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VOORWOORD
2017 was een bijzonder jaar.

De Maatschappij Linkerscheldeoever bestaat 35 jaar sinds 15 december 2017. 
De wet-Chabert viert dan weer op 19 juni 2018 haar 40-jarig bestaan.

Op 30 maart 2017 nam de Maatschappij officieel een nieuwe vleugel van 
haar kantoorgebouw in Kallo in gebruik. Deze nieuwe vleugel geeft de 
Maatschappij de ruimte om als organisatie te groeien en tegelijk te fungeren 
als ideale ontmoetingsplaats voor bedrijven, overheden en alle andere 
partners. Alle bedrijven, partners en het grote publiek werden en worden 
uitgenodigd om deze dubbele verjaardag mee te vieren.

Samen met het Havenbedrijf Antwerpen publiceren we jaarlijks de maritieme 
trafiekcijfers van de Waaslandhaven. In het vorige jaarverslag voorspelden 
we al dat de trafiekgroei voor 2017 weer enorm zou toenemen en dat dit 

voornamelijk te danken zou zijn aan de containerexpansie aan het Deurganckdok. De voorspelling werd 
waarheid: de maritieme goederentrafiek steeg met 57% tot meer dan 107 miljoen ton.

Nog belangrijker is de groei van de tewerkstelling in de Waaslandhaven. Deze stijgt al het achtste jaar op 
rij. De directe tewerkstelling bedraagt in 2017 19.746 VTE, waarvan 12.884 in Beveren en 6.862 in Zwijndrecht. 
De totale directe tewerkstelling steeg sterk met 11,6%. Direct en indirect samen zijn er in 2017 bijna 5.000 
voltijdse jobs bijgekomen in de Waaslandhaven.

Onze langetermijnstrategie om duurzame toegevoegde waarde en tewerkstelling te realiseren, wordt 
werkelijkheid. Iedereen in onze omgeving die een baan zoekt, kan aan de slag. Pas afgestudeerden 
worden vaak voor het einde van hun studies nog uitgenodigd door bedrijven om te solliciteren. We moeten 
ons ervan bewust zijn dat dit een ongekende luxe is. De situatie is momenteel zelfs zo dat niet alle vacatures 
ingevuld geraken.

Bovendien laat alles voorzien dat door de vele investeringen van bestaande en nieuwe bedrijven in de 
Waaslandhaven de vraag naar kandidaat-werknemers de komende jaren nog fel zal stijgen.

De vraag van bedrijven die zich willen vestigen in de haven is eveneens groot. Het gebrek aan beschikbare 
terreinen blijft hier het knelpunt. Zuinig ruimtegebruik moet als visie vooropstaan om dit gegeven op te 
lossen. Een afdoende maatregel zou er in bestaan om de terreinen met tijdelijke natuurcompensaties 
binnen het havengebied, zo snel mogelijk ter beschikking te krijgen.

Een ander knelpunt is zonder discussie de verzadiging op alle nabije hoofd- en sluipwegen tijdens de 
almaar ruimer wordende spitsuren. Heel de havengemeenschap is zich hiervan bewust en zet zich hard in 
om deze congestie het hoofd te bieden, zowel voor het goederenverkeer als voor het woon-werkverkeer. 

In het verleden zijn er onvoldoende beslissingen genomen en investeringen gebeurd in het kader van 
mobiliteitsoplossingen. Dat nu, op het moment dat alles dicht zit, noodzakelijke werken starten zal de 
doorstroming van het verkeer niet verbeteren. Niet alleen de burgers zijn hier het slachtoffer van maar ook 
de havenbedrijven zelf. Het is goed te beseffen – en dit wordt te vaak vergeten - dat het havenverkeer 
slechts een kwart uitmaakt van het wegverkeer. Ik druk dan ook mijn hoop uit dat alle instanties evenveel 
inspanningen leveren om ook de overige drie kwart van het verkeer grondig aan te pakken.

Tot slot verheugt het mij dat het Havenbedrijf en vooral de Maatschappij veel aandacht besteedt 
aan het maatschappelijk draagvlak voor de haven. De deelname aan studies over de leefbaarheid 
van de polderdorpen, de opwaardering van Fort Sint Marie, het recreatief project Havenland, de 
maatregelen voor fietsen van en naar het werk, waterbussen, fietsbussen, participaties in windenergie 
en het stoomnetwerk Ecluse, zijn allemaal voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid bij de 
omgeving. Dit alles is een goede en noodzakelijke aanvulling bij de kerntaak van de Maatschappij 
Linkerscheldeoever: een efficiënt concessiebeleid en zo veel mogelijk zorgen wegnemen van de bedrijven 
in de Waaslandhaven.

Boudewijn Vlegels

Voorzitter Raad Van Bestuur.
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DEEL 1 
DE MAATSCHAPPIJ IN 2017 

In het eerste gedeelte van dit jaarverslag belichten wij de activiteiten van de Maatschappij 
Linkerscheldeoever in 2017 als ‘organisatie’. Wij gaan eerst even terug naar 1982 toen op 15 
december van dat jaar dé Maatschappij werd opgericht. Daarna volgt een overzicht van 
aandeelhouders en kapitaal en stippen we in het kort de wijzigingen in de Raad van Bestuur en 
de beslissingen van de Algemene Vergaderingen aan. Daarna belichten we – iets uitvoeriger 
– de strategische doelstellingen voor 2018 en evalueren tegelijk de strategische nota 2017. In 
dit eerste gedeelte kunnen we zeker niet voorbijgaan aan de ingebruikname van de nieuwe 
kantoorgebouwen en geven we tot slot een overzicht van het personeelsbestand.

1
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35 jaar Maatschappij Linkerscheldeoever
2017 en 2018 zijn voor de Maatschappij Linkerscheldeoever twee bijzondere jaren. Op 
15 december 2017 was het 35 jaar geleden dat de ‘Maatschappij voor het Grond- en 
Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied’ officieel werd opgericht. En in juni van 
dit jaar is het 40 jaar geleden dat de wet-Chabert – die aan de grondslag ligt van het ontstaan 
van de Maatschappij - werd goedgekeurd. 

Al van in de jaren zestig van vorige eeuw – de Golden Sixties – keken Antwerpse havenkringen 
uit naar expansiemogelijkheden voor de haven op de Linkerscheldeoever. Grotere schepen 
vereisten steeds meer kaderuimte en meer diepgang, terwijl er ook grote nood was aan 
vestigingsterreinen om te voldoen aan de vraag van industriële en havengebonden bedrijven. 
De toekomstige zone voor industrie en haven werd vooral ingetekend op het grondgebied van 
de gemeente Zwijndrecht en van de vroegere gemeenten Melsele, Kallo, Verrebroek, Kieldrecht 
en Doel. Deze laatste vijf gemeenten fuseerden in 1977 tot de grootste Vlaamse landelijke 
gemeente: Beveren.

Was iedereen het nagenoeg eens over de noodzaak van uitbreiding, dan waren de meningen 
sterk verdeeld over de omvang van deze expansie en over het toekomstige beheer van haven 
en industrie. Enerzijds waren de verantwoordelijken van de Antwerpse haven bezorgd over de 
eenheid van de haven op beide oevers van de Schelde, anderzijds wensten de gemeenten 
Zwijndrecht en Beveren - gesteund door de Intercommunale van het Land van Waas en de 
provincie Oost-Vlaanderen - de ontwikkeling van hun gemeenten en streek mee te bepalen 
en tegelijk de verwachte inkomsten ervan te verwerven. Vooral de dreiging van een mogelijke 
annexatie van hun grondgebied bij Antwerpen deed hen huiveren.

Wet-Chabert

Na meer dan vijf jaar onderhandelen bood de wet-Chabert een uitweg. Die wet, die op 19 juni 
1978 groen licht kreeg van de Kamer, bevatte een compromisoplossing tussen het Waasland en 
Antwerpen over het beheer en de exploitatie van de haven op de linkeroever van de Schelde. 
Artikel 6 van voornoemde wet voorzag o.m. in de oprichting van een maatschappij voor het 
grond- en industrialisatiebeleid op de linkeroever. Vier jaar later – op 15 december 1982 - werd 
dit voornemen ook gerealiseerd met de oprichting van de Maatschappij Linkerscheldeoever 
(MLSO).

Op de eerste bijeenkomst werden meteen de leden van de raad van bestuur van de 
Maatschappij verkozen. Zij vertegenwoordigden de Belgische Staat, de stad Antwerpen, de 
gemeente Beveren en de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas (nu Interwaas). 
De gemeente Zwijndrecht, weliswaar van in het begin (bescheiden) aandeelhouder van 
de Maatschappij, kreeg enkele maanden na de start een waarnemer-beheerder met 
raadgevende stem in de Raad van Bestuur. Nu heeft de gemeente Zwijndrecht wel een 
vertegenwoordiger – met stemrecht - in dit bestuursorgaan. De Belgische Staat behoort niet 
meer tot de aandeelhouders. De aandelen van de federale overheid werden overgenomen 
door het Vlaamse Gewest. Havenbedrijf Antwerpen heeft sinds zijn oprichting in 1996 de rol van 
de stad Antwerpen op zich genomen. Burgemeester Marcel Van der Aa van Beveren werd de 
eerste voorzitter van MLSO.

Bevoegdheden

De wet-Chabert voorzag initieel dat de Maatschappij Linkerscheldeoever het grondbeleid in het 
haven- en industriegebied uitvoert, evenals het industrialisatiebeleid in het industriegebied.

Om dat doel te verwezenlijken kreeg de Maatschappij de bevoegdheid om gronden in het 
haven- en industriegebied te verwerven en die gronden ook bouwrijp te maken. Gronden 
in het havengebied die noodzakelijk zijn voor het beheer en de exploitatie van de haven, 
zoals terreinen voor op- en overslag, worden overgedragen aan het Havenbedrijf Antwerpen 
(voorheen de stad Antwerpen). De natte infrastructuur van de haven, zoals dokken, sluizen en 
kaaimuren, is in beheer bij het Havenbedrijf. M.a.w. het Havenbedrijf Antwerpen beheert de 
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haven op beide Scheldeoevers, dus ook die op de linkeroever. Gronden die bestemd zijn voor 
industriële activiteiten, geeft de Maatschappij in concessie aan bedrijven.

De gemeenten Zwijndrecht en Beveren behielden hun autonomie op het gebied van politie, 
brandbestrijding, stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieuzorg, al heeft de Maatschappij wel 
een adviserende rol bij de bouw- en exploitatievoorwaarden in de industriële zones.

Ten slotte ontving Maatschappij Linkerscheldeoever in 1999 een bijkomende wettelijke opdracht: 
het havenbeleid/het subregionale beleid. In en om de Waaslandhaven adviseert MLSO o.m. op 
het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, enz.

MLSO werd vooral de promotor van de Linkerscheldeoever en coördineert de activiteiten van 
de diverse diensten die bij de ontwikkeling van de Waaslandhaven een rol spelen. 

Na 35 jaar is de Maatschappij Linkerscheldeoever nog steeds het enige forum waar de Vlaamse 
overheid, de gemeenten Zwijndrecht en Beveren, Interwaas en het Havenbedrijf Antwerpen 
elkaar ontmoeten om het reilen en zeilen in de Waaslandhaven te bespreken. Vandaar dat 
haar rol, na al die jaren, nog altijd bijzonder relevant is. MLSO heeft een toonaangevende stem 
wanneer het gaat over subregionale thema’s zoals industrievestigingen, natuur, milieu, mobiliteit, 
e.a. Het is duidelijk dat de Maatschappij Linkerscheldeoever haar plek heeft veroverd in de 
verdere groei van de haven van Antwerpen.

Om haar 35ste verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, zette de Maatschappij 
een aantal feestelijke gebeurtenissen op poten. Zo werd een speciale editie van het 
nieuwsmagazine HALO uitgegeven met een terugblik op de voorbije periode. Daarnaast was er 
begin mei 2018 in Kallo een feestelijke activiteit gepland voor iedereen die zich bij het gebeuren 
in de Waaslandhaven betrokken voelt.

Burgemeester Marcel Van der Aa van Beveren ondertekende op 15 december 1982 in het sluisgebouw te Kallo, de 
stichtingsakte van de Maatschappij Linkeroever, onder het oog van burgemeester Mathilde Schroyens van Antwerpen, 
Karel Buyse, voorzitter van de Wase Intercommunale en Adrien Van Roeyen, burgemeester van Zwijndrecht. De heer Van 
der Aa werd ook de eerste voorzitter van de Maatschappij. 
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Aandeelhouders en kapitaal

Maatschappelijk kapitaal – aandelen A

Aandeelhouder Aantal aandelen A Geplaatst kapitaal

(euro) 

Opgevraagd 

kapitaal (euro)

Gemeente Beveren 520 650.000,00 216.666,67

Gemeente Zwijndrecht 125 156.250,00  52.083,33

Havenbedrijf Antwerpen 1.875 2.343.750,00 781.250,00

Interwaas 1.730 2.162.500,00 720.833,33

Vlaams Gewest 750 937.500,00 312.500,00

TOTAAL 5.000 6.250.000,00   2.083.333,33

   

Aandelen B

In overeenstemming met artikel 9 van de wet-Chabert en artikel 8 par. 3 van de statuten van de 
Maatschappij worden aan het Vlaamse Gewest Aandelen B toegekend voor de inbreng in de 
Maatschappij van eerder door het Gewest (of vroeger de Belgische Staat) verworven goederen.

Dezelfde Aandelen B worden eveneens toegekend aan het Vlaamse Gewest in het kader 
van de prefinanciering door het Vlaamse Gewest van de verwervingen die de Maatschappij 
doorvoert voor de verdere havenuitbouw (financieringsovereenkomst dd. 10 maart 1999 
afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de Maatschappij).

Naarmate de Maatschappij over deze verworven goederen wenst te beschikken (bv. door ze 
in erfpacht of in concessie te geven of te verkopen) wordt een evenredig aantal Aandelen B 
vernietigd en wordt overgegaan tot terugbetaling ervan aan het Vlaamse Gewest.

Op 1 januari 2017 waren aan het Vlaamse Gewest volgende aandelen B toegekend:
• Als gevolg van inbreng van vroeger verworven gronden: 

15.459,09788 aandelen B  (19.323.872,35 euro)
• Als gevolg van geprefinancierde verwervingen: 

48.017,18748 aandelen B (60.021.484,35 euro)
• Totaal:  63.476,28536 aandelen B (79.345.356,70 euro)

In de loop van 2017 werden door het Vlaamse Gewest volgende terreinen ingebracht bij 
Maatschappij Linkerscheldeoever:
• Terreinstroken gesitueerd op de bedrijfssite van Talke (Katoen Natie), opp. 8.520 m² t.w.v. 

26.412,00 euro volgens akte 2017/0443 en plan AMT/S/3404;
• Loskade gesitueerd op de bedrijfssite van Ship It, opp. 5.667,89 m² t.w.v. 17.570,46 euro 

volgens akte 2017/0444 en plan AMT/S/3549A;
• Kaaistroken aan het Waaslandkanaal/Vrasenedok ter hoogte van de bedrijfssite van ICO, 

opp. 66.505 m² t.w.v. 206.165,50 euro volgens akte 2017/0445 en plan AMT/S/3628;
• Terreinstroken Noordelijk Insteekdok en perceel Brabo, opp. 1.017,87 m² t.w.v. 3.155,40 euro 

volgens akte 2017/0446 en plan AMT/S/3630;
• Restpercelen gesitueerd op de bedrijfssite van AET, opp. 52,18 m² t.w.v. 161,76 euro volgens 

akte 2017/1161 en plan AMT/S/3634;
• Terreinstroken gesitueerd op de bedrijfssite van GRC, opp. 11.576 m² t.w.v. 35.885,60 euro 

volgens akte 2017/1163 en plan AMT/S/3394;
Voor deze inbrengen ontvangt het Gewest 231,48058 Aandelen B.

Daarnaast heeft de Maatschappij enkele terreinen die eerder door het Vlaamse Gewest bij MLSO 
werden ingebracht, in de loop van 2017 overgedragen aan het Havenbedrijf Antwerpen:    
• Terreinstroken gesitueerd op de bedrijfssite van Talke (Katoen Natie), opp. 8.520 m² t.w.v. 

26.412,00 euro volgens akte 2017/0443 en plan AMT/S/3404;
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• Loskade gesitueerd op de bedrijfssite van Ship It, opp. 5.667,89 m² t.w.v. 17.570,46 euro 
volgens akte 2017/0444 en plan AMT/S/3549A;

• Kaaistroken aan het Waaslandkanaal/Vrasenedok ter hoogte van de bedrijfssite van ICO, 
opp. 66.505 m² t.w.v. 206.165,50 euro volgens akte 2017/0445 en plan AMT/S/3628;

• Terreinstroken Noordelijk Insteekdok en perceel Brabo, opp. 1.017,87 m² t.w.v. 3.155,40 euro 
volgens akte 2017/0446 en plan AMT/S/3630;

Deze vier terreinen waren op het ogenblik van overdracht al in concessie verleend door het 
Havenbedrijf Antwerpen en door haar betaald aan Maatschappij Linkerscheldeoever - in het 
kader van de prefinancieringsovereenkomst van 27.10.2008 - die op haar beurt de bedragen 
overmaakte aan het Gewest als onderdeel van de globale betaling van 2.612.057,38 euro. 
De overeenkomstige Aandelen B worden vernietigd, maar zonder financiële transacties. De 
vier terreinen vertegenwoordigen een globale waarde van 253.303,36 euro, waarvoor de 
overeenstemmende 202,64268 Aandelen B worden vernietigd.

Verder droeg MLSO - tegen betaling - de volgende twee terreinen over aan het Havenbedrijf 
Antwerpen:
• Meerdere percelen en perceelstroken gesitueerd aan het Verrebroekdok fase 4A en 4B, opp. 

239.047,29 m² t.w.v. 741.046,60 euro volgens akte 2017/1162 en plan AMT/S/2706C;
• Perceel 365G gelegen aan het Vrasenedok, opp. 20.004 m² t.w.v. 62.012,40 euro volgens akte 

2017/3852;
De overeenkomstige Aandelen B worden vernietigd en voor de helft vergoed in 2018 en voor de 
helft in 2019.
Eveneens verkocht Maatschappij Linkerscheldeoever aan een particulier een woning met 
opslagplaats te Verrebroek, Spaans Fort 19, opp. 310 m² t.w.v. 68.000,00 euro, volgens akte 
2017/2954. Deze woning werd destijds door het Vlaamse Gewest bij MLSO ingebracht voor een 
waarde van 961,00 euro, of 0,7688 Aandelen B. Ten gevolge van de verkoop worden de hiermee 
corresponderende 0,7688 Aandelen B vernietigd.

Alle hiervoor vermelde overdrachten vertegenwoordigen een totale boekhoudkundige waarde 
van 1.057.323,36 euro, hetzij 845,85869 Aandelen B.

De Maatschappij verleende in 2017 meerdere concessies, waarvan slechts één een impact heeft 
op Aandelen B. 
Het betreft volgende concessies:  
HPM-Invest: Gezien het slechts een deel van het door het Vlaamse Gewest ingebrachte perceel 
betreft en er besprekingen worden gevoerd om het resterend deel in concessie te geven, is het 
aangewezen de Aandelen B te vernietigen voor het volledige terrein i.p.v. het gesplitste terrein. 
Er worden dan ook geen Aandelen B vernietigd.

Met betrekking tot het Logistiek Park Waasland, fase West, was bij afsluiting van het boekjaar 2016 
de zuidelijke grens van het logistiek park nog niet definitief bepaald ten gevolge van de vernietiging 
van het desbetreffende GRUP op 20.12.2016, zodat de impact op de terreininname van sommige 
concessionarissen onduidelijk was. Om die reden wordt de (beperkte) vernietiging van Aandelen B 
uitgesteld tot in 2017. Het GRUP 2015 werd behouden en dus niet vernietigd voor het LPW fase West, 
waardoor de zuidgrens nu vastligt. De zuidgrens van de concessie, in de zuidoostelijke hoek van het 
terrein, wordt bij de afsluiting van het boekjaar 2017 onderhandeld met de enige concessionaris 
Aertssen Logistics. Gezien de kleine impact op Aandelen B, alsook de onzekerheid over het effectief 
aantal Aandelen B waarover het gaat, is het weinig zinvol om nu gedeeltelijke vernietigingen van 
Aandelen B door te voeren, zodat die tot in 2018 worden uitgesteld.

Op 31 december 2017 waren aan het Gewest volgende aandelen B toegekend:
• Als gevolg van inbreng van vroeger verworven gronden: 

14.844,71977 aandelen B  (18.555.899,71 euro)
• Als gevolg van geprefinancierde verwervingen: 

48.017,18748 aandelen B (60.021.484,35 euro)
• Totaal: 62.861,90725 aandelen B (78.577.384,06 euro)
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Raad van Bestuur en Algemene Vergaderingen

Raad van Bestuur

Samenstelling

• Namens de gemeente Beveren: Boudewijn Vlegels (voorzitter), Guy Tindemans en Kristien 
Hulstaert (raadgevende stem).

• Namens het Havenbedrijf Antwerpen (HA): Jacques Vandermeiren (ondervoorzitter), 
Stephan Vanfraechem, Koen Kennis (tot 28.6.2017), Eline Peeters (vanaf 14.6.2017),  
Björn Verhoeven (tot 5.4.2017), Greet Bernaers (vanaf 14.6.2017).

• Namens Interwaas: Peter Deckers, Julien Van Geertsom, Filip Kegels.
• Namens de gemeente Zwijndrecht: Kris Herremans.
• Namens het Vlaams Gewest: Freddy Aerts, Miet Deckers.

Werking

De Raad van Bestuur van MLSO kwam in 2017 tien keer samen. 
Na het ontslag van de heer Eddy Bruyninckx als bestuurder en ondervoorzitter van Maatschappij 
Linkerscheldeoever werd de heer Jacques Vandermeiren als bestuurder van MLSO namens 
Havenbedrijf Antwerpen aangeduid. Daarna werd de heer Vandermeiren in de raad van bestuur 
van 25 januari 2017 aangesteld als ondervoorzitter van Maatschappij Linkerscheldeoever.

Op de raad van bestuur van 5 april 2017 werd de beslissing van de heer Björn Verhoeven om 
zijn mandaat als bestuurder neer te leggen, meegedeeld. Tevens werd kennis genomen van de 
voordracht door Havenbedrijf Antwerpen van mevr. Greet Bernaers als bestuurder van Maatschappij 
Linkerscheldeoever, om het mandaat van uittredend bestuurder Björn Verhoeven te voleindigen.

De Raad van Bestuur vernam op 14 juni 2017 ook de beslissing van de heer Koen Kennis om zijn 
mandaat als bestuurder neer te leggen. Door Havenbedrijf Antwerpen werd mevr. Eline Peeters 
als bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeoever voorgesteld om het mandaat van uittredend 
bestuurder Koen Kennis te voleindigen.

Op de vergadering van 13 december 2017 werd de heer Guy Janssens als technisch raadgever 
voor Havenbedrijf Antwerpen verwelkomd. Hij zal na de jaarvergadering van juni 2018 mevr. 
Greet Bernaers vervangen als bestuurder. Laatstgenoemde zal van dat moment af als technisch 
raadgever aan de werkzaamheden van de raad van bestuur van MLSO deelnemen.

Algemene Vergaderingen 

Op de Gewone Algemene Vergadering van 14 juni 2017 werd verslag uitgebracht over de activiteiten 
en het bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever in 2016. Vervolgens werd het ontwerp van 
jaarrekening en de erin vervatte financiële resultaten over het boekjaar 2016, zoals goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever op 3 mei 2017, toegelicht.

De leden van de Algemene Vergadering keurden tevens de verslagen van de Raad van Bestuur 
en van de commissaris-revisor goed, evenals de jaarrekening 2016, waarna eenparig kwijting werd 
verleend én aan de bestuurders én aan de commissaris voor de vervulling van hun mandaat 
tijdens het jaar 2016. Hiermee kwam ook een einde aan het mandaat van de heer Philip Callens, 
commissaris in de hoedanigheid van revisor namens het kantoor Crowe Horwath Callens & Pirenne, 
en was ondertussen een procedure tot selectie en aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris 
opgestart voor de periode van de boekjaren 2017–2018–2019.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2017 werd vooral aandacht besteed 
aan de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in het boekjaar 2018, waarna de 
strategische nota 2018 door de aanwezigen werd goedgekeurd (Zie afzonderlijke bijdrage).

De voorgestelde begrotingen voor 2018 werden goedgekeurd. Tot slot besliste de Algemene 
Vergadering tot het benoemen van het kantoor Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co CVBA uit 
Antwerpen, als commissaris en zijn vertegenwoordiger, de heer Philip Callens, als bedrijfsrevisor voor 
een periode van drie jaar.
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Strategisch beleid

Strategische nota 2018

 De Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2017 keurde de strategische nota 
van Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) voor 2018 goed.

Context

De algemene doelstelling van MLSO is statutair en wettelijk in de wet-Chabert vastgelegd en 
wordt daarin als volgt omschreven:

De Maatschappij heeft tot doel: het grondbeleid voor het havengebied in het 
linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen binnen dit 
havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere ontwikkeling en 
fasering van het havengebied in het linkerscheldeoevergebied.

