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De Antwerpse haven vandaag 
enkele kerncijfers 

Oppervlakte: 13.057 ha 
Aanleglengte: 160 km 
Spoorwegen: 1 . 055 km 
Wegen: 392 km 
Overdekte opslag: 530 ha 
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Het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen is een autonoom 
gemeentebedrijf en beheert de 
infrastructuur in de haven: 
Dokken 
Bruggen 
Sluizen 
Kaaimuren 
Gronden 
Daarnaast heeft het Havenbedrijf ook 
een eigen vloot (Bagger-, Kraan- en 
Sleepbedrijf) en voorziet in het eigen 
onderhoud (Werkhuizen). 
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De Antwerpse Haven vandaag 
Economische motor 

18,8 miljard euro toegevoegde waarde 

= 1 0,4%> van het bbp van Vlaanderen 
= 6,0°/o van het bbp van België 

Portof 
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Tewerkstelling 

170.1 00 arbeidsplaatsen (vte) 

64.450 rechtstreeks 

Bron: Nationale Bank België, 2006. 
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105.650 onrechtstreeks 
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De Antwerpse haven vandaag 
Maritiem goederenverkeer 2008 

190 miljoen ton 

-+- totaal 

aanvoer 

-+-afvoer 
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Maritiem 
goederenverkeer2008 

Portof 

container 
54°/o 

vloeibaar 
massagoed 
21%) 
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overig stukgoed 
11 °/o 

droog 
massagoed 
14°/o 
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Ondernemingsplan 

Voor Europa 
-Bijdragen tot een krachtig, globaal Europees vervoersnetwerk (als hefboom voor de globale economie) 

Voor Vlaanderen 
-Als slimme haven de draaischijf die mee Vlaanderen als Europese topregio positioneert 

Voor Regio en Stad 
-Duurzaam optimaliseren van de gegenereerde toegevoegde waarde 

Voor de markt 
-Aanbieden van een kwaliteitsvolle, betrouwbare, ononderbroken dienstverlening en uitgebouwde infrastructuur. 
-Verantwoordelijkheid nemen voor vlot en veilig scheepvaartverkeer 
-Ontwikkelen van een vertrouwensrelatie 

Voor de maatschappij 
-Begunstigen en promoten van duurzame havenontwikkeling en milieuvriendelijk goederentransport van en naar 
het achterland 

Voor eigen organisatie 
-Vanuit een verbeterde interne bedrijfsvoering onze ambities uitbreiden en deelnemen aan vormen van dienstverlening 
buiten het havengebied 
-Bewerkstelligen van de volle steun en medewerking van onze medewerkers 

A Portof 
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Milieuvisie 

Basisprincipes: 
1) Milieu-inspanningen moeten in een "redelijke" verhouding staan tot de milieubaten die ze 

opleveren 
2) Wanneer milieu-inspanningen verder gaan dan wat de EU oplegt, mag dit niet leiden tot 

verstoring van de concurrentie met de naburige Europese havens uit de range 
3) Binnen de haven wordt gestreefd naar het gebruik van nieuwe en best beschikbare 

technieken 
4) De reeds beperkte milieugebruiksruimte die de haven vandaag is toegemeten, mag niet 

verder in het gedrang worden gebracht door nieuwe initiatieven in de omgeving van het 
havengebied 

5) Met het oog op de responsabilisering van de havengebruikers wordt zoveel mogelijk het 
vervu i Ier-betaalt-beginsel gehanteerd 

Het Havenbedrijf wil op een proactieve, verantwoordelijke en kritische manier 
omgaan met de milieu-uitdagingen, zonder daarbij (eigen) milieuproblemen af te 

wentelen op andere delen van de samenleving. 

