts die als 
dynam isch bedrijfsleider de vlag hoog houdt.

Globaal ben ik eigenlijk verw onderd dat het 
nog zo goed gaat! Dat lu k t alleen m aar door de 
dynam iek van onze m ensen, door onze persoon
lijke k lan tenbinding . Wij zullen  elke dag m oe
ten blijven vechten om  te groeien. We m ogen 
nooit aan de verleiding toegeven dat het goed 
gaat. Dat zou het ergste zijn. In no tim e gaan we 
dan  naar de dieperik!”

Vorig ja a r  hekelde u in uw  jaarbalans de stroeve 
manier waarop de NMBS op de wijzigende m arkt 
inspeelt. Ziet u daar beterschap?

“Onze NMBS behoort to t de m eest conservatie
ve m aatschappijen  in  Europa! Het achterland- 
vervoer per spoor is onze tweede achilleshiel.

Hoe liggen de in terna tionale  kaarten  vandaag? 
Rederijen spelen steeds m eer op de hele keten, 
van deu r to t deur. Zij w illen alles controleren. 
Niet alleen hebben we in  die keten als handicap 
d a t de w ereldw ijde ex p ed iteu rs  veeleer in  
H am burg en R otterdam  zitten  en  onze expedi
tiebedrijven te klein zijn, al zijn ze ongelooflijk 
dynam isch. Tegelijk spelen de spoorwegen daar
in  helaas geen positieve rol. De NMBS is gewoon 
n iet com petitief! De verhalen over de niet-com- 
m erciële ingesteldheid en het gebrek aan  opera-



Foto Bob Van Mo!

tionalite it zijn surrealistisch! Een Duitse verla
der vertelde mij dat hij om  een lading per spoor 
van A ntwerpen naar M annheim  te krijgen, hij 
u ite indelijk  het zaakje over Rotterdam  liet rij
den!

En voor onze kortste spoorweg naar ons achter
land - 40 km  over Nederlands grondgebied - han 
gen we to taal a f  van onze Nederlandse 'vrien
den'. Ik doe in  dat verband nog eens een oproep 
om  zo snel mogelijke h e t h istorisch tracé van de 
Ijzeren Rijn in  gebru ik  te n em en  m et een 
beperkte inzet van tre inen .”

Een fina n c ië le  m eevaller is inm iddels de overna
m e voor 236 m iljoen euro van u w  pensioenlasten  
door de federale overheid. Z iet het personeel d a t  
z it te n ? En bestaa t n iet het risico d a t de stad  
A ntw erpen  als hoofdaandeelhouder zeer inha lig  
zal worden?

“Eerst dit. Ons pensioenfonds bestaat u it gel
den van onze w erknem ers. We hebben alles 
gedaan om  d it fonds goed te beheren  m aar had
den n ie ttem in  een lich t negatief rendem ent. Nu 
verandert het vehikel m aar de verzekering voor 
h e t personeel blijft. Als risicoafdekking is het 
dus u itstekend dat de staat de garantie over
neem t. Het risico voor de m ensen is safe gesteld. 
Wij zijn van die zorg a f en  h e t personeel is tevre
den. Pensioenen beheren  is trouw ens onze busi
ness niet.

Het pensioenfonds is nu  overgedragen m its 
drie randvoorw aarden. Vooreerst is er een zeer 
sterk engagem ent dat de federale overheid in 
h e t overleg m et de regio's het nodige zal doen 
om  V laanderen m et het oog op de tweede zee
sluis m eer m iddelen te geven. Die tweede zee
sluis is voor ons topprioriteit. De kansen zijn nu



zeer sterk gestegen dat de Vlaamse regering aan 
onze topprio rite it gevolg zal geven.

D aarnaast is bedongen dat wij in  de besprekin
gen over de Lieflcenshoekspoortunnel van meet- 
a f w orden betrokken.

Een derde randvoorw aarde slaat op de Ijzeren 
Rijn. De voorzitter van de Europese Investerings
bank, Philippe Maystadt, was h ier vorige week. 
De EIB wil de Ijzeren Rijn 20% subsidiëren en 
voor de rest een zeer goedkope len in g  te r 
beschikking stellen. Maar dat kan alleen m aar 
m its staatsw aarborg. De federale overheid heeft 
daar als derde randvoorw aarde m ee ingestem d. 
Dat m en dus n iet m eer zegt dat er geen geld is 
voor de Ijzeren Rijn.

Of de stad A ntw erpen inhaliger zal worden? In 
elk bedrijf w aar h e t plots beter gaat, kom en de 
aandeelhouders aankloppen. Dat zal dus ook 
voor h e t havenbedrijf wel zo zijn. Alleen gaat d it 
voor ons bedrijf n ie t op. W ant terw ijl ons pensi
oenfonds w ordt overgenom en, drogen tegelijk

de subsidies van h e t Vlaams Gewest op. Voor de 
kaa im uren  zakt de subsidie van 60 naar 25 pro
cent. Voor h e t u itb ag g eren  van  h e t Deur- 
ganckdok van 100 naar 50%. We zullen het dus 
veel m eer zelf m oeten betalen .”