De drie grote pijlers van de MLSO-activiteiten zijn dus:
• Grondbeleid
• Industrialisatiebeleid 
• Subregionaal beleid
Hoe MLSO aan deze algemene doelstelling beantwoordt, wordt verduidelijkt in de 
vooropgestelde strategie. Deze strategie is enerzijds vooruitziend, aangezien de langetermijnvisie 
missie, kernwaarden en doelstellingen omvat; anderzijds is de strategie ook erg dynamisch 
en flexibel, dankzij de jaarlijkse verfijning en aanpassing aan de actuele context door het 
uitstippelen van acties. 

Visie, missie en kernwaarden

De visie, missie en kernwaarden omvatten de ziel/de identiteit van de organisatie. In de lijn van 
de hierboven beschreven algemene, statutair en wettelijk bepaalde doelstelling, heeft MLSO in 
2014 voor het eerst een visie, missie en kernwaarden opgesteld. Deze werden goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur op 3 september 2014. Het betreft een strategisch beleidsplan voor de jaren 
2014-2030. De visie luidt als volgt: 
Samen met haar partners zal MLSO in 2030 duurzame toegevoegde waarde en tewerkstelling 
optimaal ontwikkeld hebben in de Waaslandhaven, deel van de Antwerpse haven.

Strategische doelstellingen

Op basis van deze visie, missie en kernwaarden werden voor de drie pijlers, strategische 
doelstellingen afgeleid. Een strategische doelstelling specifieert wat de Maatschappij op lange 
termijn als organisatie, in samenwerking met haar partners, wil bereiken.

Naast de strategische doelstellingen met betrekking tot de bekende pijlers van de opdracht van 
MLSO, worden ook doelstellingen vooropgesteld over de algemene werking van MLSO. MLSO 
heeft een belangrijke rol als netwerkorganisatie, waarbij de belangrijkste partners in de Raad 
van Bestuur zetelen. Verder is MLSO ook een organisatie met eigen middelen, die zorgzaam en 
adequaat dienen te worden ingezet, vanuit een duidelijke leiderschapsvisie. Doelstellingen met 
betrekking tot respectievelijk bestuur, management & communicatie en interne werking van 
MLSO worden daarom ook in deze strategische nota opgenomen.

Acties 2018

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, is in 2015 gestart met het koppelen van concrete 
acties aan de strategische doelstellingen. Deze acties kunnen een continue activiteit van MLSO 
vormen of kunnen een eenmalig karakter hebben. Sommige acties kunnen volledig opgenomen 
worden door MLSO of verlopen in samenwerking met bepaalde partners. MLSO kan een 
wisselende rol vervullen van initiatiefnemer of uitvoerder, of van procesdeelnemer, waarbij de 
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Maatschappij kan lobbyen en beïnvloeden, eerder dan direct iets te bewerkstelligen. 

Hieronder vindt u een korte selectie van de belangrijkste acties voor 2018:

• Er wordt meegedacht aan een gebiedsdekkend natuurverhaal voor de Linkerscheldeoever. 
Dit heeft een grote impact op de fasering en de verdere ontwikkeling van de 
Waaslandhaven, waarbij het vroegere evenwicht tussen economie en natuur uit het 
‘Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief’ nog steeds als uitgangspunt kan gelden.

• Clustering tussen bedrijven dient te worden aangemoedigd. De meest efficiënte locatie voor 
een vestiging moet bij de beoordeling van een kandidaat-concessionaris in ogenschouw 
genomen worden.

• Via de vakpers, netwerken en sociale media worden trends gemonitord en wordt de visie op 
uitgiftebeleid bijgesteld. Zo werd bijvoorbeeld een vrachtwagenparking met truckersmotel 
als trend gespot.

• De studie voor een nieuw GRUP/MER Logistiek Park Waasland afronden en ondertussen met 
departement Omgeving afspreken om dit GRUP en MER te ‘trekken’.

• Onderzoeken van de zinvolheid van het sanctioneren en belonen van duurzame criteria 
via concessieovereenkomsten. Samen met het Havenbedrijf Antwerpen wordt overlegd en 
nadien worden de inzichten getoetst aan de wensen van de bedrijven.

• Ecluse is volop een stoomnetwerk aan het bouwen, waarbij proactieve opvolging nodig is. 
MLSO ijvert voor voldoende communicatie naar buurtbedrijven en de omgeving.

• Een beleidsovereenkomst over de Saeftinghezone wordt pas verder behandeld na het 
voorkeurbesluit ‘Complex project ECA’.

• Er dient volop ingezet te worden op alternatief woon-werkverkeer, gezien de congestie op 
de weg tijdens de spitsuren. De Havenpendel, de waterbus, een Scheldekruisend veer en 
fietsinfrastructuur zijn voor de hand liggende alternatieven.

• Samen met Havencentrum, de gemeenten, Havenbedrijf Antwerpen en het project 
Havenland, de havenklassen op linkeroever vorm geven.

• Nadenken over realiseren van onthaalpoorten in en rond de haven binnen het project 
Havenland. Mogelijk bijkomende onthaalpoorten zijn: Prosperpolder, Fort Liefkenshoek en het 
dorp van Kallo. Ook Fort Sint-Marie komt in beeld door een lopende studie.
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Evaluatie strategische nota 2017

De Raad van Bestuur van 17 januari 2018 evalueerde de opvolging van de strategische nota 
2017. De strategische nota bevatte 95 acties. Dit stijgend aantal acties is een goede zaak, 
omdat de totaliteit van de taken die MLSO opneemt beter in beeld komt, maar impliceert 
ook dat sommige acties niet worden opgepakt. Intern bij MLSO worden deze acties ook 
‘smart’ opgevolgd. In de loop van 2017 werkte MLSO verder aan een strategische planning en 
manieren om deze goed op te volgen en waar nodig bij te sturen. De opzet om per kwartaal te 
rapporteren over de voortgang van de verschillende strategische acties, werd echter als een te 
grote belasting ervaren door het personeel en daarom voorlopig stopgezet.

Bij de evaluatie wordt geïnventariseerd welke acties wel, gedeeltelijk of niet verwezenlijkt 
werden. De aandacht gaat dan vooral uit naar de niet-gerealiseerde acties, zoals:

• Een of meer indicatoren voor de opvolging van het grondbeleid aanduiden. Deze opvolging 
kan eventueel op basis van het GIS. De vertraging bij het GIS-project maakte dat dit niet 
werd gerealiseerd. De raad van bestuur vraagt een continue opvolging van het GIS-project.

• Afsluiten van de beleidsovereenkomst voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe. De termijn om 
tot een beleidsovereenkomst te komen, werd door de Raad van Bestuur verlengd, wegens 
de gedeeltelijke vernietiging van de onderliggende GRUP’s. De raad stelt dat voor verdere 
gesprekken op het besluit over het ‘Complex project ECA’ dient te worden gewacht.

• Een brainstorm voor het realiseren van burgerparticipatie binnen MLSO. De directie belooft in 
de eerste jaarhelft van 2018 daarover een visie uit te werken.

Gedeeltelijk gerealiseerde acties waren bijvoorbeeld:

• Projectdeelname aan ‘Flanders Recycling Hub’ van het VIL. Dit project moest mee de 
strategie van MLSO over afvalclusters vorm geven. Het VIL-project leverde niet de verhoopte 
concrete resultaten op.

• Samen met partners mobiliteitsmetingen (trucks, fiets, sluis, files) organiseren. De 
verkeerstellingen van de Vlaamse overheid worden pas in 2018 beëindigd, alsook de ANPR-
camera’s worden in 2018 door HA geïnstalleerd.

Een van de gerealiseerde acties verdient de aandacht:

• Bijna 1.100 bezoekers bezochten het Logistiek Park Waasland n.a.v. de archeologische 
opgravingen. De ontvangsten gebeurden tijdens vrije bezoekmomenten, bezoeken van 
scholen en groeperingen en tijdens de Vlaamse Havendag. Een archeoatelier werd in heel 
wat scholen in de ruime omgeving van de Waaslandhaven gegeven. De speciaal hiervoor 
ontwikkelde materialen worden in de komende jaren gebruikt voor tentoonstellingen in het 
Stedelijk Museum Sint-Niklaas en voor tijdelijke tentoonstellingen, o.a. in het Erfgoedhuis in 
Beveren. Er was ook een publicatie over het onderzoek in vakblad Ruimte.

Ten slotte opperden leden van de raad van bestuur de terechte kritiek bij de evaluatie dat 
in de nota niet duidelijk werd gemaakt welke de strategische doelstellingen en acties waren. 
Afspraak is dat enkel de strategisch belangrijke doelstellingen en acties in de volgende 
strategische nota aan bod zullen komen. Het volledige overzicht van de acties dient meer als 
achtergrondinformatie.

GIS-systeem

Na veelvuldige besprekingen in de Raad van Bestuur over de installatie van een GIS-systeem 
in samenwerking met NV Havenbedrijf Antwerpen/Amaris vzw, keurde de raad op 3 mei 2017 
principieel de “Samenwerkingsovereenkomst GIS” goed met Amaris vzw.

Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is software waarmee informatie in kaart kan 
worden gebracht. Op die manier kan de veelheid aan informatie waarover MLSO beschikt, 
gestructureerd worden zodat het systeem de dagelijkse werking optimaliseert. Zo kunnen er 
geografische analyses gemaakt worden die de workflow faciliteren.
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MLSO in nieuwe kantoren 

De Maatschappij Linkerscheldeoever opende op 30 maart 2017 een nieuwe vleugel van haar 
kantoorgebouw in Kallo. “De beschikbare ruimte in de oude pastorij van Kallo voldeed al lang 
niet meer aan de toenemende activiteiten en het stijgende personeelsbestand”, aldus directeur 
Peter Van de Putte tijdens de openingsplechtigheid. “De nieuwe vleugel was daarom nodig, 
want zowel kantoren als vergaderzalen waren te krap geworden. Het verruimde gebouw 
geeft aan de Maatschappij extra mogelijkheden. De nieuwe vleugel stelt MLSO in staat om 
als organisatie te groeien en tegelijk te fungeren als ideale ontmoetingsplaats voor bedrijven, 
overheden en alle andere partners die bij het gebeuren in de Waaslandhaven betrokken zijn.”

Belang van MLSO

Voorzitter Boudewijn Vlegels 
herinnerde eraan dat de 
Maatschappij de jongste 
jaren steeds meer taken heeft 
opgenomen. “Daarvoor werden 
extra mensen aangeworven, 
en die hebben nood aan 
voldoende ruimte en een 
aangename omgeving om 
behoorlijk te kunnen werken. 
Daaraan is met de uitbreiding 
van het kantoorgebouw in 
Kallo voldaan. Bovendien werd 
hiermee geanticipeerd op de 
groei van de Maatschappij en 
van de Waaslandhaven. Met deze 
aanbouw en met een dynamisch 
personeelsteam, is MLSO goed 

gewapend voor de uitdagingen die zich in de toekomst aandienen.”

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren is de Maatschappij een belangrijke 
partner in de ontwikkeling van de Waaslandhaven, waar zonder twijfel de toekomst van de 
haven van Antwerpen ligt. De inbreng van MLSO op het vlak van natuur, duurzame energie, 
mobiliteit en leefbaarheid betekent niet alleen een verlengstuk van haar wettelijke opdrachten, 
maar vooral een bijzondere meerwaarde voor de hele regio.

Provinciegouverneur Briers bestempelde de Maatschappij Linkerscheldeoever, ook na 35 jaar, 
nog altijd als een belangrijke actor in het Oost-Vlaamse economische weefsel. In het vooruitzicht 
van een mogelijke aanpassing van de wet-Chabert pleitte hij – rekening houdend met de 
verdere uitbreiding van de haven op de Linkerscheldeoever - voor een betere verdeling van 
de lasten en de lusten van die expansie, in het belang van het Waasland en de provincie Oost-
Vlaanderen.

De nieuwe kantoorruimte van MLSO in Kallo werd, na de officiële opening, verfraaid met 
kunstwerken die verband houden met de haven en die in bruikleen worden gegeven door 
lokale kunstenaars. 

Vermelden we ook dat het aannemingsbedrijf ‘Algemene Bouw Maes’ in oktober 2017 de 
eerste winnaar werd van de Fier Bouwen-award. Het bedrijf trok met de uitbreidingswerken 
van de kantoren van de Maatschappij Linkerscheldeoever in Kallo, de bijzondere aandacht 
van de vakjury. Omwille van de technische uitdaging en de hoge verwachtingen op het vlak 
van duurzaamheid en afwerking, werd het Gentse klasse 8-bouwbedrijf uit zeven ingediende 
projecten als winnaar verkozen. 

De nieuwe vleugel van het MLSO-kantoorgebouw, geïntegreerd in  
de groene en rustige omgeving van de oude pastorie van Kallo.
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Personeel
In 2017 waren er enkele wijzigingen in de personeelsformatie van MLSO te noteren.

Zo keurde de Raad van Bestuur op 22 februari de procedure tot aanwerving van een voltijdse 
stafmedewerker economie goed, waarna de raad op 5 april besliste om de opdracht voor 
begeleiding, werving en selectie van deze stafmedewerker te verlenen aan een selectiekantoor.

Op 28 juni 2017 besliste de Raad van Bestuur tot aanwerving van de heer Sven De Dycker als 
stafmedewerker economie. Hiermee werd een doelstelling uit het strategisch beleidsplan en 
globaal preventieplan ingevuld, nl. een passende opvolging naar werkdruk en naar verdeling 
van rollen en taken.

Op 13 december 2017 nam de Raad van Bestuur kennis van het ontslag van de stafmedewerker 
natuur, milieu en energie. 

Het personeelsteam bestaat op 31 december 2017 uit volgende personen, hieronder in 
alfabetische orde gerangschikt:

• Sven De Dycker, stafmedewerker economie (in dienst: 1.8.2017)

• Marijke Deprettere, administratief assistente (in dienst: 19.10.2015) 

• Els Jennen, stafmedewerker juridische aangelegenheden – bedrijfsjurist (in dienst: 17.8.2009) 

• Harold Ketels, patrimonium- en terreinbeheerder (in dienst: 1.11.2012)

• Paul Nelen, adjunct-directeur & stafmedewerker economie en financiën (in dienst: 1.10.2003)

• Bert Pichal, communicatieverantwoordelijke ( in dienst: 1.11.2012)

• Kristel Sieprath, stafmedewerker natuur, milieu en energie (in dienst: 2.3.2015 – uit dienst 
31.12.2017)

• Marjan Van Avermaet, stafmedewerker projecten ( in dienst: 13.8.2012)

• Peter Van de Putte, directeur (in dienst: 19.10.2009)

• Nancy Vandersnickt, HR & directiesecretaresse (in dienst: 1.10.2012)

• Liesbeth Van Driessche, stafmedewerker infrastructuur en ruimtelijke ordening (in dienst: 
17.8.2009) 

• Cathy Verschelden, administratief assistente (in dienst: 4.10.2010) 

De huidige personeelsformatie van MLSO (mei 2018).
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DEEL 2 
DE LINKERSCHELDEOEVER IN BEWEGING 

Het tweede – omvangrijke – deel van dit jaarverslag belicht enerzijds de toenemende 
activiteiten van Maatschappij Linkerscheldeoever, anderzijds de recente ontwikkelingen in de 
Waaslandhaven. 

Naast de exclusieve bevoegdheden op het gebied van grondbeleid en concessies is ook op 
veel andere terreinen de invloed van de Maatschappij duidelijk merkbaar. Zo laat MLSO zich 
gelden in de acties voor een duurzame haven, bij de natuurontwikkeling en de uitbouw van de 
infrastructuur in het linkerscheldeoevergebied, in het streven om Doeldorp veilig en leefbaar 
te houden en in de ruimtelijke ontwikkeling van de Waaslandhaven. Daarnaast legt MLSO ook 
eigen accenten o.m. in haar maatschappelijke opdrachten, in de communicatie over het reilen 
en zeilen in de Waaslandhaven en bewaakt zij tevens de juridische procedures die voortvloeien 
uit voornoemde activiteiten.

In een ander luik van dit tweede deel richten wij de focus op de tewerkstelling en op de 
goederen- en scheepvaarttrafieken in de Waaslandhaven. Daarnaast besteden we aandacht 
aan de infrastructuurwerken op de Linkerscheldeoever en aan de intenties van de bedrijven die 
daar gevestigd zijn. Evenmin verliezen wij de veiligheid in de Waaslandhaven uit het oog.

2
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MLSO groeit

1. Grondbeleid 
In overeenstemming met de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het 
linkerscheldeoevergebied (wet-Chabert) en latere wijzigingen, heeft de Maatschappij 
Linkerscheldeoever (MLSO) onder meer tot doel het grondbeleid te voeren in het havengebied 
op de linkeroever. Zij kan daartoe de nodige gronden verwerven o.a. door middel van 
verwervingen voor algemeen nut. 

De voorbije jaren voerde MLSO omvangrijke - minnelijke - aankopen door die de uitbouw van de 
Waaslandhaven beoogden, zoals het verwerven van o.m.: 

• onroerende goederen in Doeldorp en omgeving in het raam van het Sociaal 
Begeleidingsplan;

• gronden voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland.

Dergelijke verwervingen worden betaald met middelen die door het Vlaamse Gewest als 
prefinanciering ter beschikking worden gesteld van MLSO (zie verder) en verlopen volgens een 
aantal (ontwerpen van) onteigeningsplannen waarvoor in 2017 geen bijkomende aankopen 
werden verricht zoals wordt weergegeven in onderstaande tabel:

(ontwerp)onteigeningsplan /

verwervingsplan

 

Totale uitgaven 2017

 

Totale uitgaven

1999 - 2017

 

Verrebroekdok  1.228.132,83

Doel 1 9.493,64

Doel 2 1.235.109,68

Doel 3 4.718.663,88

Doel 4 3.681.022,04

Doel 5 43.747.140,18

Doel 7 3.030.279,37

Doel 8 621.586,61

Doel 8.3 247,00

Westel. Spoorontsl. 735.162,77

Logist. Park West 27.110,75

ex-Federale Overheid 987.535,60

Totaal 0,00 60.021.484,35

1.1 Financiering van de verwervingen – aandelen B

Op 31 december 2017 was door de Maatschappij een gecumuleerd bedrag van 60.021.484,35 euro 
uitbetaald aan vergoedingen die door het Vlaamse Gewest werden geprefinancierd. Het betreft 
een nettobedrag d.w.z. nadat valorisaties (tot dusver gebeurde dit nog uitsluitend door verkoop) 
in mindering werden gebracht. Als tegenprestatie worden door Maatschappij Linkerscheldeoever 
aan het Vlaamse Gewest aandelen B toegekend op het ogenblik dat de Maatschappij de gelden 
van het Gewest effectief aanwendt. Op 31 december 2017 bedroeg het totaal aantal aandelen B 
toegekend voor prefinanciering 48.017,18748 eenheden (eveneens netto).

Naast het ter beschikking stellen door het Vlaamse Gewest van financiële middelen via 
prefinanciering, kunnen door het Gewest ook terreinen bij MLSO worden ingebracht. Tegenover 
een dergelijke inbreng staat opnieuw een uitgifte van aandelen B door MLSO ten voordele van 
het Gewest. In de loop van 2017 werden op die wijze door het Vlaamse Gewest zes terreinen 
ingebracht bij MLSO waarvoor aandelen B werden gecreëerd. Voor details hierover verwijzen we 
naar het hoofdstuk ‘Aandeelhouders en kapitaal’ in het eerste deel van dit verslag.
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1.2 Verwervingen met eigen middelen

Om over een voldoende aanbod aan nieuwe, bouwrijpe terreinen in het havengebied te 
kunnen beschikken, heeft de Maatschappij de voorbije jaren enkele belangrijke eigendommen 
verworven die gefinancierd werden met eigen middelen. In 2017 diende zich een dergelijke 
opportuniteit niet aan.

De verwerving van gronden voor de verdere ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland en voor de vestiging van 
nieuwe bedrijven, behoort tot de kernopdrachten van MLSO.

1.3 Overdrachten van terreinen  

In het voorbije jaar werden door de Maatschappij meerdere terreinen overgedragen aan de 
NV Havenbedrijf Antwerpen tegen dezelfde prijs als waartegen zij eerder werden ingebracht 
door het Vlaamse Gewest. Daarnaast werd één terrein, een woning met opslagplaats, aan een 
particulier verkocht. Omdat het telkens uitsluitend terreinen betrof waarvoor bij de verwerving 
aandelen B ten gunste van het Vlaamse Gewest werden gecreëerd, werden deze aandelen B in 
2017 opnieuw vernietigd.

Voor details hierover verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Aandeelhouders en kapitaal’ in het eerste 
deel van dit verslag.

1.4 Het verlenen van concessies

In 2017 werd een concessie verleend aan HPM Invest NV en S’Jegers Logistics bvba op een 
terrein aan de Sint-Jansweg met een oppervlakte van 7.737 m². Gezien het slechts een deel van 
het door het Vlaamse Gewest ingebrachte perceel betreft en er besprekingen worden gevoerd 
om het resterend deel in concessie te geven, is het aangewezen de aandelen B te vernietigen 
voor het volledige terrein i.p.v. het gesplitste terrein. Er werden dan ook geen aandelen B omwille 
van concessies vernietigd.

Ook de overige in 2017 toegekende concessies gaven geen aanleiding tot het vernietigen van 
aandelen B.

Onder het hoofdstuk ‘Concessies’ wordt hieraan verder aandacht besteed.
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2. Concessies 
In de loop van het jaar 2017 verleende de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) heel wat 
nieuwe concessies aan bedrijven die in de Waaslandhaven gevestigd zijn. In sommige gevallen 
gaat het enkel om wijzigingen aan lopende concessies. 

Een beknopt overzicht.

Op 25 januari 2017 besliste de Raad van Bestuur om een braakliggend restterrein van ca. 
4 ha groot, dat grenst aan de noordkant van de site AMOS 1 van Tabaknatie, eveneens in 
concessie te geven aan Tabaknatie om te worden gevoegd bij de site AMOS 1, tegen dezelfde 
voorwaarden en met dezelfde einddatum van 1 maart 2056, zoals de andere terreinen die deel 
uitmaken van de globale AMOS-site.

In dezelfde zitting besliste de Raad van Bestuur om een terrein van ca. 1.000 m², dat door 
Locobouw werd gebruikt maar ondertussen werd verlaten, en dat niet apart kon worden 
ontsloten, toe te voegen aan de bestaande concessie van Transport Van Gucht aan de 
Ketenislaan in Kallo. Tevens besliste de raad om de bomenrijen aan de zuidkant van het in het 
verlengde gelegen braakliggende terrein langs de Kallosluis te rooien, zodat een oppervlakte 
van ca. 1.840 m2 kan worden toegevoegd aan de uitgeefbare oppervlakte.

Zicht op het bedrijfsterrein van Transport Van Gucht, gezien vanop het Waaslandkanaal.

Nog in zitting van 25 januari 2017 verleende de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan de bouw 
door Monument Chemical van een leidingenrack op een deel van het terrein dat Liefkenshoek 
Logistic Hub NV (LLH) sinds 1.3.2014 in concessie heeft. Gezien het feit dat LLH o.m. optreedt 
als logistieke dienstverlener voor de naastgelegen bedrijven, wordt het wederzijds gebruik van 
diverse infrastructuren wenselijk en noodzakelijk geacht. Om die reden verleende LLH aan 
Monument Chemical een onderconcessie, waarmee de raad van bestuur van MLSO instemde.

Tot slot ging de Raad van Bestuur op 25 januari 2017 ook akkoord met het verzoek van Moortgat-
Mometal bvba en het zusterbedrijf Metalon NV om de concessie die toegekend werd aan bvba 
Moortgat-Mometal op 7 september 2016, te wijzigen naar Metalon NV. Beide ondernemingen 
behoren tot dezelfde groep en zijn op bestuursniveau nauw met elkaar verweven.

Op 5 april 2017 ging de Raad van Bestuur in principe akkoord om een terrein van 1510,47 m2 aan 
de Ketenislaan in concessie te geven aan nv Elia Asset, voor een termijn van 40 jaar.

Nog op 5 april 2017 stemde de Raad van Bestuur in met het principe om een terrein aan de 
Steenlandlaan te Kallo, na verwerving, volledig in concessie te geven aan WG Vastgoed 
bvba. Het betrokken perceel is gelegen binnen de industriezone van het havengebied op de 
Linkerscheldeoever. 

Op 3 mei 2017 ging de Raad van Bestuur in op het verzoek van S’Jegers Logistics bvba om 
zusterbedrijf HPM Invest NV mee op te nemen in de concessie voor een braakliggend terrein 
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op de hoek van de Sint-Jansweg en de Ploegweg in Kallo zodat beide bedrijven solidaire 
medeconcessionarissen worden. Het gaat om een initiële oppervlakte van ca. 6.476 m² met 
de mogelijkheid tot uitbreiding. De activiteit betreft een depot voor gassen en ontgassen van 
containers en omvat een investering van ongeveer 750.000 euro.

Met zijn schrijven van 20 april 2017, gericht zowel aan MLSO als aan het Havenbedrijf Antwerpen 
(HA), kondigde Gyproc noodzakelijke investeringen aan om te kunnen overschakelen van 
rookgasontzwavelingsgips naar natuurgips. Voor deze wijziging in het productieproces zou ca. 15 
miljoen euro worden geïnvesteerd.