Uitwerking en concretisering in thematische milieuvisies. 
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D1recteur Infra

structuur en m1heu 

Infrastructuur, 

RO en milieu 

nieuwbouw 
• Ruimtelijke 

ordening en 
• Milieubeleids

coördinatie 
• Geografisch 

informatiesysteem 
* Teken- en studie

bureau 

Service en 

Operationele 

diensten 

* Elektriciteitsbedrijf 
* Vlotkraan- en wal-

kraanbedrijf 
* Baggerbedrijf 
* Sleepbedrijf 
• Onderhouds

diensten 
*Telecommunicatie 
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Scheepvaart

management 

isatie 

Raad van Bestuur 

Directiecomité 

* Strategie en ontwikkeling 
* Beleidsontwikkeling 
• Juridische dienst 
*Interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk 
* Overheidsopdrachten 

CEO 

Voorzitter directiecomité 

• Strategische en externe communicatie 

1--------l---------l·lnterne audit 

Havenkapitein

commandant 

Haven

kapiteinsdienst 

Politionele 
bevoegdheid 
Averijen 
Gevaarlijke 
goederen 
Havenbeveiliging 

Financieel 

directeur 

Financiële 

dienst 

Algemene 
boekhouding 
Debiteuren, 
crediteuren & 
thesaurie 

*Havenrechten 
* Cantrolling 
• Dossierbeheer 
*Logistiek 
* ICT 
* Onderhouds-

merciële relaties 

* Promotie en 
marketing 

* Business 
development 

* Cu stomer service 

' 

* Documentatiecentrum 
* Secretariaat 

Perseneels-

directeur 

Personeels

dienst 

• Werving en 
* Prestatiebeleid & 

beloningsstrategie 
• Vorming 
* Interne 

communicatie 
* Sociaal welzijn 
* Organisatie-

ontwikkeling 

D1recteur patri

moniumbeheer 

Dienst 

Patrimonium

beheer 

• Concessies & 
erkenningsrechten 

• Achterlandbeleid 
* Energiebeleid 
* Aankoopbeleid 

(gronden en 
gebouwen) 
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Enkele uitdagingen 
prioriteiten voor Flanders Marine 

- C02: een Vlaams project voor C02 opvang, transport en opslag 
- Scheepsherstelling: een hernieuwde professionele en duurzame sector in Vlaanderen 
- Milieuvriendelijke scheepsaandrijvingen: een pilootproject 

4.\ Portof 
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C02: een Vlaams project voor afvang, 
transport en opslag 

Stepwise approach business case 

I.JCJf\l,O y , IJK 

.,. 
/~ ... ~ 

f, 
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Ocap 0,4 Mton 

5 Mton 

20 Mton 

Import 

Shipping 

+ 
alternatieve en/of complementaire pistes 

voor C02 transport en opslag? 
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Milieuvriendelijke scheepsaandrijvingen: 
een pilootproject 

De CONDOR, de drijfvuilophaalboot van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen haalde 
dit jaar al meer dan 48 ton drijfvuil op. 
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Milieuvriendelijke aandrijftechnieken op varend materieel -een pilootproject 

Het havenbedrijf is voortdurend op zoek naar technologieën die de impact op de 
leefomgeving van haar varend materieel beperken. In dat kader daarvan wenst het 
ondermeer innovatieve technologieën in de praktijk uit te testen, op die manier een kans te 
geven op de markt en op die manier na te gaan in hoeverre innovatieve technologieën ook 
voor het havenbedrijf nuttig kunnen zijn . 

De drijfvuilophaalboot Condor is een bootje dat jaarlijks enkele tientallen tonnen drijfvuil uit 
de Antwerpse Havendokken opvist. 
De karakteristieken van dit bootje zijn de volgende: 

huil lengte: 8.2 m 
huil breedte 2.95 m 
motor: M185C 185 bhp @2100 rpm 
max. snelheid: 8.5 knopen 

Het havenbedrijf doet een oproep naar kandidaten die geïnteresseerd zijn om op deze boot 
innovatieve technologieën toe te passen. Daarbij zal het beperken van de emissies naar de 
lucht toe centraal staan, maar kunnen ook andere milieu-aspecten aan bod komen. 

Kandidaten kunnen zich wenden tot luc.vanespen@haven.antwerpen.be, tel. 03/2052473 