Bij de ondertekening van de Scheldeverdragen in 
Middelburg waarschuwde de Nederlandse minister 
Peijs u persoonlijk dat het voor haar toch wel de laat
ste uitdieping zal zijn.

“Laten we ons nu  eerst concentreren  op de u it
voering van de Scheldeakkoorden. Het is van 
kapitaal belang voor de haven dat de Schelde- 
u itd iep ing  in  2009 een feit is.

Maar wij zijn een w ereldhaven en w illen dat 
ook blijven. De nu  toegezegde tijongebonden 
toegang is suboptim aal. Als we in  2009 de toege
zegde 13,1 m eter bereiken, is h e t goed. Maar wij 
kijken verder. N iet vooruit kijken zou hetzelfde 
zijn als onze haven verm oorden.”

Foto Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen



...•)• Met rasse schreden nadert Antwerpen het moment dat ru im  de

helft van alle goederen via containers wordt vervoerd. ...•)•

Antwerpen behandelde d it iaar 3,6 m ilioen ton via het roll-on/rol- 

loffverkeer; 5% minder dan in 2004. Het aantal behandelde auto's 

daalde zelfs met 10%. Vooral de uitvoer (tweedehandswagens) sla

bakte, volgens het Havenbedrijf door het afsluiten van de Iraakse

m arkt. ...Op het v lak van papier en houtpulp is er een daling met

13%. Dit is vooral een gevolg van een staking in Finland. De fruit-

trafiek daalde met 4,2% tot onder 1,5 milioen ton. ...Als grootste

chemische cluster in Europa zag Antwerpen het vloeibare massa

goed met 5% stiigen tot 37 milioen ton. De chem icaliëntrafiek 

groeide met 3%, de behandeling van ruwe aardolie daalde 5%. Het

droge massagoed daalde met 3% tot 26 m ilioen ton. ...Het aantal

zeeschepen daalde opnieuw met 1% tot ongeveer 15.200. Meer volu

me én minder schepen duidt dan ook op de trend om a lm aar grote

re schepen in te zetten. De gemiddelde tonnenmaat steeg met 4%.

...7  De laad- en lostiiden in de havens voldoen momenteel niet aan

de noden. Daarom bereidt m in ister van Openbare Werken Kris 

Peeters (CD&V) een proefproject voor w aarb ii vrachtwagens niet 

meer uitsluitend tijdens de normale dagshift worden gelost en gela-



den, maar bijvoorbeeld ook 's avonds. ...7  Eddy Bruyninckx, direc-

teur-generaal van het Antwerpse Havenbedrijf, wordt door de 

Vereniging van M aritiem e Journalisten en Publicisten (ESPA) u it

geroepen tot M arit iem e Man van het Jaar. ...De federale rege

ring neemt het Pensioenfonds van het Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen over. Dit betekent dat de regering alle pensioenver

plichtingen overneemt en garant staat voor de uitbetaling van de

pensioenen. Het gaat in totaal om 236 milioen euro. ...Op de

Schelde nabij de Kallosluis in de Waaslandhaven gebeurt een aan

varing tussen twee schepen: de kustvaarder Nina I en het zeeschip 

Aleksandrov. Door de klap van de aanvaring wordt een beman

ningslid van de Nina I overboord geslagen. ...Bii u itgeverij

Pelckmans versch iin t een boek over 40 iaar BASF Antwerpen. Het 

verhaal van Vlaanderens grootste chem iebedrijf loopt voor een

stuk ge liik  met de evolutie van de Antwerpse haven. ...;? In Kallo

worden tien Afrikaanse verstekelingen ontdekt op een schip. De 

acht Nigerianen en twee Liberianen zaten tiidens de zeereis tussen 

de Nigeriaanse stad Lagos en Antwerpen op e lkaar gepakt in een 

holle ru im te  boven het roer van het vrachtschip.



•• De haven van Antwerpen is het economische 
hart van Vlaanderen. Honderden bedrijven, 
duizenden gezinnen zijn ervan aßiankelijk. 
Evenzoveel krantenartikels belichten elk jaar 
het economisch belang van de haven, bren
gen de verhalen van de mensen achter het 
nieuws en illustreren het spanningsveld tus
sen industriële expansie en natuurbehoud.

Haven en Goed -  De Antwerpse haven in 
2005 is een bundeling van de beste havenre- 
portages uit Gazet van Antwerpen. Leuke 
leesverhalen, aangevuld met interessante 
weetjes, cijfers en superieure fotografie. 
Haven en Goed 2005 is een must voor al wie 
van ver of dichtbij betrokken is bij wat er 
reilt en zeilt in de Antwerpse haven.