Aan een dergelijke omschakeling en investering is een minimale economische terugverdientijd 
gekoppeld die geraamd wordt op 25 jaar, wat zou overeenkomen met een termijnverlenging 
van 15 jaar voor de bestaande concessies. Zo heeft Gyproc een erfpachtovereenkomst met 
MLSO lopen sinds 2003 voor 179.583,55 m² en een concessieovereenkomst, eveneens met MLSO, 
sinds 2005 voor 33.862,50 m². Beide overeenkomsten nemen een einde op 31 december 2028.

Daarnaast heeft Gyproc een concessieovereenkomst met Havenbedrijf Antwerpen binnen 
dezelfde zone aan het Noordelijk Insteekdok die eveneens eindigt op 31 december 2028. Binnen 
de erfpachtzone wordt een deel van het terrein benut voor de logistieke functies van Gyproc 
met warehousing, aan- en afvoer, administratie e.d. Dit terrein is momenteel in gebruik door Van 
Aerde als contractant van Gyproc.

Om al deze redenen besliste de Raad van Bestuur op 3 mei 2017 om de termijn van alle 
domeinovereenkomsten met Gyproc met 15 jaar te verlengen en deze een einde te laten 
nemen op 31 december 2043.

Op 28 juni 2017 verleende de Raad van Bestuur zijn principieel akkoord om een 
domeinconcessie toe te kennen aan Roosens Transport nv voor twee terreinen gelegen aan de 
noordkant van de Kallosluis.

Op basis van al uitgevoerde en nog geplande investeringen ging de Raad van Bestuur van 
MLSO, eveneens op 28 juni 2017, akkoord om de concessietermijn van Heavy Handling gevestigd 
aan de Steenlandlaan in Kallo, met tien jaar te verlengen tot 40 jaar. Na eerdere investeringen 
die opliepen tot 2,7 miljoen euro, heeft de concessionaris de intentie om bijkomend 0,6 miljoen 
euro te investeren in een loods met bijbehorende betonverharding.

De nieuwe vestiging van Metalon in Verrebroek.

In zitting van 13 december 2017 keurde de Raad van Bestuur de concessietarieven voor 2018 
goed, rekening houdend met de reële inflatie over de periode november 2016 - oktober 2017, 
die 2% bedroeg.

De meest toegepaste tarieven zijn: voor verkeersscheppende activiteiten (opslag van goederen 
gelost of te verschepen via de haven): 3,45 euro per vierkante meter per jaar; voor verwerkende 
en industriële bedrijven: 2,61 euro per vierkante meter per jaar.
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3. Juridisch

3.1 Doel en omgeving

Dwangsommen definitief afgewezen

Enkele jaren geleden werd op basis van het ‘beslist beleid’ van de Vlaamse regering gestart 
met de opmaak van een gefaseerd sloopplan voor Doel-centrum. De sloopvergunningen die 
daartoe werden aangevraagd, werden door een aantal inwoners van Doel aangevochten, met 
een hele reeks juridische procedures tot gevolg. 

Het Hof van Beroep in Gent legde op 30 april 2009, in afwachting van een beslissing ten gronde, 
een verbod op om de lopende sloopvergunningen uit te voeren. Hiervoor werd een dwangsom 
van 250.000 euro opgelegd. Ook het arrest van 6 juli 2010 (milieustakingsvordering) zorgde ervoor 
dat bepaalde sloopvergunningen niet mochten worden uitgevoerd en legde de Maatschappij 
Linkerscheldeoever (MLSO) per overtreding een dwangsom op van maar liefst 500.000 euro. In 
twee verschillende zaken werden van MLSO zware dwangsommen gevorderd.

In de eerste zaak besliste het Hof van Beroep dat de Maatschappij de sloopverboden niet 
had overtreden. Het Hof stelde bovendien dat MLSO niet had getalmd en wel degelijk haar 
verantwoordelijkheid had genomen om aan onveilige situaties het hoofd te bieden. 

Sinds 17 maart 2011 was er nog een tweede zaak lopende, dit keer over het zogenaamd 
onrechtmatige slopen van een drietal woningen en het onvoldoende onderhouden van 
139 woningen in Doel-centrum. Dit bevel tot betalen vorderde in totaal 3.642.699 euro. MLSO 
tekende hiertegen verzet aan. Op 16 oktober 2012 trad de beslagrechter in Dendermonde de 
argumentatie van MLSO bij, zowel wat de sloop van de drie woningen betreft als aangaande 
de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die MLSO diende te nemen. Volgens de beslagrechter 
heeft MLSO correct gehandeld. De tegenpartij ging echter in hoger beroep bij het Hof van 
Beroep in Gent. Een eerste arrest in de beroepsprocedure volgde op 9 september 2014. Voor 
wat betreft de 139 beweerde inbreuken werd door het Hof besloten dat er geen dwangsommen 
verschuldigd zijn. De zaak werd door de beslagrechter in graad van beroep - voor wat betreft 
het sloopverbod en de drie gesloopte woningen op burgemeestersbevel - toegewezen aan de 
dwangsommenrechter. Op 10 juni 2016 volgde een tweede arrest in de beroepsprocedure van 
het Hof van Beroep te Gent (als dwangsomrechter): 
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• Wat betreft het pand gelegen aan de Scheldemolenstraat 27, aanvaardt de 
dwangsomrechter de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordelingen te voldoen, en heft 
daarom de daaraan gekoppelde dwangsommen op. 

• Voor wat betreft de panden gelegen aan de Engelsesteenweg 24 en 45, is de 
dwangsomrechter van oordeel dat er geen onmogelijkheid was in hoofde van MLSO om aan 
de hoofdveroordeling van 30 april 2009 te voldoen. De dwangsomrechter heft de in dit arrest 
gekoppelde dwangsommen niet op. De sloopverboden uitgaande van de burgemeester 
van Beveren vormen dus geen onmogelijkheid in de zin van art. 1385 quinquies Ger.W ten 
opzichte van dat arrest. 
De dwangsomrechter is er echter van overtuigd dat Maatschappij Linkerscheldeoever wel 
voldoende aantoont dat het voor haar onmogelijk was om aan de hoofdveroordeling van 
6 juli 2010 te voldoen. De toestand van de woningen op het moment van de uitspraak, 
nl. 6 juli 2010, was volgens de dwangsomrechter al van dien aard dat het naleven 
van sloopverboden voor MLSO onmogelijk zou zijn. Deze onmogelijkheid is volgens de 
dwangsomrechter bovendien geen gevolg van enige daad of nalatigheid van MLSO. 
De onmogelijkheid bestond al op het moment van de uitspraak op 6 juli 2010. De 
dwangsommen die volgden uit het arrest van 6 juli 2010, werden daarom opgeheven. De 
dwangsomrechter meent dat op deze manier uitspraak is gedaan in de gestelde kwestie 
over de eventuele onmogelijkheid waarop MLSO een beroep zou kunnen doen.  
De betwisting of de uitgevoerde sloopwerkzaamheden vallen onder de sloopverboden, 
verwees de dwangsomrechter opnieuw door naar de beslagrechter. De zaak werd 
behandeld in zitting van 10 oktober 2017. 

De beslagrechter in beroep diende dus nog uitspraak te doen over de vraag of MLSO 
dwangsommen heeft verbeurd wegens miskenning van het sloopverbod m.b.t. twee 
panden gelegen aan de Engelsesteenweg 24 en 45 te Doel, zoals opgelegd bij het arrest 
van 30 april 2009, zijnde de enige dwangsommen die nog niet werden opgeheven door de 
dwangsomrechter. Het Hof van Beroep oordeelde op 14 november 2017 dat het slopen van 
deze panden niet in uitvoering van de aan MLSO toegekende sloopvergunningen gebeurde, 
maar uitsluitend in uitvoering van de sloopbevelen van de burgemeester van 9 september 2010. 
Daardoor werd het sloopverbod uit het arrest van 30 april 2009 niet geschonden en zijn er dus 
ook geen dwangsommen verbeurd. Het beroep werd bijgevolg ongegrond verklaard, waardoor 
het bevel tot betalen van 17 maart 2011 nietig en zonder waarde blijft. MLSO diende geen 
enkele dwangsom te betalen. De tegenpartijen werden veroordeeld tot het betalen van de 
kosten van het geding en de rechtsplegingsvergoeding aan MLSO.

3.2 Verplaatsing Hooghuis

Kortgeding

Op 8 maart 2017 werden MLSO en Havenbedrijf Antwerpen geïnformeerd over de dagvaarding in 
kortgeding op verzoek van de heer M., mevr. D. en vzw Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Deze 
dagvaarding werd betekend aan NV VLM en VZW ‘Casueele – Het Schorrenhuis & Het Hooghuis’, 
teneinde het verbod te horen opleggen om het (beschermd monument) Hooghuis af te breken, te 
verplaatsen en te herbouwen aan de Hertog Prosperstraat 16, alsook om de onroerende goederen 
aan de Hertog Prosperstraat 16 te slopen en dit onder verbeurte van een dwangsom van 500.000 
euro per vastgestelde inbreuk na betekening van de te wijzen beschikking.

Na overleg beslisten MLSO en Havenbedrijf Antwerpen op te treden als tussenkomende partijen ter 
vrijwaring van hun belangen, en daarvoor GSJ-advocaten aan te stellen. 

Begin 2018 wordt de uitspraak in kortgeding verwacht. 

Eenzijdige beschikking

Op 20 maart 2017 werd de beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Dendermonde aan vzw Casueele betekend naar aanleiding van een eenzijdig verzoekschrift 
ingediend door de heer M. De vzw kreeg bij wijze van voorlopige en bewarende maatregel het 
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verbod opgelegd om het (beschermd monument) Hooghuis af te breken, te verplaatsen of te 
herbouwen, of deze zaken te laten uitvoeren. Dit verbod geldt tot er een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke uitspraak is over de procedure ten gronde, en dit onder verbeurte van een 
dwangsom van 50.000 euro per inbreuk. 

De vordering op verzet tegen de eenzijdige beschikking werd door vzw Casueele ingeleid op de 
zitting van 26 april 2017. Begin 2018 wordt de uitspraak aangaande het derdenverzet verwacht.

Ten gronde

Ook werd er een dagvaarding ten gronde betekend, ditmaal enkel aan de vzw Casueele. De 
zaak ten gronde werd ingeleid op 12 mei 2017. MLSO en HA traden ook hier als tussenkomende 
partijen op. Deze zaak zal worden behandeld op de zitting van 22 juni 2018.
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3.3 Oud Arenberg

Op 23 december 2014 werd de stedenbouwkundige sloopvergunning verleend voor Oud 
Arenberg 114 en op 15 april 2015 voor Oud Arenberg 116, 118, 120 en 122. Tijdens het 
openbaar onderzoek werd een aantal bezwaren ingediend tegen het afleveren van deze 
sloopvergunningen. Deze bezwaren werden door de gewestelijk stedenbouwkundige 
ambtenaar behandeld bij het verlenen van de vergunningen.

De heer C. en de gemeente Beveren (voor wie optreedt mevr. A.) stelden beroepen tot 
vernietiging in tegen deze stedenbouwkundige vergunningen. Maatschappij Linkerscheldeoever, 
als aanvrager van en belanghebbende bij de vergunning, het college van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Beveren alsook de gemeente Beveren zelf, kwamen tussenbeide 
in deze procedures. 

De voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in december 2015 tot 
onontvankelijkheid van de beroepen tegen de sloopvergunningen voor Oud Arenberg 116 
en 122, aangezien de rolrechten niet tijdig betaald werden. Deze vergunningen vervielen 
ondertussen, de Raad van Bestuur van MLSO gaf aan dat nieuwe sloopvergunningen kunnen 
worden opgemaakt.

Voor de beroepen tegen de sloopvergunningen voor Oud Arenberg 114, 118 en 120, werd de 
procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wel verder gezet. Op 25 april 2017 sprak 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich uit. Enkel de heer C. werd als verzoekende partij 
aanvaard. De vordering van mevr. A., die optrad voor de gemeente Beveren krachtens artikel 
194 Gemeentedecreet, werd als niet ontvankelijk beoordeeld, omdat deze vordering niet 
voldeed aan de ontvankelijkheidsvereisten van artikel 194 Gemeentedecreet. 

De Raad vernietigde de drie vergunningen, aangezien de determinerende rechtsgrond (zie 
GRUP’s havenafbakening) waarop de betwiste vergunningen steunden, is vervallen. De Raad 
beval de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (als verwerende partij) om een nieuwe 
beslissing te nemen over de aanvraag, en dit binnen een termijn van 4 maanden vanaf de 
betekening van het arrest. Op 31 augustus 2017 werden drie nieuwe sloopvergunningen 
afgeleverd. De heer C. en de vzw Erfgoedgemeenschap Doel & Polder tekenden beroep aan 
tegen deze drie sloopvergunningen. Net zoals voorheen zal Maatschappij Linkerscheldeoever als 
tussenkomende partij in deze drie procedures optreden. 

3.4 GRUP’s havenafbakening

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013 stelde het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ definitief vast. 

Bij de Raad van State werden verscheidene vernietigingsberoepen ingeleid, waaronder twee 
beroepen die eveneens de schorsing van deze besluiten vroegen. Een gedeeltelijke schorsing 
van dit GRUP volgde. De natuurgebieden en de havenontwikkeling op de Rechterscheldeoever 
werden niet geschorst.

Op 6 juni 2014 keurde de Vlaamse regering de definitieve vaststelling van een aangepast GRUP 
principieel goed, waarna op 24 oktober 2014 dit nieuwe GRUP definitief werd goedgekeurd. 
De geschorste delen van het GRUP van 30 april 2013 werden hiermee ingetrokken. In artikel 
3 van dit besluit werd aan Maatschappij Linkerscheldeoever machtiging verleend om de 
gronden, begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’, meer specifiek het 
deelgebied ‘Z3-gebied Doel’ te onteigenen. 

Tegen dit nieuwe besluit werden opnieuw procedures bij de Raad van State opgestart met het 
oog op de schorsing en/of de vernietiging van het besluit.

Op 20 december 2016 volgde het arrest van de Raad van State met nr. 236.837. Het betreft de 
uitspraak van de Raad aangaande het beroep tot nietigverklaring van twee besluiten van de 
Vlaamse regering:
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• het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 houdende intrekking van de 
geschorste delen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied 
Antwerpen’ zoals definitief vastgesteld op 30 april 2013 en geschorst op 3 december 2013 
en houdende de definitieve vaststelling van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied 
Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’, met inbegrip van de goedgekeurde 
onteigeningsplannen, maar met uitzondering van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 24 oktober 2014 waarbij het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 
2013 houdende de definitieve vaststelling van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied 
Antwerpen’, in zoverre dit het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas 
betreft, met uitsluiting van de daar gelegen groengebieden (artikelen L14, L15 en L18) wordt 
ingetrokken [...]

• het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2012 houdende voorlopige vaststelling van 
het ontwerp van GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’. 

De Raad van State besliste tot een gedeeltelijke vernietiging.

Er wordt aangegeven dat het vernietigde vastgestelde GRUP van 24 oktober 2014 geen 
betrekking heeft op het rechterscheldeoevergebied en dus is de vernietiging van de tweede 
bestreden beslissing niet van toepassing op dit gebied. Tevens is de Raad van State van 
oordeel dat het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland niet mee vernietigd moet 
worden. Het bevindt zich niet in een SBZ en bevat geen natuurwaarden. Daarenboven kan het 
op planologisch vlak losgekoppeld worden, zonder de algemene economie van het plan te 
schenden.

Gevolgen

Voor het overige wordt het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 wel volledig 
vernietigd, alsook de voorlopige vaststelling (het tweede bestreden besluit) in zoverre deze 
betrekking heeft op het beheersgebied van het gedeeltelijk vernietigde GRUP van 24 oktober 
2014. 

Deze vernietiging heeft ook gevolgen voor de aan Maatschappij Linkerscheldeoever verleende 
machtiging om de gronden, begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling 
Linkeroever’, meer specifiek het deelgebied ‘Z3-gebied Doel’ te onteigenen. Dit 
onteigeningsplan wordt mee gevat door de vernietiging van het GRUP. 

Op 12 mei 2017 volgde het arrest van de Raad van State in de procedures gericht tegen 
de niet ingetrokken/vernietigde gedeelten van het GRUP van 2013 (natuurontwikkeling 
Linkerscheldeoever en natuur- en havenontwikkeling op de Rechterscheldeoever). 

Het beroep tot nietigverklaring strekte meer bepaald tot nietigverklaring van twee besluiten van 
de Vlaamse Regering:

• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2013 houdende definitieve vaststelling van 
het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, met inbegrip van de goedgekeurde 
onteigeningsplannen;

• het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 houdende voorlopige vaststelling van 
het ontwerp van GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, ten minste voor zover 
deze besluiten betrekking hebben op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-
Gillis-Waas betreft.

Enkel voor de vierde verzoekster besloot de Raad van State dat die nog een belang heeft bij de 
beoordeling van de niet ingetrokken/vernietigde delen van de bestreden besluiten.

De Raad van State ziet een samenhang tussen de groenbestemmingen op de 
Linkerscheldeoever en de met het arrest van 20 december 2016 vernietigde plangebieden, 
zijnde de havenontwikkeling op de Linkerscheldeoever. Deze gebieden zijn voor de Raad van 
State niet afsplitsbaar. Na de vernietiging van de gebieden voor havenontwikkeling, is het voor 
de Raad van State duidelijk dat ook de daaraan gekoppelde groenbestemmingen vernietigd 
dienen te worden.
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De Raad van State besliste echter opnieuw tot een gedeeltelijke vernietiging: het besluit 
van 30 april 2013 wordt vernietigd, behoudens in zoverre het betrekking heeft op het 
rechterscheldeoevergebied en de voorlopige vaststelling wordt vernietigd behoudens in zoverre 
het betrekking heeft op de rechteroever van de Schelde én op het westelijk deel van het 
Logistiek Park Waasland.

3.5 Beleidsovereenkomst 
Ontwikkelingszone Saeftinghe fase 1 

De Raad van Bestuur van 1 
april 2015 besliste een ontwerp 
van beleidsovereenkomst voor 
te bereiden betreffende de 
Ontwikkelingszone Saeftinghe, 
dit naar aanleiding van het 
schrijven vanwege Interwaas, 
aandeelhouder bij Maatschappij 
Linkerscheldeoever, conform artikel 
15 bis § 2 van de wet van 19 juni 
1978 betreffende het beheer van het 
linkerscheldeoevergebied ter hoogte 
van Antwerpen en houdende 
maatregelen voor het beheer en de 

exploitatie van de haven van Antwerpen (wet-Chabert), waarin het verzoek werd geformuleerd 
om een beleidsovereenkomst op te maken.

Tevens besliste de Raad van Bestuur dat in uitvoering van voormeld artikel de directie:

• een secretariaat binnen de bestaande administratie van MLSO diende op te richten;

• een werkgroep diende op te starten met gekwalificeerde vertegenwoordigers van 
Havenbedrijf Antwerpen, Vlaamse overheid, de gemeenten, Interwaas en van MLSO zelf;

• een adviserende overlegcommissie met vertegenwoordigers van de 
havenwerkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties, het Havenbedrijf Antwerpen en 
MLSO diende samen te stellen.

In artikel 15 bis § 1(onder Hoofdstuk III bis – Beleidsovereenkomsten) van de wet-Chabert staat 
bepaald dat de beleidsovereenkomst dient te regelen:

• 1° de vergoeding bij overheveling van gronden van industriële zone naar maritieme zone en 
omgekeerd; 

• 2° de ontsluitingsinfrastructuur binnen het havengebied; 

• 3° de investeringsprojecten;

• 4° het promotiebeleid.

De werkgroep hield hiermee rekening bij het organiseren van haar werkzaamheden. Met het 
oog op een gedetailleerde uitwerking van een aantal technische aspecten, wordt er gewerkt 
met subwerkgroepen en met specifiek afzonderlijk overleg over bepaalde onderwerpen (bv. 
investeringen, en financiering). 

De termijn om tot goedkeuring van dit ontwerp te komen, werd in eerste instantie vastgesteld 
op 10 maanden, conform artikel 15bis, §2 wet-Chabert. Vanaf de ontvangst van de brief van 
Interwaas, in casu vanaf 24 februari 2015, begon die termijn van tien maanden te lopen. De 
termijn werd sindsdien een aantal keren verlengd.

Artikel 15bis van de wet-Chabert stelt dat de Raad van Bestuur deze termijn kan veranderen en/
of verlengen. Aangezien de werkzaamheden van de werkgroep nog niet zijn afgerond, besliste 
de Raad van Bestuur deze termijn opnieuw met 12 maanden te verlengen, nl. tot en met 23 
december 2018.
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3.6 Afbakeningslijn havengebied en aanpassing wet-Chabert

Door de gedeeltelijke vernietiging van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, 
havenontwikkeling Linkeroever’, verviel ook de erin vervatte afbakeningslijn van het 
havengebied voor wat betreft de Linkerscheldeoever. 

Tijdens de zitting van de Raad van Bestuur van 22 februari 2017 werd het belang geschetst 
van het wegvallen van deze afbakeningslijn. De Raad van Bestuur nam kennis van de 
geschetste problematiek en bevestigde dat er diende onderzocht te worden op welke wijze 
er aan de problematiek van het vervallen van de afbakeningslijn voor het havengebied een 
oplossing kan worden geboden. Een wijziging van de ‘Wet betreffende het beheer van het 
linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het 
beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen’, beter bekend als de ‘wet-Chabert’ 
bleek nodig. Een aantal andere zaken zouden in de wettekst mogelijk mee gewijzigd kunnen 
worden, indien in het belang van MLSO. 

Er vond op geregelde basis overleg plaats, waarna op donderdag 8 juni 2017 tot 
overeenstemming werd gekomen (HA, MLSO, gemeente Beveren en Interwaas waren op de 
overlegmomenten vertegenwoordigd). 

De Raad van Bestuur stemde op 28 juni 2017 in met het voorgelegde voorstel, waarbij het 
belang werd benadrukt van het bereikte compromis. Vanuit MOW werd daaropvolgend een 
nieuw tekstvoorstel opgemaakt. Het betreft wijzigingen aan de artikels 3, 4 en 9 van de wet-
Chabert. Deze wijzigingen kunnen als eerder minimalistisch beschouwd worden ten opzichte van 
het door Maatschappij Linkerscheldeoever aanvaarde consensusvoorstel. 

De Raad van Bestuur (behoudens 1 onthouding) ging op 4 oktober 2017 akkoord met het 
“Voorstel aanpassing wet-Chabert (03/10/2017)”.

De Raad van Bestuur bevestigde daarbij uitdrukkelijk het belang van het bereikte compromis. 
Samen met het Havenbedrijf Antwerpen en het bevoegde kabinet diende initiatief genomen te 
worden om Vlaamse parlementsleden dit voorstel van decreet te laten indienen. In 2017 werd 
dit voorstel van decreet nog niet door het parlement goedgekeurd, doch het wordt verwacht 
dat dit in het eerste kwartaal van 2018 zal gebeuren.

De Raad van Bestuur bevestigde en herhaalde het principe dat bij een uitbreiding van de 
maritieme zone daar een vergoeding en een beleidsovereenkomst tegenover dienen te staan. 
Door het instemmen met de beperktere wijzigingen aan de wet-Chabert werd geen afstand 
gedaan van dit principe.

3.7 Onroerende voorheffing

Het bezwaar van Maatschappij Linkerscheldeoever werd in drie dossiers aangaande de 
aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing afgewezen met een schrijven van de Vlaamse 
Belastingdienst. 

MLSO dient steevast bezwaar in tegen deze aanslagbiljetten, gelet op de vrijstellingen waarop MLSO 
zich beroept. Aangezien het bezwaar in deze drie zaken werd afgewezen, ging MLSO over tot het 
neerleggen van verzoekschriften op tegenspraak bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. 
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Op 4 april 2016 volgde de uitspraak in eerste aanleg. Deze uitspraak is in het nadeel van MLSO: 
de fiscale vorderingen werden wel ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. De rechtbank is van 
oordeel dat de in artikel 26 van de wet van 22 december 1986 bedoelde belastingvrijstelling 
niet kan worden ingeroepen. De rechtbank meent dat de belastingvrijstelling geïnterpreteerd 
dient te worden in de zin dat de intercommunales slechts vrijgesteld kunnen worden van 
de onroerende voorheffing in de mate dat de gemeenten ervan vrijgesteld zijn. De door de 
raadslieden van MLSO aangehaalde argumentatie werd door de rechtbank niet gevolgd.

Verder stelde de rechtbank dat MLSO ook geen aanspraak kan maken op de vrijstelling van 
opcentiemen. Met betrekking tot het verzoek tot vrijstelling op basis van het oude artikel 253, 3° 
WIB ’92 stelt zij dat de goederen wel degelijk iets zouden opbrengen en ze niet gebruikt zijn voor 
een openbare dienst of een dienst van algemeen nut. Ook het vertrouwensbeginsel zou volgens 
de rechtbank geen soelaas bieden om alsnog voor vrijstelling in aanmerking te komen, omdat 
de gedragslijn van het Vlaamse Gewest in strijd zou zijn met de wet. Bijgevolg werd MLSO in het 
ongelijk gesteld.

MLSO besliste echter beroep aan te tekenen en op 27 september 2016 werden beide zaken 
ingeleid voor de fiscale kamer van het Hof van Beroep in Gent. Er werd een conclusiekalender 
afgesproken en de rechtsdag vond ondertussen plaats op 6 februari 2018. 

3.8 Beroepsprocedure MLSO/De Rijke NV

De Raad van Bestuur van 5 oktober 2011 besliste tot het bevestigen van de beëindiging van de 
concessie met De Rijke NV betreffende een terrein aan de Canadastraat te Zwijndrecht (ca. 
17.5 ha groot). De Rijke NV deelde voordien mee dat zij beslist had om niet verder te gaan met 
haar plannen aangaande haar vestiging op bedoeld terrein. De Rijke NV bleef daardoor in 
gebreke om de in de concessievoorwaarden opgelegde verplichtingen na te leven, waaronder 
het ontwikkelen van activiteiten op het terrein waarvoor de concessieverlening bedoeld was. De 
Raad van Bestuur van 14 december 2011 besliste dat de gerechtelijke procedure, ter inning van 
de schadevergoeding conform de concessievoorwaarden, diende te worden ingeleid tegen De 
Rijke NV. De zaak werd bijgevolg ingeleid bij de rechtbank van Koophandel. 

De rechtbank van Koophandel besloot op 17 januari 2013, in eerste aanleg, de argumentatie 
van MLSO te volgen voor wat betreft de grond van de zaak. De rechtbank bevestigde immers 
dat De Rijke NV in de fout is gegaan door haar contractuele verplichtingen niet na te komen, 
stelde dat er geen redenen waren om overmacht te aanvaarden en verklaarde de tegeneis 
van De Rijke ongegrond. Vervolgens werd er op 12 september 2013 een vonnis (in eerste 
aanleg) in deze zaak geveld. De rechtbank willigde de vordering van MLSO volledig in: het 
forfaitair schadebeding uit de algemene concessievoorwaarden werd ingewilligd. De Rijke NV 
werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1.063.272,20 euro, meer de 
intresten vanaf 07/10/2011, meer de kosten.

Op 15 november 2013 werd door De Rijke NV beroep betekend. Het Hof van Beroep te Gent, 
negende kamer, wees met zijn arrest van 3 februari 2017 het beroep van De Rijke NV af en 
bevestigde de beslissingen van de eerste rechter integraal. Meer zelfs, het Hof deelde de 
mening van MLSO dat De Rijke zelfs eerder dilatoir gehandeld heeft door het instellen van het 
beroep.

De veroordeling tot het betalen van de forfaitaire schadevergoeding bleef bijgevolg 
gehandhaafd. De Rijke NV diende ook de gerechtskosten (rechtsplegingsvergoeding van 16.500 
euro, zowel voor eerste aanleg als voor de beroepsprocedure) te betalen. 

Op 16 mei 2017 verliep de termijn voor het instellen van een voorziening in cassatie. De Rijke NV 
liet weten niet tot het instellen van een cassatieberoep over te gaan. De definitieve storting van 
de schadevergoeding aan MLSO volgde op 30 mei 2017.

3.9 Openbaarheid van bestuur

In het jaar 2017 werd geen enkel formeel verzoek tot openbaarheid van bestuur ingediend. 
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4. Duurzaamheid

4.1 Acties voor een duurzame haven

Met de slogan ‘Propere lucht in de haven. Daar gaan we voor’ promoten Havenbedrijf 
Antwerpen, MLSO en Alfaport-Voka het gebruik van groenere vrachtwagens en 
personenwagens in de Antwerpse haven. De sensibiliseringscampagne die bedoeld is om het 
havengebied verder te ‘vergroenen’, liep parallel met de Lage Emissie Zone (LEZ) die de stad 
Antwerpen vanaf 1 februari 2017 invoerde.

Bedrijven die zich hiervoor aandienen als ambassadeur krijgen een communicatietoolbox met 
posters en flyers om het initiatief te verspreiden onder hun werknemers. Daarnaast worden de 
vergroeningsinitiatieven van de bedrijven in de kijker gesteld op www.portofantwerp.com/nl/
propere-lucht. Daar kunt u meer lezen over de inspanningen van diverse bedrijven zoals ADPO, 
Van Moer Logistics, Transport Group Joosen, DP World, Lineas, Group GTS, Ahlers e.a.

DP World liet zich op het terrein van duurzaamheid alvast niet onbetuigd. Het bracht in 2017, als 
eerste containerterminal in de haven een duurzaamheidsverslag uit waarin de realisaties van het 
bedrijf op het vlak van duurzaamheid in de periode van 2013 tot en met 2016 zijn weergegeven. 
Het gaat om investeringen zoals de nieuwe energiezuinige containerstapelkranen, een 
windmolen en een biogascentrale. DP World Antwerp wil ook de komende jaren de groenste 
terminal in de haven blijven. 

Om het fileleed in de Waaslandhaven te verzachten en duurzame mobiliteit te ondersteunen, 
spoorde DP World in de zomer 2017 zijn medewerkers ook aan om een e-bike uit te proberen. 
Personeelsleden konden een week lang testen of de e-bike een oplossing kan zijn voor een 
vlotter woon-werkverkeer. De containerterminaluitbater investeerde daarom in beveiligde 
fietsenstallingen en oplaadpunten. Het jaar voordien had DP World zijn werknemers er ook al 
toe aangezet om de havenpendelbus te gebruiken als alternatief vervoermiddel voor de eigen 
wagen.

In november 2017 deelde PSA van zijn kant mee dat het zijn containerterminals in de haven gaat 
uitrusten met drie ondergrondse opslagtanks voor de opvang en opslag van regenwater om 
daarmee allerlei werktuigen op de terminal te reinigen. De opslagtanks worden geïnstalleerd 
op de MPET-terminal in Doel en op de Europa- en Noordzeeterminal op de rechteroever. Ze 
zullen een totale capaciteit hebben van 240.000 liter. Het regenwater zal na gebruik gereinigd 
worden en als zuiver water aan de natuur worden teruggegeven. PSA gebruikt jaarlijks ongeveer 
3 miljoen liter water om zijn havenwerktuigen te onderhouden en te reinigen. Het doel van 
dit groene project is een grote hoeveelheid drinkbaar water te besparen en tegelijkertijd 
regenwater te recycleren en optimaal te gebruiken. De installatie van de opslagtanks voor 
regenwater vergt een investering van 300.000 euro. De tanks moeten klaar zijn tegen midden 
2018. 

Vermelden we nog dat op 10 oktober 2017 Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij 
Linkerscheldeoever en Alfaport/Voka het duurzaamheidsrapport 2017 aan het grote publiek 
voorstelden. Gestart in 2011, biedt deze tweejaarlijkse rapportage een overzicht van de 
initiatieven en acties die de bedrijven in de haven nemen om zo duurzaam mogelijk te 
ondernemen en om op die manier invulling te geven aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties.
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Dit vierde duurzaamheidsverslag bouwt voort op de vorige versies, maar toch werden in de 
jongste versie twee nieuwe onderwerpen opgenomen: scheepvaart en circulaire economie. 
Voor de scheepvaart werd een aantal specifieke indicatoren uitgewerkt, zoals de mate waarin 
het toenemend aantal schepen dat de haven van Antwerpen aanloopt, voldoet aan de 
internationale maritieme wetgeving en in hoeverre deze schepen gebruikmaken van emissie-
reducerende technologie. De indicatoren voor de circulaire economie worden in de toekomst 
nog verder verfijnd, maar we zien nu al een stijgende tewerkstelling en een toename van de 
toegevoegde waarde in deze sector. Een kringloopeconomie of circulaire economie is een 
economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput 
en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingebracht in het systeem.

Voor meer info zie: www.duurzamehavenvanantwerpen.be

4.2 Wind aan de Stroom 

NV Wind aan de Stroom is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de linkeroever 
van de Schelde en is een initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij 
Linkerscheldeoever.

Zeehavengebieden, havengebieden en de aansluitende terreinen zijn, vanuit ruimtelijk, 
milieu- en windtechnisch oogpunt, alsook omwille van hun bestemming als economische 
poort, uitermate geschikt voor de inplanting van windturbines of een windturbinepark. Door 
hun ligging en oriëntatie vormen deze terreinen windrijke zones. Tevens zorgen de bestaande 
infrastructuur en netaansluiting voor de vereiste bereikbaarheid. De natuur ontwikkelt er zich 
in overeenstemming met de steeds evoluerende economische infrastructuur en activiteiten. 
Gezien de status van het gebied als vogelrichtlijngebied was de inplanting van windturbines tot 
2006 op de Linkerscheldeoever echter niet mogelijk.

De ontwikkeling van windenergie vraagt bovendien heel wat voorbereidingstijd en er zijn ook 
heel wat partijen bij betrokken. 

Het leek daarom aangewezen een globale structuurvisie op te stellen voor de inplanting 
van windturbineparken in dit gebied. Voor de belangrijke natuurgebieden diende een 
omgevingsanalyse uit te maken welke afstand als buffer aangewezen is. Deze afstand kan onder 
meer bepaald worden afhankelijk van een lokale ornithologische analyse of in het geval van 
indicatie op significante negatieve effecten op een speciale beschermingszone, een algemene 
beschrijving of een ‘passende beoordeling’ waarbij ook rekening wordt gehouden met de 
omgevingsfactoren. 

Tien jaar verder

Het traject van Wind aan de Stroom ging in 2007 van start met voorbereidend studiewerk in 
opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen (HA) en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).

Tussen 2008 en 2010 werd het afwegingskader Avifauna gerealiseerd. Hierin werden de 
randvoorwaarden voor windenergieontwikkeling in een vogelrichtlijngebied vastgelegd.

In 2011 werd de Europese aanbesteding voor het - gezamenlijk met de publieke partners - 
ontwikkelen van windenergie op de linkeroever toegekend aan THV Groene Energie Haven 
Antwerpen, waarna in 2011 en 2012 door HA, MLSO en technologiepartner (THV Groene Energie 
Haven Antwerpen) een definitief clusterplan werd opgemaakt. 

In augustus 2012 werd de NV Wind aan de Stroom (W@S) officieel opgericht door HA en MLSO. 
Zeven maanden later, in maart 2013, werd GEHA opgericht en geïntegreerd in W@S. GEHA staat 
voor Groene Energie Haven Antwerpen nv. GEHA is op zijn beurt een consortium bestaande uit 
ontwikkelaars van windenergie, in het bijzonder Aspiravi, Vleemo nv en het Polders Windfonds nv.

In 2013 werden de eerste vergunningsdossiers ingediend, waarna in juni 2014 de eerste reeks 
windturbines bij Siemens Wind Power werd besteld.

In maart 2015 startte de eerste bouwfase van 15 windturbines. De eerste turbines op de 
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Linkerscheldeoever werden in juli in gebruik genomen. Nog in december van datzelfde jaar 
werden de 15 turbines uit de eerste bouwfase opgeleverd en werd gelijktijdig gestart met de 
bouw van een extra windturbine, die het jaar daarop operationeel werd.

In december 2016 werden ook vier Enercon-turbines voor bouwfase 2 besteld.

2017 was het jaar waarin de bouw en de ingebruikname van de vier Enercon-windturbines 
- met een masthoogte van 135 meter en bijbehorende tiphoogte van 192,5 meter - werden 
gerealiseerd.

In 2018 wordt bouwfase 1 verder uitgebreid met een extra Siemens-windturbine. Nog in datzelfde 
jaar zal de zeventiende Siemens-turbine van NV Wind aan de Stroom op de linkeroever in 
gebruik worden genomen.

Het vermogen aan windenergie in de Antwerpse haven groeit gestaag.

4.3 MLSO rijdt elektrisch

Ook de Maatschappij Linkerscheldeoever levert een 
bijdrage aan het duurzaamheidsproject dat zij zelf 
mee heeft opgezet. Sinds midden 2017 gebruiken de 
medewerkers van Maatschappij Linkerscheldeoever 
een elektrische wagen voor alle verplaatsingen in de 
Waaslandhaven en in de onmiddellijke omgeving. 
MLSO wil zo de duurzaamheidsgedachte die ze 
uitdraagt, ook zelf realiseren. 

4.4 Opwekking energie met water zeesluizen

Het Havenbedrijf onderzoekt of het mogelijk is de watermassa’s in de afvoerkanalen van de 
zeesluizen te benutten voor het opwekken van elektrische stroom. Daartoe wil het Havenbedrijf 
als proef één testturbine met een bescheiden vermogen van 100 kilowatt laten bouwen in een 
afvoerriool van de Kallosluis. Mochten de evaluaties van dat eerste proefmodel positief zijn, dan 
zou het project worden uitgebreid tot vier turbines van elk 100 kW of een gezamenlijk vermogen 
van 400 kilowatt. Op langere termijn wordt niet uitgesloten dat ook andere zeesluizen in het plan 
ingeschakeld worden. 
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4.5 ECLUSE: stoomnetwerk voor bedrijven in de Waaslandhaven

Vijf chemiebedrijven gaan 
hun CO2-uitstoot in de 
haven van Antwerpen sterk 
verkleinen. Begin februari 
2017 werd de eerste buis 
gelegd van het ECLUSE-
project, waarin 30 miljoen 
euro wordt geïnvesteerd.

ECLUSE bouwt een 
netwerk van stoom- en 
condensaatleidingen 
tussen de thermische 
verwerkingsinstallaties van 
Indaver/SLECO en een 

aantal bedrijven in de Waaslandhaven. De eerste afnemers van groene warmte zijn vanwege het 
energie-intensieve karakter hoofdzakelijk bedrijven uit de chemische sector, nl. ADPO, Ashland, 
Monument Chemical, Ineos en Lanxess. De condensaatleiding zal op haar terugweg ook nog de 
gebouwen van DP World verwarmen. 

Het project, dat in 2018 operationeel wordt, zal de bedrijven in staat stellen om naar eigen behoefte 
warmte af te nemen. Het warmtenetwerk transporteert de stoom die wordt opgewekt tijdens de 
verbranding via een geïsoleerde stoomleiding naar de warmteafnemers. Het transport verloopt 
efficiënt en zonder noemenswaardig verlies door gebruik te maken van oververhitte stoom op hoge 
druk (40 bar) en temperatuur (400°C). 

Via een condensaatleiding loopt het warm water terug naar Indaver/SLECO waar het opnieuw in 
de stoomketel als voedingswater wordt gebruikt. De leidingen zijn in totaal ongeveer 5 kilometer lang 
en lopen deels ondergronds (ca. 1 km) en deels bovengronds (ca. 4 km). ECLUSE hanteert voor zijn 
warmteafnemers het solidariteitsprincipe: elke afnemer betaalt een uniform transporttarief.

Andere dan de eerder genoemde bedrijven kunnen zich later nog aansluiten op het stoomnetwerk. 
Het warmtenetwerk van ECLUSE wordt gebouwd op een dubbele capaciteit dan wat vandaag 
aan warmte gevraagd wordt. Dit laat ook toe dat de bedrijven die van bij het begin instapten, hun 
warmtevraag kunnen opdrijven.

ECLUSE is een samenwerkingsverband tussen Indaver, SLECO, Infrax, FINEG, Water-Link en de 
Maatschappij Linkerscheldeoever. Ook voor Essenscia, de Belgische federatie van de chemische 
industrie, is dit warmteproject bijzonder welgekomen omdat zij haar leden, de chemische bedrijven in 
de haven, voorziet van groene energie.

ECLUSE heeft vorig jaar ook de Belgische Energie- en Milieuprijs gewonnen, in de categorie 
‘Sustainable Energy’. Deze werd op 8 juni 2017 aan ECLUSE toegekend voor de uitzonderlijke manier 
waarop het project bijdraagt aan een duurzame toekomst. Deze trofee is, na de Sustainability-award 
van het jaar voordien, de tweede erkenning die ECLUSE krijgt voor het duurzaam karakter van zijn 
project.

Ecluse een sluis voor groene energie
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4.6 Meer over water en spoor, minder over de weg

Begin december 2017 maakte Havenbedrijf Antwerpen bekend dat het de komende drie jaar 
1,4 miljoen euro zal investeren in projecten die erop gericht zijn het vrachtverkeer dat verbonden 
is aan activiteiten in de haven van Antwerpen vlotter en efficiënter te laten verlopen. De 7 
projecten die werden geselecteerd voor financiële ondersteuning, moeten er voor zorgen dat 
op jaarbasis bijna 250.000 vrachtwagenritten minder worden uitgevoerd. De Vlaamse regering 
maakt op haar beurt 1,4 miljoen euro vrij voor projecten die de mobiliteit in en rond Antwerpen 
ten goede komen.

Onder de zeven voorgestelde projecten zijn er twee die mogelijk een invloed zullen hebben op 
een vlottere bereikbaarheid van het linkerscheldeoevergebied. 

Zo wil terminaloperator DP World de huidige spoorproducten verbeteren en nieuwe 
spoordiensten aantrekken, zoals een nieuwe dienst op Stuttgart die een duurzaam 
transportalternatief biedt voor de Duitse automobielindustrie. DP World heeft de ambitie om met 
dit project het aandeel van het spoor in zijn operaties tegen 2020 naar 10% op te krikken. Het 
project zou het aantal vrachtwagenritten op jaarbasis doen krimpen met 50.000.

Daarnaast is er Euroports Inland Terminals, onderdeel van de Euroports Groep, dat inzet op een 
nieuwe spoorverbinding tussen Luik (Ile Monsin) en de haven van Antwerpen. Door twee keer 
per week een directe spoorverbinding te voorzien worden 16.200 vrachtwagenritten minder 
uitgevoerd.

Ten slotte zijn negen bijkomende initiatieven voorzien die kaderen in een breder initiatief van de 
Vlaamse regering om mobiliteitsoplossingen te steunen voor de vier Vlaamse zeehavens. Ook 
deze voorstellen zijn er op gericht om meer vrachtvervoer over het water dan over de weg te 
laten verlopen.

4.7 Dienstenkade voor binnenschepen

Eind november 2017 werd een zestig meter lange dienstenkade nabij de Kallosluis in gebruik 
gesteld. Zulke kade biedt een binnenschipper de mogelijkheid om allerlei scheepsafval achter te 
laten, drinkwater in te slaan én zelfs de eigen personenwagen aan wal te zetten. Kostprijs van dit 
project: 2,4 miljoen euro.

Voor de haven is het belangrijk alternatieve verkeersmodi te steunen en te stimuleren. 

Daarom dat het havenbestuur heel wat inspanningen doet om de binnenvaart aan te 
moedigen. 

4.8 Deurganckdok de klok rond open

In de tweede helft van maart 2017 kondigden de twee terminaloperatoren aan het 
Deurganckdok, MPET en Antwerp Gateway, aan vanaf 20 maart hun openingsuren tijdens de 
weekdagen uit te breiden, zodat beide terminals non-stop geopend zijn van maandagmorgen 
5 uur (Antwerp Gateway) en 5.30 uur (MPET) tot zaterdagmorgen 5.30 uur, zodat de aan- en 
afvoer van containers per truck tijdens weekdagen de klok rond kan gebeuren. Hiermee willen 
de operatoren de truckflow op hun containerterminal optimaliseren en tegelijk ook een bijdrage 
leveren aan de ontlasting van het Antwerpse en Wase wegennet tijdens de piekuren. De drukte 
wordt vooral veroorzaakt door de enorme toename van het containervolume in de haven. 

Antwerp Gateway behandelt dagelijks ongeveer 1700 trucks, MPET ongeveer 2600. 

Vanaf 3 april hanteert ook Med Repair de verruimde openingsuren voor het ophalen en afzetten 
van lege containers. Ook Global Container Services, het empty depot van Antwerp Gateway, 
zou vanaf de zomer meedraaien in het nieuwe regime. Op Antwerp Gateway werd de 
blockstack (park 3 op kaai 1700) mee geopend, zodat trucks ook hier terecht kunnen voor lege 
containers. 
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5. Natuur op de Linkerscheldeoever

De ‘Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever’ is de kern van het overleg rond natuurbeleid 
op de linkeroever van de Schelde. Ze begeleidt de realisatie van het natuurcompensatienetwerk 
voor Deurganckdok en het Historisch Passief, en bewaakt of de instandhouding en het 
herstel van belangrijke leefgebieden en soorten gelijke tred houden met de voortschrijdende 
havenontwikkeling. Daarnaast wil de Beheercommissie werk maken van de toegankelijkheid 
van de natuurgebieden op linkeroever om zo het maatschappelijk draagvlak voor 
natuur alle kansen te geven. MLSO is lid van deze commissie. Via de website www.
beheercommissienatuurlinkerscheldeoever.be kunnen geïnteresseerden kennismaken met de 
bestaande en geplande natuur in de regio.

5.1 Instandhoudingsdoelstellingen

De Vogelrichtlijn wil bepaalde Europese vogelsoorten 
en hun leefgebieden in Europa beschermen. Daarvoor 
moeten de lidstaten onder meer gebieden als ‘speciale 
beschermingszone’ (SBZ) aanwijzen, die deel uitmaken 
van het Natura 2000-netwerk. In deze zones moeten 
de lidstaten de nodige maatregelen nemen om de te 
beschermen soorten en habitats in stand te houden. Op 
Europees niveau werd een beleid vastgelegd om de 
achteruitgang van de biodiversiteit tot stilstand te brengen. 
Met de Vogel- en de Habitatrichtlijn is er wat dat betreft 
een kader gedefinieerd dat geldt voor alle lidstaten. De 
Vlaamse Regering heeft op 23 april 2014 een reeks speciale 
beschermingszones (SBZ’s) definitief aangewezen en er 
de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) en prioriteiten 
voor vastgesteld. De bedoeling is nu om, via een reeks 

maatregelen, een duurzame economische ontwikkeling samen te laten gaan met het realiseren 
van de IHD’s voor het netwerk SBZ’s. In dit kader heeft de Vlaamse Regering op 10 maart 2017 
definitief de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vastgesteld voor de aangewezen 
speciale beschermingszone ‘BE2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ in deze 
regio.

5.2 Nieuwe natuurontwikkelingsprojecten

Een belangrijk principe van het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen en het 
Geactualiseerd Sigmaplan is het proactief realiseren van de Europese natuurdoelen voor het 
linkerscheldeoevergebied in hoogwaardige natuurkerngebieden om zo de gunstige staat 
van instandhouding te bereiken, onafhankelijk van terreinen voorzien voor haveninbreiding, 
-uitbreiding of landbouwactiviteiten. In deze situatie veroorzaken de voorziene economische 
ontwikkelingen geen negatieve impact meer op de natuurwaarden. Daarom is het van belang 
dat de nog te realiseren natuurgebieden optimaal en tijdig ingericht worden. Daarnaast is de 
bereidheid om te blijven investeren in de verdere optimalisatie van al gerealiseerde gebieden 
noodzakelijk. 

Hieronder een kort overzicht van de lopende natuurontwikkelingsprojecten:

• In Prosperpolder Noord zijn de dijkwerken aan Vlaamse zijde klaar en werd een nieuw 
pompstation gebouwd om de afwatering van de polders te verzekeren. Het binnengebied 
doet sinds 2012 succesvol dienst als tijdelijke opvang voor kust- en koloniebroeders die 
binnen het havengebied verder onder druk komen. Eind 2018 zullen ook de werken aan 
Nederlandse kant (Hedwigepolder) starten zodat in 2022 ook dit gebied ontpolderd zal zijn. 
Daarna kan de Hedwige-Prosperpolder in werking treden als estuarien gebied en aansluiten 
op het Verdronken Land van Saeftinghe. Samen zullen deze gebieden met aanleunend 
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Doelpolder Noord en Midden een grensoverschrijdend natuurpark vormen: het Grenspark 
Groot-Saeftinghe.

• In Prosperpolder Zuid werden de inrichtingswerken in de zomer van 2017 stopgezet. In 
2018 worden, waar mogelijk, afsluitingen geplaatst en in 2019-2020 is de plaatsing van 
de inlaatconstructie voorzien, waarna het natuurkerngebied van ca. 170 ha. volledig 
operationeel zal zijn als “plas- en oevergebied” en broedvogels kan huisvesten. De timing 
hiervan is echter mede afhankelijk van de lopende planprocessen.

• Voor het gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) Doelpolder is een nieuw 
inrichtingsplan in opmaak. Het archeologisch vooronderzoek dat voorzien was voor 2017, 
werd uitgesteld. 

• In functie van de ontwikkeling van het natuurgebied Grote Geule is een integraal 
inrichtingsplan opgemaakt en loopt de project-MER. Alle aandachtspunten rond 
waterpeilbeheer, waterkwaliteit en suggesties rond recreatief medegebruik worden hierin 
meegenomen. Om aan alle opmerkingen hieromtrent tegemoet te komen, vond er een 
verkennend overleg plaats voor de opstart van een landinrichtingsproject in de ruimere regio 
rond de Grote Geule. In 2018 worden - waar nodig - onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd.

• Voor Nieuw Arenbergpolder toonde een studie aan met welke inrichtingsmaatregelen 
de gewenste verzilting bereikt kan worden. Het experiment rond transplantatie van zilte 
vegetatie is volledig afgelopen. De conclusie is dat de habitat maakbaar is mits de nodige 
ontwikkelingstijd, transplantatie van zoden (naast hooi en zaden) en een afgestemde 
waterhuishouding. Het inrichtingsplan is geactualiseerd met de omgelegde Oude Sluisstraat. 
Het concept voorziet de aanleg van ‘laantjes’ in rechte patronen, die herinneren aan 
de historische rechtlijnige perceelindeling van de polder. Historische kreken worden 
gereconstrueerd in het nieuwe landschap. Het archeologisch vooronderzoek werd afgerond 
in 2017.

Een andere actie met 
betrekking tot de ontwikkeling 
van natuurkerngebieden is het 
ontwerpen van recreatieve 
randinfrastructuur binnen het 
strategisch project Havenland. 
Die moet ervoor zorgen dat de 
bezoekers in de toekomst een 
aangenaam verblijf kunnen 
genieten in het gebied. De 
uitvoering hiervan werd in het 2e 
semester van 2017 aangevat en in 
2018 verdergezet. 

Voorts is er een 
samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten tussen MLSO, de 
afdeling Maritieme Toegang, het 
Havenbedrijf Antwerpen, het 
agentschap Natuur en Bos en de 
Vlaamse Milieumaatschappij om 
helikoptermetingen uit te voeren 
voor de bepaling van de zoet-
zoutverdeling in het grondwater 
op de Linkerscheldeoever. Deze 
helikoptervluchten werden in 2017 
uitgevoerd. De resultaten ervan 
worden in 2018 geanalyseerd en 
meegedeeld.

Met de gidsen van Natuurpunt op 
natuurexploiratie in de Waaslandhaven.
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5.3 Soortenbeschermingsprogramma  

Door zijn ligging aan de Schelde trekt het havengebied verrassende en vaak zeldzame 
planten en dieren aan. Maar liefst 90 beschermde soorten hebben er hun leefgebied. Om 
die tussen alle drukke economische activiteiten te beschermen, werkt MLSO samen met het 
Havenbedrijf Antwerpen en de vzw Natuurpunt. Met het project ‘Antwerpse Haven Natuurlijker’ 
ontwikkelen deze partners samen een groen netwerk door het havengebied. Ook werd het 
‘Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Antwerpse haven’ (2015-2019) op 23 mei 2014 door de 
Vlaamse minister van Leefmilieu goedgekeurd.

Het ‘SBP Antwerpse haven’ creëert ook een kader waarbinnen kan worden afgeweken van de 
verbodsbepalingen uit het Soortenbesluit. 

Op www.natuurenbos.be/SBPantwerpsehaven kunt u een formulier downloaden om een 
afwijking aan te vragen. U vindt er ook het volledige soortenbeschermingsprogramma.

Monitoringsresultaten 2017

In 2017 is het derde monitoringsrapport van het ‘Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse 
Haven’ (2015-2019) opgemaakt.

Het monitoringsrapport geeft een overzicht van de staat van de - in het SBP beschreven - 
soorten en habitats, uitgevoerde en nog openstaande acties, na afloop van het derde jaar van 
de uitvoeringstermijn van het Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven (2015-2019). 
Gedetailleerde informatie per paraplusoort, met een overzicht van de doelstellingen beschreven 
in het SBP en de staat van de populaties in 2017, vindt u in het monitoringsrapport.

Voor de soorten gierzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, slechtvalk, visdief en zwartkopmeeuw 
worden de doelstellingen gehaald. De soorten dienen nog nauwkeurig te worden opgevolgd 
en waar nodig van bijkomende inrichtingen te worden voorzien voor het behoud en/of 
‘verrobuusting’ van de populaties.

Voor alle andere soorten worden de doelstellingen nog maar gedeeltelijk gehaald. Voor deze 
soorten zijn dus nog bijkomende maatregelen nodig. Voor blauwborst en bruine kiekendief zijn 
nog bijkomende maatregelen nodig in het kader van de rietontwikkeling en in mindere mate op 
het vlak van open water. Voor de meervleermuis wordt de doelstelling voor het aanbieden van 
alternatieve nestgelegenheid deels gehaald. Daarnaast is nog verder onderzoek nodig naar 

Beschermde broedplaats voor 
de oeverzwaluw.
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de verblijfplaatsen en migratieroutes en dient er werk te worden gemaakt van de optimalisaties 
van vliegroutes. Voor de rugstreeppad wordt de ondergrens van de ‘aantal-doelstelling’ voor 
het eerst gehaald in het permanent netwerk van ecologische infrastructuur, maar de ‘aantal-
doelstelling’ per kerngebied wordt nog maar in één kerngebied bereikt (Haasop). Een mogelijke 
verdere inrichting van de kerngebieden, alsook een verbetering van de connectiviteit tussen 
de verschillende permanente onderdelen van het netwerk, zijn nodig om deze doelstelling te 
halen. Voor groenknolorchis moeten nog bijkomende potenties worden gecreëerd voor een 
tweede populatie. Voor de moeraswespenorchis zijn nog bijkomende inspanningen nodig om 
de bestaande groeiplaatsen uit te breiden, zodat naast de populatiedoelstellingen ook de 
oppervlaktedoelstellingen kunnen worden behaald. Voor het wit bosvogeltje is nog bijkomend 
onderzoek nodig om 10 hectare extra habitat te creëren.

Het is duidelijk dat de doelstellingen nog niet voor alle soorten gehaald worden en dat nog 
verder onderzoek en bijkomende inrichtingen noodzakelijk zijn. Daarnaast is het van belang dat 
alle soorten nauwlettend worden opgevolgd, zodat gemakkelijk op eventuele negatieve trends 
van de populaties kan worden ingespeeld in het kader van beheer of extra inrichtingen. 

In 2017 werden in het kader van dit SBP o.m. volgende acties uitgevoerd:

• Verplaatsing van de bestaande huiszwaluwtil van Doel naar een meer centrale locatie in de 
dorpskern. Ook werd er een tweede til bijgeplaatst.

94,43 ha van in het havengebied gelegen 
percelen en 31,06 ha van in de polder gelegen 
percelen werden ingezaaid met teelten die voor 
bruine kiekendief interessant foerageergebied 
opleveren. In totaal gaat het om een 125,49 ha 
geoptimaliseerd foerageergebied. Dit is 65,92 ha 
meer dan in 2016. Vooral in het havengebied is er 
veel vooruitgang geboekt, met een toename van 
63,37 ha aan ingezaaide grond. In de polders is er 
2,55 ha extra ingezaaid. De hier gerapporteerde 
oppervlaktes zijn echter wel nog onder voorbehoud, 
aangezien het mogelijk is dat enkele landbouwers 

nog teelten verschoven hebben. Hiermee wordt de doelstelling voor de gewenste 
oppervlakte ingezaaide grond in het havengebied (75 ha) ruimschoots behaald, terwijl de 
doelstelling in het landbouwgebied (45 ha) nog niet bereikt is. 

• Net voor het begin van het broedseizoen van 2018 was 48% van de maatregelen uit het 
SBP rugstreeppad uitgevoerd, terwijl 14% lopende is en nog 38% moet worden opgestart. Bij 
de vorige rapportage was er nog maar 24% uitgevoerd, 31% lopende en moest er nog 45% 
worden opgestart. In 2017 werden 11 poelen aangelegd (ID 16, 38, 59, 69, 71, 80, 122, 123). 

• Net voor het begin van het broedseizoen van 2018 was 37% van de maatregelen uit het 
SBP groenknolorchis uitgevoerd, terwijl 38% lopende is en nog 25% moet worden opgestart. 
Bij de vorige rapportage was er al 50% uitgevoerd, nog 12% lopende en moest er nog 38% 
worden opgestart. Deze ‘schijnbare achteruitgang’ heeft te maken met het uitvoeren van 
bijkomend ecohydrologisch detailonderzoek voor de verdere ontwikkeling van het Logistiek 
Park Waasland, in opdracht van MLSO. Daarbij worden bijkomende grondwatermetingen 
uitgevoerd en een meer gedetailleerd grondwatermodel opgemaakt waarin het effect van 
verzachtende maatregelen bij de verdere ontwikkeling van het logistiek park kunnen worden 
afgetoetst op hun effectiviteit. 
In 2017 werd voornamelijk gefocust op het verwijderen van achtergebleven (en weer 
uitgeschoten) wortels in de al opengemaakte zones. Een groot deel daarvan werd 
handmatig met behulp van boshakken en wortelzagen door vrijwilligers opgeruimd. In 
oktober werd door het Agentschap Natuur en Bos ook een minigraver met rippertand 
ingezet om zo een groot deel van de wortels boven te halen. Nadien werden die wortels met 
vrijwilligers uitgehaald en afgevoerd.

•

De bruine kiekendief: een vaste klant  
in het linkerscheldeoevergebied.
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Grenspark Groot-Saeftinghe

Acht Vlaamse en Nederlandse partners, met o.m. de Maatschappij Linkerscheldeoever en het 
Havenbedrijf, sloegen de handen in elkaar om de komende jaren een 4.700 hectare groot 
‘grenspark’ te ontwikkelen: het Grenspark Groot-Saeftinghe. Dit grensoverschrijdend project 
verbindt de natuur in en rond het Verdronken Land van Saeftinghe met het omliggende 
buitengebied. Tegen 2019 moet het natuurpark klaar zijn.

De partners lanceren de ‘Grenspark Challenge’: tien concrete uitdagingen om de 
betrokkenheid van de bevolking bij dit project te vergroten. Eén ervan is het bouwen van 
20 vleermuiskasten. De gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger 
vormen een beschermde diersoort uit het Soortbeschermingsprogramma (SBP) voor de haven 
van Antwerpen. Om deze diersoort in de regio in stand te houden, heeft het Havenbedrijf acht 
nieuwe nestkasten laten bouwen in samenwerking met Natuurpunt. Ook de provincie Zeeland 
en GTI Beveren maken nieuwe hangplekken.

Schapen begrazen dijken

Sinds de herfst van 2017 begraast een kudde van ongeveer 70 schapen de groene dijken in 
het havengebied. De dieren zullen de komende zes jaar instaan voor het onderhoud en het 
ecologisch beheer van 86 hectare aan grond en dijken in het havengebied. Vier lokale herders 
zullen een graasplan volgen dat werd opgesteld door Natuurpunt, in overleg met Maatschappij 
Linkerscheldeoever en het Havenbedrijf.

De bedoeling van de begrazing is: het in stand houden en ontwikkelen van schrale vegetatie in 
functie van de rugstreeppad, het Bruin Blauwtje en de Argusvlinder; verruiging tegen te gaan en 
de opslag van bomen en struiken af te remmen.

Midden november werden de eerste schapen ingezet op de broedplaats voor 
zwartkopmeeuwen en op een dijk langs de Grote Kreek. Ook percelen in de Zouten en 
Steenlandpolder en langs de Tijsmanstunnel-Oost, de Beverentunnel en de afrit Verrebroek zullen 
worden begraasd. 

De inzet van jeugdige vrijwilligers voor het beheer van de natuur op linkeroever wordt ten zeerste gewaardeerd.
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6. Logistiek Park Waasland

Het Logistiek Park Waasland (LPW) is gelegen in de zuidwestelijke hoek van de Waaslandhaven 
en is in totaal ca. 191 ha groot. Het Logistiek Park Waasland is opgesplitst in twee delen: fase 
Oost en fase West, die fysisch worden gescheiden door een brede infrastructurenbundel (de 
Noord-Zuidverbinding, de Liefkenshoekspoorverbinding en de - toekomstige - zuidwestelijke 
ontsluitingsweg voor de Waaslandhaven).

6.1 Aanleg fase West

Wegens de nodige archeologische opgravingen (zie verder ‘Archeologisch onderzoek’), zal 
de aanleg van het Logistiek Park Waasland fase West in twee stappen gebeuren. De eerste 
fase (fase A) betreft het oostelijk deel van het Logistiek Park Waasland fase West. Fase A omvat 
eveneens de aanleg van de noordelijke en de westelijke groenbuffer. Fase B betreft het westelijk 
deel van het Logistiek Park Waasland fase West. Op onderstaande figuur wordt de fasering 
afgebeeld.

De wegenwerken voor fase A 
(uitgevoerd door Van Wellen 
Aannemingen NV) gingen van 
start op 19 september 2016 en 
werden beëindigd op 9 mei 2017. 
De werkzaamheden werden mee 
opgevolgd door Witteveen+Bos 
Belgium NV.

Ten behoeve van de aanleg 
van fase B van het Logistiek 
Park Waasland fase West 
bekrachtigde de Raad van 
Bestuur in zitting van 3 mei 
2017 het definitieve bestek 
voor de ‘Opmaak van 
het aanbestedingsdossier 
en het opvolgen van de 
werkzaamheden in LPW fase 
West, fase B’ – bestek 2017-02). 
Tevens werd beslist de opdracht 
te gunnen aan de enige bieder, 
Witteveen+Bos Belgium NV, voor 

een gunningsbedrag van 61.340,95 euro, excl. btw. De opdracht startte op 11 mei 2017. 

Op 28 juni 2017 keurde de Raad van Bestuur het ontwerpbestek voor de wegwerkzaamheden 
goed (aanleg wegen en aanhorigheden t.h.v. het Logistiek Park Waasland fase West – fase 
B– bestek 2017-06). Het definitieve bestek werd op 2 oktober 2017 gepubliceerd. Er kwamen 
5 offertes binnen (uiterste ontvangstermijn tot 7.11.2017). De gunning van de opdracht zal 
plaatsvinden in 2018.

Op 25 januari 2017 keurde de Raad van Bestuur de raamovereenkomst ‘Grondwerken Logistiek 
Park Waasland fase West – bestek 2015-07’ goed. Met deze raamovereenkomst kunnen 
de nodige grondwerken op het Logistiek Park Waasland fase West worden uitgevoerd. De 
overeenkomst werd afgesloten met Aannemingen Aertssen NV, Smet Aannemingen bvba 
en Hens NV. Per deelopdracht worden deze drie gecontracteerde aannemers weer in 
mededinging gesteld.

Met deze raamovereenkomst werden in 2017 twee deelopdrachten uitgevoerd. Deelopdracht 
1 betrof de nodige grondwerken op het concessieterrein van Metalon (K3). Die werken werden 
uitgevoerd door Aannemingen Aertssen (voor een gunningsbedrag van 814.681,65 euro, excl. 

Figuur Inrichtingsplan voor het Logistiek Park Waasland fase West, 
opgedeeld in fase A en fase B 
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btw, bekrachtigd in de Raden van Bestuur van 3 mei, 13 september en 8 november 2017). 
Deelopdracht 2 betrof de nodige grondwerken op de concessieterreinen van Agrityre (K7) en 
Nirotrans (K8) die werden uitgevoerd door Smet Aannemingen (voor een gunningsbedrag van 
363.175,60 euro, excl. btw, bekrachtigd in de Raad van Bestuur op 13 september 2017). In beide 
deelopdrachten werden de verwerking van het zand van de grondstock en de afvoer van de 
bouwtechnisch minderwaardige specie van de grondstock (gelegen ten zuidoosten van het 
terrein) opgenomen.

Tijdens deze grondwerkzaamheden werd op 17 mei 2017, omstreeks het middaguur, een 
Amerikaanse vliegtuigbom uit Wereldoorlog II opgemerkt door Aannemingen Aertssen, 
die er op dat moment aan het werk was. Door de bevoegde instanties werden de nodige 
veiligheidsmaatregelen genomen. DOVO maakte de bom rond 16u30 onschadelijk. De Raad 
van Bestuur werd in zitting van 14 juni hiervan in kennis gesteld.

Ten behoeve van de aanleg van de nutsvoorzieningen in het Logistiek Park Waasland fase West, 
fase B, keurde de Raad van Bestuur de offertes van Eandis en Waterlink goed in zitting van 13 
september 2017 voor een bedrag van 211.165,16 euro, (excl. btw) en 93.417,83 euro (0% btw).

6.2 Bedrijventerreinmanagement  

Eind 2016 verkreeg MLSO voor het westelijke deel van het Logistiek Park Waasland een 
voorwaardelijke subsidie ‘bedrijventerreinmanagement (BTM)’ van 60.000 euro. 

In het eerste werkjaar 2017 kwamen de nieuwe concessionarissen onder leiding van MLSO in 
maart en in juli samen. De groep bedrijven van LPW-West werd uitgebreid met een delegatie van 
de KMO-zone Aven Ackers, onder begeleiding van de bedrijventerreinmanager van Interwaas.

Op de eerste bijeenkomsten kwamen o.m. volgende onderwerpen aan bod: het belang 
van driepartijenoverleg (inclusief bouwtoelating) bij vergunningsaanvragen, energiekwesties, 
mobiliteit en de toekomstige vrachtwagensluis.

Met de verdere ontwikkeling van het logistiek park zal werk gemaakt worden van 
een bedrijvenvereniging om het management gestalte te geven met o.m. een 
bedrijventerreinmanager.

6.3 Archeologisch onderzoek 

In het Logistiek Park Waasland fase West werd in 2013-2014 een archeologische prospectie 
uitgevoerd. Uit de resultaten van dit verkennend onderzoek kon worden geconcludeerd 
dat ca. 25 ha van het Logistiek Park Waasland fase West omvangrijke en goed bewaarde 
steentijdvindplaatsen herbergt. Tijdens dit vooronderzoek werden tevens sporen van landgebruik 
uit de middeleeuwen aangetroffen. Bijgevolg diende een vervolgonderzoek te worden 
opgestart. Hiervoor werd in juni 2015 een raamovereenkomst afgesloten met BAAC Vlaanderen 
bvba. Op basis van deze overeenkomst werden de nodige archeologische opgravingen per 
deelcontract uitgevoerd. 

Het veldwerk van de archeologische opgravingen in fase A van het Logistiek Park Waasland 
fase West werd uitgevoerd in het najaar van 2015 (deelcontract 1). Het betrof de opgraving in 
zes werkputten (samen 300 m²). Er werden meer dan 35.000 stuks vuursteen gevonden. Onder 
het materiaal bevonden zich - naast veel bewerkingsafval - werktuigen uit de middensteentijd, 
waaronder schrabbers (om huiden schoon te krabben), schaven en pijlbewapeningsmateriaal.

In 2016 werd het veldwerk van de prospectieopgraving in fase B uitgevoerd (deelcontract 2 en 
3-deels). Het betrof de opgraving in de vier grote werkputten (samen 6 ha), gelegen op de grote 
dekzandrug, over een systematisch grid (rooster) van vakjes van 50cm*50cm*10cm. Op basis 
van de ca. 21.000 vuursteenvondsten werden ongeveer 30 clusters geselecteerd om in 2017 
op te graven (deelcontract 4, de doorgedreven opgraving). De clusters werden geselecteerd 
op hoeveelheid vondstmateriaal, maar ook op samenstelling van het materiaal. Zo werden er 
clusters gekozen die werktuigen bevatten die specifiek zijn voor de vroege middensteentijd, 
maar ook voor de periode daarna, de late steentijd en het neolithicum (de nieuwe steentijd). 
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Een aantal clusters werd geselecteerd op basis van andere materialen dan vuursteen, zoals 
natuursteen en neolithisch aardewerk. Vooral de neolithische component is een tot hier toe 
tamelijk onbekend gegeven in de regio.

In februari 2017 werd het veldwerk van de doorgedreven opgraving in fase B (deelcontract 4) 
aangevat en liep continu door tot en met 20 december 2017. In totaal werden iets meer dan 
96.000 vakken opgegraven, goed voor bijna 400.000 stuks vuursteen. Bovendien werden nog 
andere vondstcategorieën verzameld, zoals natuursteen (in het bijzonder een aantal clusters van 
vondsten van Wommersomkwartsiet, wat zeldzaam is) en aardewerk.

De uiteindelijke verwerking van alle materiaal is lopende en zal minstens een jaar in beslag nemen.

Naast prehistorische sporen en vondsten werden ook jongere occupatiesporen aangetroffen op 
de site. Zo werd uit één van de 17de/18de-eeuwse grachten een metalen grape gevonden met 
daarbij een gedeponeerde hondenschedel.

Uit de late middeleeuwen werden karrensporen opgetekend die over de smalle zandrug in de 
richting van Verrebroek lopen. Uit diezelfde periode werd ook een akkercomplex blootgelegd 
waarbij in de vulling van de grachten nog duidelijk de invloed van de getijdenwerking van de 
Schelde zichtbaar was. De perceelindeling sluit aan bij historische bronnen over veenwinning, al 
werden geen sporen aangetroffen van veenwinning zelf. 

Mogelijk werd ook een kleine Romeinse muntschat aangetroffen. De munten werden 
gedeponeerd omstreeks 270 na Christus samen met wat vaatwerk, een tegula-fragment en het 
handvat van een wijnzeef. Maar concreet werden geen sporen van middeleeuwse of Romeinse 
bewoning aangetroffen. 

 Hiermee is het archeologische veldwerk van de - op heden grootste archeologische steentijdsite 
van Vlaanderen - afgerond. In 2018 zal de uitgebreide rapportage van het onderzoek 
uitgevoerd worden. Op basis daarvan zal het volledige Logistiek Park Waasland fase West op de 
GGA-kaart (Gebieden Geen Archeologie of gebieden waar geen archeologie te verwachten 
valt) kunnen worden vastgelegd. (Fase A van het Logistiek Park Waasland fase West is al in de 
GGA-kaart opgenomen sinds 5 januari 2017). De opmaak van een archeologienota, conform 
het Archeologiedecreet, is dan niet meer nodig.

Publiekswerking archeologische opgraving

Gezien de opgraving op het Logistiek Park Waasland fase West een uniek project betreft, 
zette Maatschappij Linkerscheldeoever een publiekswerking op zodat het brede publiek op 
verschillende manieren en momenten betrokken werd bij de opgraving. De publiekswerking 
zorgt immers voor een opstap naar een ruimer draagvlak voor de ontwikkeling van de 
haven. De publiekswerking werd gekaderd in een belevingspakket ‘Beleef de steentijd’. Dit 
belevingspakket bestond uit een bezoek aan de tijdscapsule, waarin je je als het ware in de tijd 
van toen bevindt. Het bezoek aan de tijdscapsule kon worden gecombineerd met een bezoek 
aan de opgraving zelf. Naast de tijdscapsule werd de beleving door middel van een archeo-
atelier aangeboden: hoe gaat een archeoloog op een steentijdsite te werk en hoe verwerkt 
hij zijn vondstenmateriaal? Aan de hand van doe-opdrachten konden de bezoekers het werk 
van een archeoloog meebeleven: verwerken en bestuderen van vondstenmateriaal. In de 
zomervakantie vonden tevens enkele workshops plaats (zoals het maken van vuur). Die werden 
begeleid door een re-enactor (iemand die historische gebeurtenissen naspeelt).

Deze publiekswerking liep in de periode april-november 2017, in samenwerking met BAAC 
Vlaanderen en Erfpunt. De bezoekerskeet bracht meer dan 1000 bezoekers naar de 
opgravingssite. Daarnaast genoten in 2017 ruim 20 klassen in het Waasland van een archeo-
atelier rond de steentijd.

Op www.gravenonderdewaaslandhaven.com kan het archeologisch onderzoek opgevolgd 
worden.



De slanke boor die bij de opgravingen 
in het logistiek park werd aangetroffen 
is een unicum in de regio. Ze is 
voornamelijk bekend uit het Britse 
vroeg-mesolithicum.

Foto van de tijdscapsule in  
de bezoekerskeet

Workshops met re-enactor Workshop vuur maken
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6.4 Logistiek Park Waasland fase Oost

Het GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ van juni 
2014 werd in december 2016 vernietigd, met uitzondering van het Logistiek Park Waasland 
fase West. De bestemming als ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie 
en logistiek’ blijft voor het Logistiek Park Waasland fase West dus overeind. Het Logistiek Park 
Waasland fase Oost is echter wel begrepen in de vernietiging, en dus valt het Logistiek Park 
Waasland fase Oost terug op de bestemming volgens het Gewestplan van 1978: ten noorden: 
industriegebied; ten zuiden: reservegebied voor bufferzone. Teneinde deze bufferzone te 
herbestemmen zodat havenontwikkeling weer mogelijk wordt, startte MLSO een procedure bij 
Departement Omgeving tot de opmaak van een GRUP ‘Logistiek Park Waasland’. De Raad van 
Bestuur stemde hiermee in op zijn zitting van 13 september 2017.

Truckparking   

Overlast van langs de weg geparkeerde vrachtwagens is sinds jaar en dag een probleem in 
de Waaslandhaven. Door de groei van de haven neemt die druk nog toe, ook al deed de 
overheid al heel wat inspanningen om die overlast te beperken o.m. door het plaatsen van 
afvalcontainers en verplaatsbare toiletten.

Eén van de vermoedelijke oorzaken van overlast in de Waaslandhaven, vooral tijdens de 
weekends, zijn de overvolle snelwegparkings op de E17. Hierdoor wijken vrachtrijders uit naar de 
Waaslandhaven.

Daarbij komt nog dat een Europese verordening over rij- en rusttijden in de transportsector 
vrachtwagenchauffeurs verplicht om een ‘normale wekelijkse rusttijd’ van 45 uur te nemen, 
boven op de ‘normale dagelijkse rusttijd’ van minstens elf uur. Ons land bepaalde in een 
Koninklijk Besluit uit 2014 dat die rust niet aan boord van het voertuig mag gebeuren. 
Dus is er nood aan overnachting. Momenteel zijn er al bedrijven die voor hun chauffeurs 
overnachtingsmogelijkheden zoeken over de grens in Nederland.

Het Havenbedrijf Antwerpen wil de komende jaren werk maken van een gericht parkeerbeleid 
in de haven, dit naar Rotterdams model. Handhaving van dat beleid kan echter alleen maar 
indien er ruimte is voor vrachtwagens. Op rechteroever bestaat al de parking Goordijk aan 
Noorderlaan, maar op de linkeroever van de Schelde is er nog geen parkeerterrein waar 
vrachtwagenbestuurders voor een langdurig verblijf terecht kunnen.

Daarom wil Maatschappij Linkerscheldeoever zoeken naar een oplossing voor deze 
parkeerproblemen. De Raad van Bestuur ging in november 2017 akkoord om een 
marktbevraging te lanceren voor de ontwikkeling en het beheer van een vrachtwagenparking 
op een terrein langs de Hazopweg. Om dit project aantrekkelijker te maken voor zowel 
chauffeurs als investeerders opteert MLSO om het bouwprogramma aan te vullen met een 
innovatief motel. 

Truckers komen overnachten in de Waaslandhaven.



Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2017 | 45

7. Doel veilig en leefbaar houden

Maatschappij Linkerscheldeoever blijft tot op heden acties ondernemen tegen het kraken van 
woningen, vandalisme, inbraken en diefstallen in Doel. Zij doet er alles aan om de veiligheid en 
de leefbaarheid in Doel zo goed mogelijk te bewaren. 

Wekelijks worden de woningen en terreinen in Doel gecontroleerd. Elke keer wordt vastgesteld 
dat tientallen woningen het mikpunt zijn geweest van vandalen en/of inbrekers. Deuren worden 
opengebroken, ramen ingegooid, graffiti wordt aangebracht, beschadigingen zowel aan 
de buiten- als aan de binnenkant toegebracht, mogelijk nog aanwezige materialen worden 
gestolen of vernield, enz. In sommige woningen worden ook duidelijke sporen van druggebruik 
gevonden. In 2017 werden twee woningen en een schuur vernield door brand. Op de 
terreinen worden meermaals sluikstorten aangetroffen. De woningen worden telkens opnieuw 
beveiligd, terreinen worden opgeruimd. De steeds weerkerende aangebrachte schade en 
de uitgevoerde herstellingswerken worden op regelmatige tijdstippen vastgesteld door een 
gerechtsdeurwaarder.

Op 6 juni 2017 leverde de burgemeester van Beveren aan Maatschappij Linkerscheldeoever 
een bevel tot sloping af voor de woningen Engelsesteenweg 62-64 en 34+ dit om redenen van 
veiligheid en openbare gezondheid. De sloopwerken werden begin september 2017 uitgevoerd.

Beveiliging loont

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) werken 
ondertussen samen om de veiligheid in Doel te garanderen.

Voor het beveiligen van de woningen werd daarom beslist om de woningen met stalen 
platen dicht te maken. De werken werden door de firma SPS Benelux in mei 2017 aangevat 
en in september waren alle woningen met staalplaten dichtgemaakt. Het aantal inbraken in 
woningen daalde van dan af spectaculair: tussen september en december 2017 werd nog 
slechts een 15-tal woningen opengebroken.

Voor al de schade die aan het patrimonium van de Maatschappij wordt toegebracht, legt 
MLSO maandelijks klacht neer bij de politie, o.m. voor diefstallen, inbraken en pogingen tot 
inbraak, beschadigingen, diefstal van elektriciteit en water, sluikstorten, ingooien van vensters, 

aanbrengen van graffiti enz.

In 2017 werden er, naast de patrouilles van 
de politiediensten, nog dagelijkse patrouilles 
uitgevoerd door het privébewakingsbedrijf 
G4S, als gevolg van beslissingen van de raad 
van bestuur van 22.2.2017 en 5.4.2017. De 
samenwerking tussen G4S en de lokale politie 
verloopt vlot en de nachtelijke controles in Doel 
verhogen sterk de veiligheid, niet alleen voor 
de eigendommen van MLSO. Het is duidelijk 
gebleken dat de patrouilles hun vruchten 
afwerpen. Het aantal rechtstreekse meldingen 
van vandalisme en overlast, door bewoners en/
of bezoekers van Doel, aan de politie is in 2017, 
ten opzichte van voorgaande jaren, gedaald. 

Aanvullend op de privébewaking door G4S werd al in 2016 beslist om ‘dorpsstewards’ in te 
zetten in Doel, dit op zondagen en tijdens de vakantieperiodes. Omdat het project positief werd 
geëvalueerd, werden de dorpsstewards ook in 2017 ingezet. De stewards maken bezoekers in 
Doel via een folder attent op de precaire situatie daar, zonder echter in te grijpen bij misdrijven. 
Zij spreken enkel mensen aan, lichten hen er over in dat Doel een bewoond dorp is en vragen 
om geen overlast te veroorzaken en geen woningen te betreden.

MLSO zorgde ook in 2017 voor de financiering van zowel de privéveiligheidsfirma als van de 
stewards. Het inzetten van dorpsstewards wordt meegefinancierd door minister Weyts.
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8. Maatschappelijke opdracht

8.1 Woon- werkverkeer

Sinds oktober 2009 worden dankzij het 
project ‘Linkeroeverpendel’ dagelijks 
werknemers van en naar bedrijven in de 
Waaslandhaven gevoerd.

De komende jaren zal de 
verkeersproblematiek in en rond 
Antwerpen en het Waasland nog 
toenemen als gevolg van de vele 
werkzaamheden die voornamelijk in 
het noorden van de stad Antwerpen 
zullen plaatsvinden in verband met 

het Masterplan 2020. Dit Masterplan moet zorgen voor vlotter verkeer, veiligere wegen en een 
grotere leefkwaliteit voor de mensen in en rond Antwerpen. Concreet gaat het in een eerste 
fase om de werken voor de tramdoortrekking Noorderlijn op de rechteroever, in een tweede 
fase om de werken aan de Oosterweelverbinding, o.m. op de linkeroever.

MLSO en Havenbedrijf Antwerpen zijn er dan ook van overtuigd dat een havenbreed project 
‘Pendelbus Haven van Antwerpen’ een grote meerwaarde kan betekenen voor de haven. Dit 
initiatief gaat uit van een hernieuwde aandacht voor de integratie van het nieuwe project met 
bestaande lijnen voor collectief vervoer van industriële werknemers. De mobiliteitsproblematiek 
zal er immers toe leiden dat werknemers genoodzaakt zullen zijn om alternatieven te zoeken 
voor hun woon-werkverkeer. Op de Rechterscheldeoever zijn er momenteel werknemers van 
heel wat bedrijven die geen keuzemogelijkheid hebben voor de wagen, aangezien de haven 
op de rechteroever, net zoals op de linkeroever, slechts zeer beperkt is ontsloten met openbaar 
vervoer en collectief vervoer enkel wordt aangeboden door privé-initiatieven langs de 
Scheldelaan.

In september 2017 liet vzw Max Mobiel weten dat de vereniging wou stoppen met de 
coördinatie van het Pendelbusproject. MLSO en Havenbedrijf Antwerpen besloten daarop de 
projectcoördinatie zelf in handen te nemen met Bob Kussé en Veerle Verbist als coördinatoren. 
Eind 2017 vervoerde de Pendelbus maandelijks gemiddeld 326 pendelaars. Voor meer 
informatie: zie www.pendelbushaven.be.

8.2 Welkom in Havenland

Het havengebied heeft heel wat unieke plekken en troeven. Sinds begin juni 2017 bundelt de 
haven van Antwerpen haar recreatie-en onthaalinitiatieven onder de noemer ‘Havenland’. 
Havenland werd in 2015 geselecteerd als één van de negen strategische projecten in het kader 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Met de ondertekening van een samenwerkingscharter tijdens de Havendag op 17 september 
2017, willen de partners – onder wie de Maatschappij Linkerscheldeoever en de Vlaamse 
overheid - die zich voor het project engageren, meer verbondenheid creëren tussen de haven 
en haar omgeving en tevens de eigenheid van de havenregio opnieuw kenbaar maken. 
Havenland wil de duurzame ontwikkeling van de haven van Antwerpen vorm geven en 
‘beleefbaar’ maken om zo een maatschappelijke meerwaarde en een groter sociaal draagvlak 
te creëren. Havenland heeft de ambitie om een verbindend merk te zijn voor alles wat er in 
en rond het havengebied te beleven valt. Het tracht tegelijk ook een hefboom te zijn voor de 
versterking van de leefbaarheid van de dorpen die de haven omringen, zowel op rechter- als op 
linkeroever.

De 300.000ste gebruiker van de Pendelbus verdiende zeker een 
bijzondere attentie.
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Het werkterrein van Havenland strekt zich uit van in het noorden van de haven, net over de Nederlandse grens aan 
het Land van Saeftinghe, tot in het zuiden waar de Hobokense polder overgaat in Scheldeland; in het westen van de 
gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht tot de gemeente Stabroek in het oosten.

De hele opzet van het project omvat een globaal onthaal- en recreatieplan dat alle bestaande 
en toekomstige initiatieven rond economie, erfgoed, natuur, ontspanning, horeca, sport en 
cultuur in de haven (en haar buurgemeenten) bundelt en het havengebied op de kaart zet als 
recreatieve en toeristische trekpleister. De Schelde speelt door haar ligging hierin een centrale rol.

De bezoeker kan vandaag Havenland verkennen vanuit vier verschillende onthaalpunten: het 
MAS Havenpaviljoen, het Havencentrum Lillo, de Infokeet Hedwige Prosperpolder en het nieuwe 
Havenhuis. Daar maakt de bezoeker kennis met de vele gezichten van het havengebied. 
Iedereen kan zich hier informeren over thema’s zoals havenontwikkeling, economische 
activiteiten, erfgoed of natuurontwikkeling. Je kunt er ook de eerste fiets- en wandelroutes op de 
Linkerscheldeoever verkrijgen. Later komen er zeker nog onthaalpunten bij.

In het startjaar werden twee keurige folders verspreid: ‘Welkom in Havenland, onthaal en 
recreatie in en rond de haven’ en ‘Een groene gordel rond Kallo’. Daarnaast werden nog enkele 
andere initiatieven uitgewerkt: de bustours voor gezinnen tijdens de zomermaanden juli en 
augustus en de tweede editie van Port of Antwerp Havenrun op 17 september 2017. 

Een Europees project dat door de gemeente Beveren werd ingediend – en mee wordt 
gepromoot door MLSO - beoogt de uitbouw van een netwerk van ruiter- en menroutes als 
aanvulling op het al bestaande toeristisch/recreatieve netwerk in Beveren en omgeving. Lokale 
ondernemers (ruiter- en hoevetoerisme, maneges, …) worden bij het project betrokken terwijl voor 
het onderhoud van de paden een samenwerking wordt uitgewerkt met lokale landbouwers. De 
komende jaren staat nog veel meer op stapel, zoals de inrichting van havenklassen. Alle info op 
www.havenland.be.

Woensdrecht

Zandvliet

Berendrecht

Stabroek

Antwerpen
Ekeren

Merksem

Zwijndrecht

Beveren

Hoboken

LilloHulst

Sint-Gillis-Waas
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Nieuwe radartoren in Prosperpolder

Sinds midden 2017 heeft de Waaslandhaven er een trekpleister bij: de nieuwe radartoren in 
Prosperpolder waarmee men het toekomstige overstromingsgebied Hedwige-Prosperpolder 
kan overschouwen. Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente Beveren sloegen de handen 
in elkaar voor de bouw van de nieuwe toren, waarvoor Vlaanderen circa 500.000 euro heeft 
geïnvesteerd. De nieuwe radartoren is vooral nuttig voor de scheepvaart én is tegelijk een 
toeristische attractie. De toren die vrij toegankelijk is, vervangt de oude radartoren die pal in het 
toekomstige overstromingsgebied zou staan en daarom moet verdwijnen. 

8.3 Nomineer een ‘Havenheld’

In de lente van 2017 lanceerde de Vlaamse overheid een ‘Havenheldencampagne’. Met 
dit initiatief ging de Vlaamse overheid op zoek naar mensen die ieder op hun eigen manier 
meehelpen aan de ontwikkeling van de haven. Door hun dagelijkse activiteiten laten bewoners, 
landbouwers, recreanten, bedrijfsleiders, de tienduizenden werknemers, natuurverenigingen en nog 
zoveel anderen het havengebied bruisen.

Het kunnen ondernemers zijn die jobs in de haven creëren; bewoners die zorgen voor een fijne buurt; 
landbouwers die de natuur een handje toesteken; werknemers die in de haven werken; mensen 
die zich inzetten voor het milieu; iedereen die er voor zorgt dat er minder vrachtwagens en auto’s 
rijden; ontdekkers van het havenerfgoed, e.a. In het havengebied van Antwerpen gebeuren er elke 
dag ‘heldendaden’. Daarom verdient elke week een Havenheld zijn of haar plaats in de kijker op 
de website en op de Havenhelden Facebookpagina. Maar het is aan de mensen zelf om hen te 
nomineren. Wie een Havenheld kent, kan hem of haar aanbevelen op www.havenhelden.be.

De Havenheldencampagne past in het kader van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen, een 
actieplan van de Vlaamse overheid, waarmee ze een bloeiende haven in een leefbare omgeving 
wil realiseren.

Naast Alexander werden ook Tom, Angelique, René, 
Benjamin, Silvia, Denise, Tanja, Bart, Jan, Dirk, Karel,  
Jean en de brandweermannen van de post Beveren,  
in 2017 genomineerd als ‘Havenhelden’.
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8.4 Nieuwe bestemming voor Fort Sint-Marie

In het voorjaar 2017 (RvB 3.5.2017) besliste de Maatschappij Linkerscheldeoever een toekomstplan 
en een haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor het Fort Sint-Marie, dat gelegen is op 
het grondgebied Zwijndrecht, vlak bij de woonkern van Kallo. De studie moet uitwijzen welke 
mogelijkheden er zijn om aan het fort een recreatieve bestemming te geven.

Plannen voor de uitbouw van een jachthaven in het voormalige fort liggen al jaren op tafel maar 
daarvoor was het wachten op het vertrek van de zeevaartschool Cenflumarin. Kort daarna werd het 
plan voor de jachthaven doorkruist door de opening van een asielcentrum in de gebouwen van het 
fort. Sinds de laatste vluchtelingen er vertrokken zijn ligt het domein er verlaten bij. De site is eigendom 
van het ministerie van Defensie, met uitzondering van de binnenhaven en de Sigmadijk die eigendom 
zijn van Waterwegen & Zeekanaal NV.

De Maatschappij Linkerscheldeoever zal het initiatief nemen om het Fort Sint-Marie een nieuwe 
bestemming te geven. De financiële inbreng van MLSO voor het onderzoek naar de ruimtelijke en 
financiële haalbaarheid van herbestemming van het fort Sint-Marie (Zwijndrecht)’ houdt echter geen 
engagement in voor enige betrokkenheid van MLSO in de mogelijke uitvoering van toekomstige 
opties.

De haalbaarheidsstudie, die werd toegewezen aan Lama Landscape Architects (RvB 28.6.2017), 
heeft als doel te bekijken welk gebruik aangewezen is, rekening houdend met de karakteristieken 
van het terrein, alsook met de nabijgelegen terreinen en eigenaars. De gemeente Zwijndrecht wil 
vooral de aanwezige natuur zo veel mogelijk bewaren, terwijl de gemeente Beveren in het fort vooral 
recreatieve mogelijkheden ziet. 

Een jachthaven is alvast een voor de hand liggende optie. Het dok van de vroegere marinebasis is 
daar bijzonder voor geschikt. Er is zelfs een loods voor scheepsherstellingen en er zijn ook 150 tot 200 
ligplaatsen voor pleziervaartuigen.

De ministeries van Defensie en van Financiën hebben hun medewerking toegezegd en zijn bereid om 
het domein te saneren en te verkopen.
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9. Ruimtelijke ontwikkeling van de Waaslandhaven

9.1 GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen vernietigd

Op vrijdag 12 mei 2017 heeft de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen van april 2013 vernietigd voor de 
Linkerscheldeoever, behalve het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland. Hierdoor 
vallen de onteigeningsplannen voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en voor de 
natuurgebieden Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote 
Geule weg. Op de Rechterscheldeoever blijft het GRUP onverminderd van kracht.

De Raad van State stelt dat de havenontwikkeling en de natuurontwikkeling op de linker oever 
van de Schelde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Omdat de Raad op 20 december 
2016 het GRUP voor de havenontwikkeling al vernietigde, oordeelt hij dat ook het GRUP voor de 
natuur nu vernietigd moet worden. Dit wil zeggen dat alle gebieden die in het GRUP als ‘natuur’ 
aangeduid waren (Prosperpolder Zuid fase 1, Nieuw Arenberg fase 1, Doelpolder Midden en 
Grote Geule) nu terugvallen op de ruimtelijke bestemming uit het Gewestplan van 1978. Grote 
delen van de Linkerscheldeoever hebben nu opnieuw de gemengde bestemming: landbouw/
havenuitbreiding. De Raad had wel al eerder een uitzondering gemaakt voor het westelijk deel 
van het Logistiek Park Waasland en bevestigt dit nu zodat de havenbestemming op die plaats 
overeind blijft.

De Raad van State besliste om het GRUP voor de Rechterscheldeoever niét te vernietigen, ook 
al adviseerde de auditeur eerder om dat wel te doen. 

Ook na de vernietiging van het GRUP voor de linkeroever blijft een bloeiende haven in een 
leefbare omgeving het streefdoel. Het is nu belangrijk dat bewoners, landbouwers en bedrijven 
in het havengebied en omgeving snel duidelijkheid krijgen over hun toekomstmogelijkheden. 
De Vlaamse overheid overlegt daarover met het middenveld, de betrokken overheden en de 
actiegroepen. Ze bestudeert nu eerst het arrest en de impact ervan. Daarnaast zet de overheid 
ook het ‘complex project’ verder om op korte termijn een oplossing te bieden aan de vraag 
naar extra containerbehandeling in het havengebied Antwerpen.
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Wat vooraf ging...

Om de haven van Antwerpen verder te kunnen ontwikkelen, moeten gebieden met Europees 
beschermde natuurwaarden aangesneden worden. De voorwaarde daarvoor is vooraf elders 
nieuwe natuurgebieden aan te leggen. In april 2013 stelde de Vlaamse regering het GRUP 
Afbakening Zeehavengebied Antwerpen vast. Zo kregen de acties voor de ontwikkeling van 
het havengebied Antwerpen en de ermee samenhangende natuurontwikkeling een juridische 
basis. Het GRUP werd in datzelfde jaar door de Raad van State gedeeltelijk geschorst. De 
Vlaamse regering trok de geschorste delen op de Linkerscheldeoever in en verving die in 2014 
door het GRUP-Havenontwikkeling linkeroever. De Raad van State besloot op 20 december 
2016 dat dit GRUP onwettig is. Met de huidige uitspraak vernietigt de Raad van State nu ook het 
oorspronkelijke GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen van 2013.

9.2 GRUP-Actieprogramma

De verdere ontwikkeling van het havengebied wordt stapsgewijs uitgevoerd via plannen 
en projecten, het zogenaamde ‘Actieprogramma bij het GRUP’. Het kan zowel gaan om 
infrastructuurprojecten, zoals de bouw van een spoorlijn, als om maatregelen die het evenwicht 
met de leefomgeving verzekeren, zoals de inrichting van groene buffers.

Het actieprogramma omvat dus talrijke acties.

Een greep hieruit:

De werkgroep woon-werkverkeer volgt 
de verschillende acties op voor betere 
fietsinfrastructuur en een reeks quick 
wins (beperkte maar snelle resultaten) 
voor veiliger en comfortabeler 
fietsgebruik naar de haven. Bijzondere 
aandacht van de werkgroep gaat 
naar de concretisering van de 19 
prioritaire subacties voor ten minste 
één comfortabele fietsroute vanuit 
elke omliggende woonkern naar het 
havengebied.

De werkgroep onthaal en recreatie 
volgt - in uitvoering van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen - het 

goedgekeurde strategisch project Havenland, dat een eigen structuur heeft, mee op. In het 
bijzonder is er een actie- en communicatieplan voor de komende drie jaar opgebouwd.

De werkgroep landbouw heeft de landbouworganisaties, als eerste, geïnformeerd over de 
gevolgen van de GRUP-vernietigingen en de verdere aanpak naar de landbouwers. De 
werkgroep heeft over het bijstellen van een aantal scharniermomenten voor de verschillende 
onteigeningen in het linkerscheldeoevergebied geadviseerd. Bedoeling is om, binnen de 
noodzakelijke tijdsplanningen voor de realisatie van natuur- en havengebieden, zo veel mogelijk 
rekening te houden met de bekommernissen uit de sector. De werkgroep heeft ook een 
principieel voorstel uitgewerkt om in enkele nieuwe natuurgebieden, waar dit - op het gebied 
van habitats - mogelijk is, lokale landbouwers in te schakelen in de voorbereidende overgang 
naar die natuurinrichting. 

De werkgroep milieukwaliteit volgt dan weer de verdere invoering van milieuvriendelijke 
energievormen (windturbines, warmtehergebruik, …) in de haven verder op. De 
werkgroep begeleidt mee de sensibiliseringscampagne voor vrijwillige vergroening van het 
vrachtwagenpark in functie van een toekomstige lage-emissiezone in de haven.

Het zijn maar enkele voorbeelden die er op wijzen dat heel wat actieprogramma’s voor de 
linkeroever lopende zijn.
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9.3 Op zoek naar extra containerbehandeling 

De Vlaamse overheid onderzocht gedurende het jaar 2017 de mogelijkheden voor de realisatie van 
extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen. Deze zoektocht verloopt via 
de nieuwe procedure van de ‘complexe projecten’ met aandacht voor ruime participatie. 

Deze oefening gebeurt om de economische ontwikkeling van Vlaanderen niet in het gedrang 
te brengen. Voldoende en efficiënte behandelingscapaciteit van containers is een cruciale 
voorwaarde om als haven de evoluties op wereldniveau te kunnen volgen. Wil Antwerpen 
concurrentieel blijven ten opzichte van andere wereldhavens, dan moet het nu perspectief op 
extra containercapaciteit kunnen bieden aan zijn klanten. 

Complex project

Om de juiste locatie voor de bijkomende containercapaciteit te vinden, kiest de Vlaamse overheid 
voor het traject ‘complex project’. De doelstelling van het initiatief is drieledig: de realisatie 
van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee 
samenhangende ontwikkeling van logistiek-industriële gronden en de multimodale ontsluiting. 

In de raad van bestuur van 13 december 2017 lichtte ir. Freddy Aerts van de afdeling Maritieme 
Toegang de stand van zaken toe van het Complex Project ECA. Bedoeling is dat de bevoegde 
overheid tot een correcte oplossing komt, met een zo groot mogelijk draagvlak bij alle 
belangengroepen. 

Na een grondige analyse van alle informatie werden acht alternatieven voor extra 
containerbehandelingscapaciteit onderzocht die tegemoet kunnen komen aan de ruimtevraag 
voor de behandeling van zes miljoen extra twintigvoetcontainers. Naast het Saeftinghedok 
(in drie varianten) werden vijf alternatieve oplossingen grondig bestudeerd. Een negende 
alternatief is, door een combinatie van bouwstenen, mogelijk maar moet dan wel na onderzoek 
in de synthesenota worden opgenomen. 

Parallel hiermee werd nagegaan hoe de verkeersafwikkeling naar het hogere vervoersnet kan 
verlopen en wat de meest geschikte locaties zijn voor bijkomende logistieke terreinen. Verdere 
stappen in het proces, waarin ook de bevolking zal betrokken worden, moeten uiteindelijk leiden 
tot een ontwerpvoorkeursbesluit en tot een finale besluitvorming.

Nieuwe bemiddelaar

Sinds 1 december 2017 is Anouk Pattyn de nieuwe bemiddelaar bij grote infrastructuurwerken in 
Vlaanderen. Zij treedt daarmee in de voetsporen van Lieve Verfaillie. Als bemiddelaar is zij het 
aanspreekpunt voor de plaatselijke bevolking bij de voorbereiding, het beslissingstraject en de 
uitvoering van grote infrastructuurwerken. 

De bemiddelaar vormt een ‘buffer’ tussen de burger en de overheid. Bij conflicten tussen 
individuele belangen en het algemeen belang probeert zij verzoenend op te treden. Haar 
voornaamste taak is om burgers die ergens wonen en in dat wonen ‘geraakt’ worden 
door infrastructuurprojecten, bijvoorbeeld over de verdere ontwikkeling van het Antwerpse 
havengebied, zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit zowel door te luisteren naar de 
verwachtingen van alle partijen als door te informeren, en waar nodig, samen naar oplossingen 
te zoeken. De bemiddelaar is telefonisch te bereiken op 0493 31 75 75.
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10. Communicatie

10.1 Publicaties

Halo 

Van het MLSO-magazine werden in 2017 drie edities 
uitgegeven. ‘Halo’ blijft een populair en goed 
gelezen medium, wat kan worden afgeleid uit de 
deelnamecijfers aan wedstrijdvragen. Ook het 
jaarverslag werd opnieuw opgesteld en wijd verspreid. 
Zoals steeds werden de tewerkstellingscijfers bij de 
bedrijven opgevraagd en geanalyseerd (zie verder in dit 
jaarverslag).

Online

Met 35 nieuwsberichten op de website, 76 posts en 3 campagnes op facebook, meer dan 100 
tweets en retweets en tal van berichten op LinkedIn door verscheidene medewerkers, is de 
online-aanwezigheid van MLSO in 2O17 gevoelig toegenomen. Dit met dank aan de oprichting 
van het social mediateam en het gebruik van een planningsysteem via Trello. 

De komst van een nieuwe website moet dit delen van informatie nog makkelijker maken. Het 
traject om een nieuwe website te verwezenlijken, werd opgestart in 2016. In 2017 werd een 
bestek opgesteld en een bureau aangesteld om de website uit te werken. De nieuwe website 
zal operationeel zijn eind 2018. Personeelswissels nopen tot deze lange doorlooptijd.

Film

In 2017 werd de nieuwe sfeerfilm van MLSO door het bureau Frictionmedia afgeleverd. Een 
mooie aanvulling van het gamma communicatieproducten waarover MLSO beschikt om de 
Waaslandhaven bekend te maken bij het brede publiek. Het bureau dat de film realiseerde, won 
later dat jaar onder andere prijzen op het internationaal Filmmaker Festival of World Cinema, de 
Los Angeles Film Awards, New York Indie Film Awards en het Around International Film Festival van 
Parijs. In een aantal gevallen werd deelgenomen met de sfeerfilm van MLSO. 

Enquête

In het kader van het feestjaar 35 jaar Maatschappij Linkerscheldeoever en 40 jaar wet-Chabert, 
werd besloten een enquête te laten uitvoeren bij zowel de bedrijven in de Waaslandhaven, de 
aandeelhouders van MLSO en de mensen die in de ruime omgeving van de Waaslandhaven 
wonen. Doel van de enquête was hun mening te kennen over het belang van MLSO en de 
appreciatie van haar dienstverlening/communicatie. In 2017 werd hiervoor het bureau Profacts 
aangesteld en werd de vragenlijst in samenspraak met de Raad van Bestuur opgesteld. De 
eigenlijke enquête werd uitgevoerd in januari en februari van 2018. 

10.2 Evenementen

Sinds 2013 zet MLSO in grotere mate in op het organiseren van evenementen om haar rol als 
doorgeefluik en facilitator verder op te nemen. In 2017 werden die inspanningen verdergezet. 

Halfjaarlijkse staat van de Waaslandhaven: ‘de halfjaarlijkse staat van de Waaslandhaven’ 
werd in 2014 gelanceerd als een nieuw concept. In 2017 organiseerde MLSO opnieuw twee 
bijeenkomsten, één begin juni en één eind november, waarop telkens actuele thema’s aan 
bod kwamen. De impact van dit evenement is niet te onderschatten. De opkomst van zowel 
bedrijfsleiders als middenveldorganisaties en (boven)lokale besturen blijft groot. MLSO engageert 
zich daarom om dit evenement verder te organiseren. 

Vlaamse Havendag: op 17 september 2017 vond opnieuw de Havendag plaats. MLSO nam 
hier samen met het Havenbedrijf Antwerpen en tal van bedrijven in de haven aan deel. In het 
havengebied viel er heel wat te beleven: aan het Deurganckdok zetten de containerterminals 
MSC PSA European Terminal en Antwerp Gateway de poorten open, net als de logistieke 
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Gelukkige verjaardag, MLSO! 
Maatschappij Linkerscheldeoever blaast 35 kaarsjes uit

Op 15 december mocht  
Maatschappij Linkerschelde- 

oever, kortweg MLSO, haar 35ste ver-
jaardag vieren.  Een tweede jubileum dat 
het vieren waard is, is deze 25ste editie  
van onze nieuwsbrief Halo. Reden  
genoeg voor een dubbele terugblik!

In 1978 werd de wet Chabert afgekon-
digd. In deze wet werd er een evenwicht 
gevonden tussen de belangen van de ha-
ven van Antwerpen, en de belangen van 
het Waasland op wiens grondgebied deze 
haven zich uitbreidde. Om dat mooie 
evenwicht in werking te laten treden, 
werd een nieuwe intergemeentelijke ver-
eniging opgericht: de Maatschappij voor 
het Haven, Grond- en Industrialisatie-
beleid van het Linkerscheldeoevergebied 
zag het levenslicht op 15 december 1982.

Dat werd kortweg ‘Maatschappij Lin-

kerscheldeoever’, en nog korter MLSO.
De aandeelhouders van MLSO zijn het 
Vlaamse Gewest, de gemeenten Beveren 
en Zwijndrecht, Interwaas en het Haven-
bedrijf Antwerpen. MLSO is bevoegd 
voor het grondbeleid in het havengebied 
op de Linkerscheldeoever en het industri-
alisatiebeleid binnen dit havengebied. Zij 
staat ook in voor het uitstippelen van het 
subregionale beleid betreffende de verdere 
ontwikkeling en fasering van het haven-
gebied op de Linkerscheldeoever. Om 
haar doelstellingen te realiseren, beschikt 
de Maatschappij over de mogelijkheid om 
gronden en gebouwen aan te kopen.

Gronden in de maritieme zone die MLSO 
verwerft en die bestemd zijn voor op- en 
overslag, draagt zij over aan het Haven-
bedrijf Antwerpen. Andere gronden geeft 
MLSO zelf in concessie aan bedrijven.

De bevoegdheid over het industrialisatie-
beleid houdt in dat MLSO onderhandelt 

met kandidaat-bedrijven en de voorwaar-
den voor vestiging van bedrijven vaststelt.  
Ten slotte staat MLSO in voor de coördi-
natie van de diverse diensten die werken 
aan de uitbouw van het linkerscheldeoe-
vergebied en behartigt zij de belangen van 
de  Waaslandhaven bij de gewestelijke, 
provinciale en regionale overheden.

Naast die taken zoekt MLSO naar draag-
vlak voor de aanwezigheid van de haven 
in haar omgeving, zijnde het Waasland. 
Dat doen we onder andere door iedereen 
zo goed mogelijk te informeren over wat 
er in die haven gebeurt. Sinds september 
2009 vieler er  daarom reeds 25 Halo’s in 
uw brievenbus. Door jobs en bedrijven 
in de kijker te stellen, en steeds de meest 
actuele info over ontwikkelingen in het 
havengebeid te brengen, maken we het 
havengebied een beetje minder onbekend. 

Hoe we verder deze jubilea vieren, leest u 
op pagina 12!

De Waaslandhaven wérkt!
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Werkgelegenheid blijft  
stijgen in Waaslandhaven

De werkgelegenheid 
in de Waaslandhaven is in 

2014 met 3,4% gestegen tot 16.327 
voltijdse werknemers. Hiermee haalt de 
werkgelegenheid voor het vierde(!) jaar op 
rij een nieuw record. Wat trafieken betreft, 
zien we een status quo, in tegenstelling tot 
de voorbije jaren. In 2014 bedroeg de totale 
maritieme trafiek op de Linkerscheldeoever 
41.302.513 ton tegenover 41.318.410 ton 
het jaar voordien.

Tewerkstelling
Uit de globale cijfers blijkt dat de 
werkgelegenheid in de Waaslandhaven 
structureel stijgt. De daling in het crisisjaar 
2009 vormde een unieke uitzondering 
en was, in vergelijking met de algemene 
trend, slechts van korte duur. Eind 2014 
verschafte de Waaslandhaven aan 16.327 
mensen rechtstreeks werk (cijfer exclusief 
contractors). De totale tewerkstelling in 

de Waaslandhaven, direct en indirect, 
wordt op bijna 40.000 VTE geraamd. 

“Erg belangrijk voor draagvlak”
“Deze mooie resultaten accentueren 
nogmaals hoe belangrijk de aanwezigheid 
van de haven is voor de tewerkstelling in de 
regio”, zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter 
van Maatschappij Linkerscheldeoever. 
“Dat is erg belangrijk voor het 
maatschappelijk draagvlak voor onze haven. 

De haven is de motor van de Vlaamse 
economie, en brengt onder andere via deze 
jobs welvaart voor onze regio”. Cijfers komen 
uit de bevraging die MLSO elk jaar zelf 
uitvoert ten behoeve van het jaarverslag. Alle 
bedrijven uit de Waaslandhaven verlenen 

aan deze bevraging hun medewerking, wat 
de cijfers erg betrouwbaar maakt.

Trafieken
Met een daling van 16.000 ton goederen 
op een totaal van meer dan 41 miljoen ton 
(-0,036%), spreken we van een status quo 
wat maritieme trafieken betreft. 

Veruit de meeste goederen worden via 
containers getransporteerd, namelijk 
69% van alle goederen. Het aandeel van 
containers in het totale goederenverkeer 
blijft daarmee gestaag stijgen en is veel 
groter dan de 54% voor de totale haven 
van Antwerpen. Verwachting is dat de 
evolutie van een stijgend containeraandeel 
in de Waaslandhaven zich de volgende 
jaren verder zal doorzetten. 
Wat  aanvoer betreft, blijft China de 
grootste importeur. Ook wat afvoer 
betreft, en dit wekt allicht meer verbazing, 
blijft China onze grootste afzetmarkt. 

Haven Linkerscheldeoever

Nieuwsbrief over de Waaslandhaven #18
sept - dec 2015 • www.mlso.be

Halo

Nieuw record tewerkstelling 
voor vierde jaar op rij,  

maritieme trafieken status quo
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+ 1.000 jobs in de Waaslandhaven
Nieuw record tewerkstelling voor vijfde 
jaar op rij, ook trafieken stijgen opnieuw

Meer dan 1.000 
jobs erbij op 1 jaar tijd.  

De werkgelegenheid in de Waasland-
haven is in 2015 gestegen tot 17.423 
voltijdse werknemers. In 2014 waren dat 
er nog 16.327.  Hiermee haalt de werk-
gelegenheid voor het vijfde jaar op rij een 
nieuw record. 

Tewerkstelling

Doordat we nu al voor het vijfde jaar 
op rij van een recordaantal jobs kunnen 
spreken, wordt alsmaar duidelijker dat 
de dip in 2009 een unieke uitzondering 
was die in schril contrast staat met de 
structureel groeiende tewerkstelling in 
de Waaslandhaven. Eind 2015 verschafte 
de Waaslandhaven aan 17.423 mensen 
rechtstreeks werk (cijfer exclusief con-

tractors). De totale tewerkstelling in de 
Waaslandhaven, direct en indirect, wordt 
voor het eerst ook op meer dan 40.000 
VTE geraamd. “De bedrijven in de 
Waaslandhaven doen het goed, vandaar 
die spectaculaire stijging in tewerkstel-
ling. We kunnen ook wel degelijk spre-
ken over een stijging, en niet over een 
verschuiving van Rechter- naar Linker-
scheldeoever. Die beweging was in 2015 
nog niet ingezet, dus dit heeft zeker geen 
rol gespeeld”, aldus Boudewijn Vlegels, 
voorzitter van MLSO. 

Trafieken

In 2014 was er een status quo van de ma-
ritieme trafiek, maar zerogroei of nega-
tieve groei vormen eerder een uitzonde-
ring in de Waaslandhaven. In 2015 nam 
de trafiek opnieuw sterk toe en voor 2016 

zal dit allicht niet anders zijn, gezien de 
trafiekevolutie aan het Deurganckdok.  
In 2015 bedroeg de totale maritieme 
trafiek op de Linkerscheldeoever 
51.621.497 ton tegenover 41.302.513 
ton het jaar voordien. Dit is een stijging 
met maar liefst 25 %.

Veruit de meeste goederen worden in de 
Waaslandhaven via containers gelost en 
geladen, namelijk 71 % van alle goede-
ren. Het aandeel van containers in het 
totale goederenverkeer blijft daarmee ge-
staag stijgen en is veel groter dan de 54 % 
voor de totale haven van Antwerpen. 
Een aandeel dat voor de haven van Ant-
werpen in 2014 en 2015 status quo bleef. 
Verwachting is dat de evolutie van een 
stijgend containeraandeel in de Waas-
landhaven zich de volgende jaren verder 
zal doortrekken, omwille van de aanwe-
zigheid van het Deurganckdok.

Haven Linkerscheldeoever

Nieuwsbrief over de Waaslandhaven #21
juni - sept 2016 • www.mlso.be
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Eén op tien Waaslanders 
werkt in haven

De Antwerpse haven 
is voor het Waasland een be-

langrijke werkgever. Van de 55.515 per-
sonen die in het havengebied aan de slag 
zijn, komt maar liefst 16,7% uit deze regio. 

Dit blijkt uit een onderzoek van de Uni-
versiteit Antwerpen in samenwerking 
met het Havencentrum en het Gemeen-
telijk Havenbedrijf. In 2013 berekende de 
Nationale Bank van België dat de haven 
61.873 jobs meebrengt. Deze studie ging 
dieper in op de directe tewerkstelling 
van 55.515 personen in de bedrijven die  
gevestigd zijn in het havengebied zelf.

Uit de studie blijkt dat uit het Waasland 
maar liefst 9.210 mensen in het haven-
gebied werken. Dit is 16,7% van de to-
tale tewerkstelling in de haven en 10,97%  
van alle banen in het Waasland. Eén op 
tien in de regio Waasland werkt met  
andere woorden in het havengebied.  
Absolute koploper is Beveren (24%), 
waar bijna een kwart van de bevolking 
in de haven werkt,  met als voornaamste  
groep de dokwerkers. Meer dan 12% van de 
dokwerkers komt uit Beveren. Verder levert 
Beveren bijna 19% van de totale tewerk-
stelling binnen de maritieme industrie. 
Dit resultaat is geen verrassing aangezien 
de Waaslandhaven zich voor het groot-
ste deel op Bevers grondgebied situeert.  
Ook Zwijndrecht scoort hoog met 
21% van de werkende bevolking die in  
de haven aan de slag is. Kruibeke  
volgt met 15%. “Het aandeel van  
de tewerkstelling wordt uiteraard  
beïnvloed door de afstand tussen de  

gemeenten en de haven”, zegt professor 
Theo Notteboom. 

De studie hield wel enkel rekening met 
de directe tewerkstelling die blijkt uit de 
RSZ-gegevens. De cijfers van de jaarlijkse 
havenstudie van de Nationale Bank mogen 
vermenigvuldigt worden met een factor 
2,38 om van directe naar totale tewerkstel-
ling te gaan. Hierdoor komt het totale per-
centage van Beveren en Zwijndrecht dus 
boven de 50% te liggen. Volgens professor 
Notteboom zal het aantal indirecte banen in 
deze gemeenten mogelijk nog hoger liggen 
gezien hun nabijheid bij de haven. Het gaat 
dan vooral om lokale dienstverlening zoals 
transportfirma’s, gemeentelijke ambtenaren, 
tuinonderhoud, broodjeszaken, garages, enz.

Haven Linkerscheldeoever

Nieuwsbrief over de Waaslandhaven #17
apr 2014 - jul 2015 • www.mlso.be
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Voor Beveren loopt dit zelfs 
op tot een kwart van de 

werkende bevolking. 

“Vooral dokwerkers verkiezen 
dicht bij hun werk te wonen.”
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Havengemeenschap lanceert derde 
duurzaamheidsverslag

Op 22 oktober lanceerde 
de havengemeenschap haar 

derde duurzaamheidsverslag. Het ver-
slag is uniek in zijn soort, aangezien het 
rapporteert over de initiatieven die de tal-
rijke havenbedrijven nemen om zo duur-
zaam mogelijk te ondernemen. Dat zegt 
meteen ook iets over de manier waarop 
het verslag tot stand is gekomen, namelijk 
dankzij een uitgebreide dialoog met de 
verschillende stakeholders. Ook de Ver-
enigde Naties bestempelen in hun recent 
goedgekeurde Sustainable Development 
Goals (SDG’s) samenwerking en dialoog 
als een van de sleutels om tot een duur-
zame wereld te komen. 

Van nulmeting naar toetssteen en award

Begin 2012 presenteerden het Gemeente-
lijk Havenbedrijf Antwerpen, Maatschap-
pij Linkerscheldeoever en VOKA-Alf-

aport het allereerste duurzaamheidsverslag 
van de haven van Antwerpen. De eerste 
editie betrof een nulmeting, die duurzaam 
ondernemen als uitdaging voor de 21ste 
eeuw op de kaart heeft gezet. In het tweede 
rapport, dat eind 2013 live ging, werden 7 
thema’s aangesneden die telkens vanuit de 
invalshoeken People, Planet en Prosperity 
werden bekeken. Voor het derde verslag 
werd het aantal thema’s nog uitgebreid. 
Op die manier is de tweejaarlijkse duur-
zaamheidsverslaggeving uitgegroeid tot 
een toetssteen voor de ambitie die de ha-
ven koestert om koploper te blijven in het 
creëren van duurzame toegevoegde waarde. 
Om die ambitie kracht bij te zetten en uit 
te dragen, zal er in 2016 voor het eerst een 
duurzaamheidsaward worden uitgereikt. 

Hoogtepunten

In het derde duurzaamheidsverslag wordt 
duurzaamheid gemeten aan de hand van 
maar liefst 80 indicatoren, gaande van het 
nakomen van wet- en regelgeving, tot om-
gevingskwaliteit, watergebruik en emissies. 

Daarnaast wordt onder meer ook de priva-
cy van klanten en de veiligheid van de meer 
dan 60.000 havenwerknemers gemeten. Zo 
blijkt uit het rapport dat er op het vlak van 
veiligheid een dalende trend wordt vastge-
steld in het aantal arbeidsongevallen, maar 
dat we nog steeds geconfronteerd worden 
met ongevallen met dodelijke afloop. Het 
vrachtvervoer wordt duidelijker schoner, 
70 % van de gebruikte vrachtwagens in de 
Antwerpse haven is uitgerust volgens de 
Euro V en Euro VI normen. In het goede-
renvervoer naar het achterland is het trans-
port per spoor een aandachtspunt: zowel 
volume als aandeel nemen af. Initiatieven 
zoals de Liefkenshoekspoorverbinding en 
Railport moeten zorgen voor de brood-
nodige kentering. Tot slot concludeert het 
rapport dat heel wat bedrijven investeren 
in onderzoek en innovatie om zo duur-
zaam mogelijk te ondernemen. 

Het volledige duurzaamheidsverslag is 
(enkel) digitaal te raadplegen via 

www.duurzamehavenvanantwerpen.be

Haven Linkerscheldeoever
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Halo
Marc Van Peel en Boudewijn Vlegels  spreken het slotwoord uit op de lancering van  het derde duurzaamheidsverslag
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Werkgelegenheid trotseert crisis

Haven linker-Scheldeoever 

De economische crisis die 
vorig jaar nagenoeg de hele wereld 

trof, heeft ook zijn weerslag gehad op de haven 
van Antwerpen. In de Waaslandhaven daalde 
de maritieme trafiek met niet minder dan 30 %. 
Een veel scherpere daling dan het cijfer voor 
de hele haven van Antwerpen waar de trafiek 
met ‘slechts’ 16,7 % afnam. Maar ondanks de 
forse terugval van de economische conjunc-
tuur vorig jaar, is de werkgelegenheid in de 
Waaslandhaven slechts lichtjes gedaald. Een 
bewijs dat de tewerkstelling in het linker-
Scheldeoevergebied stabiel en duurzaam is.

In het jaar 2008 waren er in de Waas-
landhaven 14 423 werknemers aan de 
slag. Een absoluut record. In 2009 is dit 
aantal teruggelopen tot 13 740 of een 
verlies van 683 arbeidsplaatsen tegenover 
het jaar voordien. Deze cijfers slaan op 
de directe tewerkstelling van arbeiders, 
havenarbeiders, bedienden en interims in 

de Waaslandhaven. Daarin zijn de 2 791 
werknemers die door aannemers worden 
tewerkgesteld niet vervat. 
Twee derden van de werkgelegenheid 
in het havengebied situeert zich op het 
grondgebied van de gemeente Beveren 
(9 032 arbeidsplaatsen) tegenover een derde 
op het grondgebied Zwijndrecht (4 708). 

Absolute koploper inzake werkgelegenheid 
is het internationaal baggerbedrijf 
Dredging International uit Zwijndrecht 
dat wereldwijd aan meer dan duizend 
werknemers (1 096) werk verschaft. 
Electrabel – kerncentrale Doel (961), 
Bis-Rob Montagebedrijf uit Melsele (551), 
Lanxess (467) en ICO – International Car 
Operations (445), beide gevestigd in Kallo, 
vervolledigen de top-5 aan arbeidsplaatsen. 

Hoe dan ook, tegenover 2008 is er een 
licht – en wellicht tijdelijk – banenverlies, 
waarvan de economische crisis van vorig 
jaar de enige oorzaak is. Want ondanks 
de lichte terugval tegenover het recordjaar 
2008 tonen de cijfers van 2009 aan dat de 
werkgelegenheid in de Waaslandhaven de 
jongste jaren structureel in stijgende lijn 

gaat. In 2009 waren er zelfs 460 arbeids-
plaatsen meer bezet dan in het jaar 2007. 
2009 is overigens het tweede beste jaar 
op het gebied van werkgelegenheid ooit. 
Ondertussen heeft de economie zich in 
2010 weer behoorlijk hersteld en ziet het er 
naar uit dat ook de tewerkstelling deze dip 
spoedig te boven komt.

Deze positieve balans is niet alleen een 
belangrijke waardemeter voor het succes 
van de havenactiviteiten en de industriële 
bedrijvigheid op de linker-Scheldeoever, 
zij vormt ook een belangrijk element 
voor het verruimen van het maatschap-
pelijk draagvlak in de hele Wase regio. 
De teloorgang van de textielnijverheid 
en het verdwijnen van bedrijven zoals de 
Boelwerf, Nobels-Peelman, Parein e.a. in 
het Land van Waas werden opgevangen 
door de groeiende werkgelegenheid op de 
linker-Scheldeoever. Tegenover de offers 
van de bewoners uit de poldergemeenten 
staat de tewerkstelling van om en bij de 
14 000 mensen, meestal uit eigen streek. 
Op die manier zorgt de Waaslandhaven 
voor werk en welvaart in de hele regio. 
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MLSO neemt intrek in oude pastorij

Haven linker-Scheldeoever 

De Maatschappij Lin-
kerscheldeoever (MLSO) heeft 

na een jarenlange zwerftocht haar intrek 
genomen in de vroegere pastorij van Kallo. 
Het historische gebouw onderging binnenin 
een ware metamorfose. De buitenkant werd 
met veel respect voor het authentieke karakter 
gerestaureerd. Het jonge MLSO-team wil met 
zorg voor het verleden tonen dat ze klaar staat 
voor een mooie toekomst!

Het was provinciegouverneur André Denys 
die samen met voorzitter Peter Deckers 
en burgemeester Marc Van de Vijver de 
verbouwde pastorij mocht ‘inzegenen’. 
De gouverneur juicht de beslissing van de 
MLSO om zich te vestigen in het centrum 
van Kallo toe. “En dit om twee redenen. 
Met een eigen kantoorgebouw versterkt 
de MLSO haar eigen identiteit. Ik zie de 
Maatschappij Linkerscheldeoever immers 
als het symbool bij uitstek van de Wase en 

Oost-Vlaamse invloed in de ontwikkeling 
van de Waaslandhaven. Daarnaast is er het 
behoud van ons historisch erfgoed. Je kunt 
beschermde monumenten renoveren maar 
zonder een nieuwe bestemming geraken 
die vlug weer in verval. Dat zal hier niet 
gebeuren want de oude pastorij van Kallo 
heeft nu een tweede leven gekregen als 
kantoorgebouw.” 
Ook voorzitter Peter Deckers benadrukt 
dat deze keuze niet toevallig is. “De 
pastorij van Kallo stond al jaren leeg en 
was hierdoor zwaar verkommerd. Dat de 
Maatschappij Linkerscheldeoever zich hier 
komt vestigen is een bewuste keuze. Kallo 
heeft zware offers moeten brengen voor de 
havenuitbreiding maar is nu aan een ‘revi-
val’ bezig. Enkele nieuwe woonwijken, een 
totaal vernieuwde basisschool, het wandel-
pad langs de Melkader en de toekomstige 
buffering en landschapsontwikkeling ten 
zuiden van het dorp, zullen er toe leiden 
dat deze ooit verminkte dorpsgemeenschap 
de volgende tien jaar zal doorgroeien als 
een groen industriedorp, waar leefbaarheid 
erg beklemtoond wordt. Met de restauratie 
van de pastorij uit 1856 dragen de Maat-

schappij daar haar steentje toe bij.”
Het kantoorgebouw zal geen gesloten 
fort worden. De achtertuin blijft voor het 
grootste deel eigendom van de gemeente 
Beveren en krijgt een parkfunctie die ook 
openstaat voor de gemeenschap van Kallo. 
Met haar nieuw kantoorgebouw is de 
MLSO klaar voor de toekomst. Het 
contrast met de begindagen kon niet groter 
zijn. Tien jaar geleden moest de kleine 
personeelsploeg nog kantoren delen met de 
intercommunale Interwaas in Sint-Niklaas. 
Het was onder impuls van voorzitter Peter 
Deckers dat de administratie meer armslag 
en extra personeel kreeg. Een eerste stap 
was de verhuizing naar Beveren in 2006. 
Het oude bankkantoor aan de Grote 
Markt was slechts een tijdelijke oplos-
sing. De MLSO stak de markt over naar 
kantoren boven een interimkantoor op 
de Grote Markt. Drie verhuizen en vier 
jaar later is de Maatschappij Linkerschel-
deoever eindelijk thuisgekomen. Vanuit 
Kallo - midden in haar werkgebied - zal 
er de komende jaren hard gewerkt worden 
aan een duurzame ontwikkeling van de 
Waaslandhaven.

De haven van 
Antwerpen ligt in het hart 

van het Europese transportnetwerk 
van pijpleidingen, auto-, water- en spoor-
wegen. Dankzij dit uitgebreide weefsel is de 
Antwerpse haven rechtstreeks verbonden 
met alle Europese consumptie- en productie-
centra. Bovendien biedt de grote verscheiden-
heid aan transportmogelijkheden die in de 
haven voorhanden is een grote flexibiliteit 
en zorgt zij ervoor dat voor elke transport de 
beste oplossing beschikbaar is. Zo vermin-
derde de jongste jaren het aandeel van het 
wegtransport van 70,8 % (1998) naar 56 % 
(2010) ten voordele van het meer milieuvrien-
delijke transport per spoor of via binnenvaart. 
Vermoedelijk worden er in 2011 in de haven 
van Antwerpen ongeveer 9 miljoen containers 
behandeld. Daarvan gaan er gemiddeld meer 
dan 3 miljoen naar Europese bestemmingen, 
hoofdzakelijk via de binnenvaart. Naar schat-
ting worden ‘slechts’  1 miljoen containers 
over de weg vervoerd.

De snelle ontwikkelingen in de Waas-
landhaven vragen extra aandacht voor het 
verder verbeteren van duurzame transport-
systemen. Daarom werd, in samenwerking 
met de groep Van Moer, een pilootproject 
gestart om meer goederen van en naar an-
dere Europese landen van de weg te halen.  
De MLSO hoopt in de toekomst ook met 
andere belangrijke havenspelers gelijkaar-
dige projecten te kunnen opstarten. Meer 
nog, indien havenbedrijven kunnen worden 
samengebracht binnen één vervoersconcept 
- waarbij elke speler zijn netwerk en goede-
renstromen kan inbrengen - dan ontstaan 
voldoende belangrijke ladingstromen om 
deze via gegroepeerde transporten per 
spoor of via binnenvaart te versturen.  
De mobiliteit en de veiligheid op de weg 
varen er wel bij: minder wachttijden en 
ergernis tijdens de spits, maar ook heel wat 
minder uitlaatgassen, fijn stof, enz. 

De rol van de vrachtwagen zal daarmee ze-
ker niet uitgespeeld zijn. Niet alle bestem-
mingen kunnen immers op elk gewenst 
moment per spoor of via binnenvaart 
bereikt worden. Bovendien spelen ook eco-

nomische wetmatigheden bij de keuze van 
een transportsysteem en moeten goederen 
vaak nog via de weg van en naar de spoor- 
of binnenvaartterminal worden gebracht. 
Gelukkig zijn nieuwe vrachtwagens meer 
en meer uitgerust met motoren waarvan de 
uitstoot erg beperkt is.

Naast dit vervoersconcept, dat een inten-
sieve samenwerking vereist tussen bedrij-
ven die ook elkaars concurrent kunnen zijn, 
moet ook onderzocht worden hoe en waar 
hiervoor een heus platform kan worden 
ingericht. Containers, soms zelfs inclusief 
de oplegger, moeten op de spoorwagons of 
binnenschepen kunnen worden geladen.

Deze verschillende initiatieven maken 
samen deel uit van het zogenaamde ‘conso-
lidatieconcept’: de verschillende transport-
modi (weg, spoor en binnenvaart) op elkaar 
afstemmen zodat dit een zo optimaal 
mogelijk duurzaam en economisch aanbod 
oplevert. De haven van Antwerpen kan dan 
haar unieke inlandse ligging binnen het 
Europese vervoersnetwerk volop uitspelen.
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Haven linker-Scheldeoever 

De Waaslandhaven wérkt!

De Waaslandhaven wérkt!

Vóór de zomer hebben de gemeenten Be-
veren en Zwijndrecht, het Havenbedrijf 
Antwerpen, Interwaas  en de Maatschap-
pij Linkerscheldeoever bij de Vlaamse 
Regering gezamenlijk aangedrongen op 
een spoedige politieke besluitvorming 
over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan voor de haven van Antwerpen 
(GRUP). 

Dit GRUP regelt de definitieve afbakening 
van het havengebied. De procedure van het 
GRUP liep al herhaaldelijk vertraging op, 
wat uitermate nadelig is voor de verdere 
havenontwikkeling wegens de huidige 
onzekerheid over toekomstige haventerrei-
nen, natuurgebieden en infrastructuur. De 
Vlaamse Regering is nu bezig met het
afronden van de procedure, met de ont-
eigeningsplannen en met een plan dat de 
huidige bewoners en landbouwers bege-

leidt. Het hele planningsproces voor de 
opmaak van het GRUP voor de haven van 
Antwerpen loopt al sinds het einde van de 
jaren ’90. Toen keurde de Vlaamse Rege-
ring de ‘Principes over het Strategisch Plan 
voor de linker-Scheldeoever’ goed. Daarna 
werden de planningsprocessen op rechter- 
en linkeroever op elkaar afgestemd, zodat 
de haven van Antwerpen zich verder kan 
ontwikkelen tot één samenhangend geheel. 
Op de rechteroever dient de bestaande 
ruimte efficiënter gebruikt te worden. Op 
de linkeroever wordt extra ruimte voorzien 
voor de sterk groeiende containertrafiek en 
voor logistieke en producerende bedrijven. 

Saeftinghezone
Op 11 september 2009 nam de Vlaamse 
Regering kennis van allerlei rapporten, 
die de invloed van de havenuitbreiding op 
de omgeving bestudeerden. Op basis van 
deze rapporten koos de Vlaamse Regering 
voor het ‘Maatschappelijk Meest Haalbaar 
Alternatief ’, waarbij een meer dan 1.000 
ha grote zone ten noorden van de huidige 
Waaslandhaven, de ‘Saeftinghezone’, tot 
havengebied zal worden ontwikkeld. Ter 

compensatie besliste de Vlaamse Regering
tijdens de Ministerraad van 22 juli 2011 de
natuurgebieden verder te ontwikkelen.
De verdere procedure voorziet nu dat de 
Vlaamse Regering dit ruimtelijk uitvoe-
ringsplan voorlopig vaststelt, waarna tot 
de definitieve vaststelling kan worden 
overgegaan. Pas dan komt er een einde 
aan de aanhoudende rechtsonzekerheid in 
het hele gebied, die zowel bewoners, land-
bouwers, bestaande bedrijven, kandidaat-
investeerders als overheidsinstanties 
treft. Het voorbeeld bij uitstek van deze 
onhoudbare situatie is Doel-centrum. 
Daar escaleren de juridische procedures 
en lopen de kosten voor de instandhou-
ding, onderhoud en beveiliging van de 
leegstaande gebouwen en terreinen steeds 
hoger op. Vanuit economisch oogpunt 
is de beschikbaarheid van bijkomende 
bedrijventerreinen in de Antwerpse haven 
een absolute noodzaak. Door onvoldoende 
ontwikkelingskansen dreigen belangrijke 
investeringsplannen van bedrijven en 
kandidaat-investeerders verloren te gaan. 
Dit zou vergaande gevolgen kunnen heb-
ben voor de Vlaamse economie.
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Het Gemeentelijk Havenbedrijf Ant-
werpen en de Maatschappij Linkerschel-
deoever zijn op zoek naar een partner die 
samen met hen een windturbinepark wil 
realiseren op de linker-Scheldeoever. Het 
zou gaan om het grootste windproject op 
land in België. 

“Sinds begin 2008 onderzoeken het Haven-
bedrijf en de Maatschappij de mogelijkhe-
den voor windontwikkeling in de Waas-
landhaven”, stelt Marc Van Peel, voorzitter 
van het Antwerpse Havenbedrijf. “In juli 
vorig jaar werd een windplan voor het hele 
haven- en industriegebied op de linkeroever 
afgerond. Daarin werden alle beperkende 
elementen voor de plaatsing van turbines, 
zoals de natuur, slagschaduw (schaduw 
veroorzaakt door de draaiende wieken) en 
hoogspanningslijnen, in kaart gebracht.” 

“Met dit plan als basis besloten we op 
zoek te gaan naar een partner om samen 
windturbines te plaatsen in het haven- en 
industriegebied, in een eerste fase op het 
grondgebied Beveren. De Europese aan-
bestedingsprocedure werd eind vorig jaar 
gepubliceerd. Verwacht wordt dat tegen 
de zomer van dit jaar duidelijk zal zijn met 
welke partner wij in zee gaan.  “Onder-
zoek tijdens de voorbije maanden heeft 
aangetoond dat het mogelijk is maximaal 
55 windmolens in de Waaslandhaven te 
installeren”, bevestigt Peter Deckers, voorzit-
ter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. 
“Hoeveel en waar de windturbines precies 
zullen komen is nog niet uitgemaakt. Dat 
zal in samenspraak met de toekomstige 
partner en met de havengebruikers bepaald 
worden. Veel zal afhangen van de manier 
waarop de turbines te verzoenen zijn met de 
havenactiviteiten en met het luchtverkeer. 
Maar er is goede hoop dat hierover spoedig 
een akkoord tussen alle betrokken partijen 
bereikt wordt.”
“Vast staat dat de eerste windmolens in 
de Waaslandhaven al in 2012-2013 zullen 
gebouwd worden”, vult Marc Van Peel aan. 
“Ondanks de vele beperkingen zal het gaan 
om een van de meest omvangrijke wind-
energieprojecten op het land in België.” 

 
“Het is voor het eerst in Vlaanderen dat 
een dergelijk masterplan voor een zodanig 
uitgestrekt gebied wordt vastgelegd en door 
zoveel partners wordt gedragen. Die samen-
werking is niet alleen uitzonderlijk, ze is ook 
de enige manier om alle mogelijkheden te 
kunnen benutten. Daarom is dit project zo 
uniek” , beweert Van Peel.

“Een park van 50 windturbines is goed 
voor de energievoorziening aan 100.000 
tot 120.000 gezinnen. Dat betekent dat dit 
project de  potentie heeft om als het ware 
alle Wase gezinnen te voorzien van groene 
stroom”, weet Peter Deckers. 
“Het inplanten van windturbines maakt deel 
uit van het actieplan van het Havenbedrijf 
en de Maatschappij Linkerscheldeoever 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie. Beide instanties streven naar een 
samengaan van economische en ecologische 
belangen om zo tot een duurzame groei van 
de haven te komen. Dit veronderstelt een 
maximale benutting van alle mogelijkheden 
op dat vlak. Het windproject is daarin een 
belangrijke stap. Maar er liggen nog talrijke 
potenties op het vlak van zonnepanelen, 
herwinnen van restwarmte, de vorming van 
energieclusters, de productie van bio-energie 
en zo meer.”
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Haven linker-Scheldeoever 

De werkgelegen-
heid in de Waaslandhaven 

is vorig jaar met 3,8 % gestegen tot 
14.595 werknemers. Dat zijn er 551 meer 
dan het jaar voordien. Hiermee scoort de 
totale tewerkstelling op de linker-Schel-
deoever in 2011 een nieuw record, het 
vorige record kwam tot stand in 2008 en 
stond op 14.423 werknemers.

Deze totaalcijfers hebben enkel betrekking 
op de tewerkstelling van havenarbeiders, be-
dienden, arbeiders en interim-krachten. De 
2.235 werknemers die bij onderaannemers 
(contractors) in de Waaslandhaven aan de 
slag waren, zijn daar niet in vervat. Nemen 
we die mee in rekening, dan komen we aan 
een globaal recordcijfer van 16.830 voltijds 
tewerkgestelden. Dat zijn er een paar hon-
derd meer dan in 2010.
Het ontbreekt ons ook aan exacte gegevens 
over de indirecte werkgelegenheid die even-
min mag worden onderschat. Dat haven 

en industrie op de linker-Scheldeoever een 
gunstige impact hebben op de werkgelegen-
heid in de onmiddellijke omgeving van de 
haven en ook ver daarbuiten, is vanzelfspre-
kend.
Het linkeroevergebied strekt zich uit over 
de gemeenten Beveren en Zwijndrecht. 
Opvallend is dat de tewerkstelling in  het 
deel Zwijndrecht van de Waaslandhaven 
sterk blijft stijgen en nog nooit een ne-
gatieve trend heeft gekend. Er zijn nu al 
5.170 werknemers 
tewerkgesteld. Ook in 
Beverse deel van de 
haven gaat de werkge-
legenheid, na een forse 
daling in 2009, voor 
het tweede opeenvol-
gende jaar de positieve 
richting uit. Met een 
cijfer van 9.410 is deze 
niet ver meer verwij-
derd van de kaap van 
10.000 werknemers.
Uit de totale cijfers 
blijkt dat de werk-
gelegenheid in de 

Waaslandhaven structureel stijgt. De daling 
in het jaar 2009 vormde een uitzondering. 
Deze positieve balans is niet alleen een be-
langrijke waardemeter voor het succes van 
de havenactiviteiten en de industriële be-
drijvigheid op de linker-Scheldeoever, maar 
eveneens een belangrijk criterium voor het 
verruimen van het maatschappelijk draag-
vlak in de hele Wase regio. Meer werkgele-
genheid zorgt uiteraard voor meer welvaart 
in de streek en in de Wase gezinnen.

Recordjaar voor Waaslandhaven

De Waaslandhaven wérkt!

De Waaslandhaven wérkt!
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Haven linker-Scheldeoever 

De Waaslandhaven wérkt!

Op 13 december 
jongstleden werd er feestge-

vierd op de pendelbus. Het ging im-
mers om de 40.000ste rit van een pendel-
bus uit het project ‘Linkeroeverpendel’. 
Dit jaar namen zo’n 43.000 mensen de 
pendelbus van of naar hun werk. Er werd 
op die manier niet enkel gezorgd voor 
minder verkeersdruk op de wegen, ook 
het milieu deed hierbij een goede zaak:  
bijna 900 ton CO2 uitstoot werd uit de 
lucht gehouden, enkel en alleen dankzij 
dit project.

Mooie cijfers voor 
derde werkjaar

Het project vervoert sinds 2010 vanuit het 
Antwerpse en het hele Waasland mensen 
van en naar hun werk.  Intussen zijn er ze-
ven busroutes, vier naar de kerncentrale in 

Doel en drie naar de bedrijven in de Waas-
landhaven. Gemiddeld werden 167 pen-
delaars per dag naar het werk vervoerd in 
2012. Meer dan 80 bedrijven of uitzend-
kantoren reserveerden hiervoor via het 
online-reservatiesysteem. Dit  jaar namen 
42.298 personen de pendelbus naar en/of 
van het werk. Ten opzichte van 2011 is dat 
een stijging met meer dan 10.000 personen, 
een absoluut record. 
De afgelopen drie jaren namen in totaal 
96.831 werknemers in de Waaslandha-
ven de pendelbus. Hiervoor waren om 
en bij de 40.000 pendelbusritten nodig. 
De 40.000ste pendelbus werd uitgebreid 
gevierd met de pendelaars op de bus. Zij 
konden op 13 december genieten van een 
stukje verjaardagstaart.

Doordat pendelaars voor de bus kiezen, 
blijven er auto’s aan de kant staan, en zo 
er werd reeds 896.617,23 kg CO2-uitstoot 
bespaard. Het project kan ook een positieve 

financiële balans voorleggen, kortom: het 
wérkt.

Nog succesvoller 
 in 2013

Doelstelling voor 2013 is het pendelbus-
project verder uitbouwen tot een stabiel en 
onmisbaar gegeven in de Waaslandhaven.  
Via beter gerichte promotie willen we nog 
meer mensen en bedrijven warm maken 
voor dit project. Uiteraard blijft de kwa-
liteit van het busvervoer het voornaamste 
aspect. 

Wilt u of uw bedrijf graag gebruik maken 
van de pendelbus? Neem dan contact op 
met Josephine Elaut:

tel: 0485 123 618
e-mail: josephine.elaut@gent.be

3de werkjaar sluit opnieuw met recordcijfers af
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Waaslandhaven: goed voor 
35.000 jobs 
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Haven linker-Scheldeoever 

De Waaslandhaven wérkt!

Ondanks het 
kabbelend econo-

misch klimaat van de jongste 
jaren, blijft de tewerkstelling in de 

Waaslandhaven jaar na jaar stijgen. In 
2012 verschafte de haven op linkeroever 
rechtstreeks werk aan 16.770 mensen. 
Rekening houdend met de omvang-
rijke indirecte tewerkstelling - in o.m. 
transport, bouw, KMO’s -, mag worden 
aangenomen dat de havenactiviteiten op 
de linkerscheldeoever in totaal 35.000 tot 
40.000 jobs opleveren.

Deze positieve balans wijst op de gun-
stige invloed van de haven op de werk-
gelegenheid in het Waasland. Die zat 
in de jaren ’90, door de teloorgang van 
de scheepsbouw en de textiel, helemaal 
aan de grond. Met de havenactiviteiten 
en de industrie op de linkerscheldeoever 
heeft de werkgelegenheid in de regio 
een stevige relance gekregen. Bovendien 
komen de meeste arbeidskrachten die 

in de haven werken, uit eigen streek. En 
meer werkgelegenheid zorgt uiteraard 
voor meer welvaart. 

Wanneer we de cijfers meer in detail 
bekijken, stellen we vast dat de werkge-
legenheid in de Waaslandhaven in 2012 
met 1,9 % is gestegen tot 14.877 werk-
nemers.
Dit cijfer omvat de havenarbeiders, be-
dienden, arbeiders en interims. Rekenen 
we daarbij de 1.893 werknemers die door 
onderaannemers in de Waaslandhaven 
werden tewerkgesteld, dan komen we tot 
het globale cijfer van 
16.770 banen.
Dat betekent dat het 
tewerkstellingscijfer 
voor het tweede jaar 
op rij een nieuwe 
recordhoogte bereikt. 
En omdat er in 2012 
minder onderaanne-
mers en uitzendkrach-
ten in de haven aan het 
werk waren, brengt dit 

mee dat het aantal vaste jobs stijgt.
Merkwaardige vaststelling is dat de 
werkgelegenheid op het grondgebied 
Zwijndrecht elk jaar de hoogte ingaat 
en zelfs nooit een negatieve trend heeft 
getoond. Bedrijven met zetel in Zwijn-
drecht verschaffen nu al werk aan bijna 
5.500 werknemers. Dat zijn er ruim 750 
meer dan vijf jaar geleden. 
In de bedrijven op het grondgebied 
Beveren vertoont de tewerkstelling eerder 
een status-quo. De lichte daling met 13 
eenheden is te wijten aan de afname van 
het aantal uitzendkrachten.  

 Beveren Zwijndrecht Totaal

2008 9.713 4.710 14.423

2009 9.032 4.708 13.740

2010 9.122 4.922 14.044

2011 9.425 5.170 14.595

2012 9.412 5.465 14.877

Verschil '12-'11 -13 295 282

Verschil in % -0,1% 5,7% 1,9%

De Waaslandhaven wérkt!

Welke voordelen biedt de nieuwe locatie? Kan de Beverse brandweer in de toekomst 
haar autonomie bewaren?

1

Vier nieuwe bedrijven  - p. 4

Is Kieldrechtsluis straks niet meer de grootste? - p. 7

Archeologisch onderzoek zet deuren open - p. 8

Vier nieuwe bedrijven in  
Logistiek Park Waasland

Vier bedrijven hebben 
een concessie op zak voor de 

westelijke zone van het Logistiek Park 
Waasland. De twee grootste percelen gaan 
naar Ahlers en de Aertssen Groep. Met 
Real en Agrityre zetten ook twee lokale 
bedrijven de stap naar het havengebied. 
Samen zullen ze voor  200 tot 250 nieuwe 
jobs zorgen. De bouwwerken aan de 
bedrijfsinstallaties starten volgend jaar, 
de wegen naar de verschillende terreinen 
worden momenteel al aangelegd.

MLSO werkt al lange tijd aan de realisatie 
van het Logistiek Park Waasland. Dat 
is in totaal 191 ha groot. De eerste twee 
fasen werden integraal ingenomen 
door Tabaknatie. Nu het archeologisch 
onderzoek reeds gedeeltelijk afgerond 
is, kan een eerste deel van fase drie 
vrijgegeven worden voor economische 
ontwikkeling (zie kaartje p. 4).  In juni 

lanceerde MLSO een bevraging voor deze 
terreinen. Na onderhandelingen met de 
verschillende kandidaten, werden nu de 
eerste vier terreinen in concessie gegeven. 
“Het gaat om een absolute toplocatie 
voor logistieke bedrijven”, zegt voorzitter 
Boudewijn Vlegels. “We zitten hier immers 
aan de rand van de haven en vlakbij de 
E34. De vraag was dan ook groter dan het 
aanbod. Er wordt nu 35 ha toegewezen en 
eind volgend jaar nog eens 30 ha. Bij de 
toewijzing van de concessies hebben we 
rekening gehouden met activiteiten die 
een grote toegevoegde waarde hebben. 
Dit maakt dat er op een relatief beperkte 
oppervlakte veel banen gecreëerd worden.”
Het grootste perceel van ongeveer 100.000 
m2 gaat naar  de Aertssen Groep uit 
Stabroek, gekend voor zijn kranen en 
speciaal transport. “We gaan in het Logistiek 
Park Waasland een distributiecentrum 
bouwen voor constructie- en 
landbouwmachines en projectlading”, zegt 

Sam Aertssen, sales & operations manager.  
“De onderdelen komen in stukken toe 
en worden ter plaatse geassembleerd op 
maat van de klant volgens het assembly-
to-order principe. De nabijheid van de 
roro- en containerterminals maken van 
het Logistiek Park Waasland een unieke 
uitvalsbasis voor verdere distributie naar 
Europa, Afrika, Rusland en het Midden-
Oosten.” Aertssen Logistics zal 15 miljoen 
euro investeren en mikt op termijn op 100 
jobs.
Ook het Belgische familiebedrijf Ahlers, 
bekend als maritieme en logistieke 
dienstverlener, mikt op 75 tot 100 nieuwe 
banen. “We hebben vestigingen in meer 
dan twintig landen en zochten al lang een 
stek in de Waaslandhaven”, zegt CEO 
Roel Vanmaele. “We bouwen hier een 
gespecialiseerd magazijn voor het mengen 
en herverpakken van fijnchemicaliën. 

Haven Linkerscheldeoever
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Doel bewoonbaar houden zolang het dorp 
woongebied blijft

Er viel de jongste 
maanden heel wat te lezen 

in de media over de situatie in Doel-
centrum.  Omdat MLSO hierin een 
grote rol speelt, willen we in ons eigen 
magazine graag de situatie nogmaals 
schetsen.

Een overzicht van de situatie

In Doel-centrum wonen momenteel nog 
22 mensen, van wie slechts één bewoner 
nog in een eigen huis woont. De anderen 
wonen in huizen die eigendom zijn van 
MLSO. In totaal zijn er nog drie wonin-
gen in Doel-centrum die geen eigendom 
zijn van Maatschappij Linkerscheldeoe-
ver. Alle woningen die in Doel-centrum 
aangekocht zijn, zijn minnelijk verwor-
ven. Anders gezegd, er is nog niemand 
gerechtelijk onteigend in Doel-centrum.

Wat is de rol van  
Maatschappij Linkerscheldeoever?

Maatschappij Linkerscheldeoever is de 
grondbeheerder in de Waaslandhaven. Wan-
neer de Vlaamse regering besliste om de 
haven op de Linkerscheldeoever uit te brei-
den, stelde ze MLSO aan als onteigenende 
instantie. Als grondbeheerder is het immers 
haar taak de havengronden te verwerven. 
Deze gronden worden dan later in concessie 
gegeven aan bedrijven. Zo’n concessie kan je 
zien als een huurovereenkomst, maar dan op 
lange termijn. Meestal is dat ongeveer 25 jaar. 
Daarom is MLSO door de jaren heen eige-
naar geworden van zo goed als alle gebouwen 
in Doel-centrum. 

Acties voor leefbaarheid gebied

Omdat Doel-centrum beschouwd wordt als 
een spookdorp, trekt het de jongste jaren 
steeds meer mensen met foute bedoelingen 
aan.  Vandalisme op en in leegstaande huizen 
en lawaaioverlast zorgen voor een onveilig 

gevoel bij de overgebleven bewoners.  Recent 
werd er nog brand gesticht in een leegstaande 
woning van de Maatschappij.

Daarom heeft Maatschappij Linkerschel-
deoever samen met gemeente Beveren en po-
litiezone Waasland-Noord een aantal maat-
regelen getroffen die de leefbaarheid moeten 
garanderen. Zo zijn er ’s nachts patrouilles 
door een bewakingsfirma en lopen er op zon-
dagen en tijdens de vakanties dorpsstewards 
rond om mensen correct te informeren over 
wat er kan en niet kan in Doel-centrum. 

Deze maatregelen leveren ondertussen re-
sultaat op: de patrouilles door G4S lever-
den reeds verschillende GAS-boetes op. 
Onlangs konden door het snel verwittigen 
van de politie metaaldieven op heterdaad 
betrapt worden. Het werk van de dorpsste-
wards levert resultaat op. Ze zijn nog maar 
enkele weken actief, maar door de open en 
informatieve aanpak, worden er minder 
huizen betreden en wordt er minder van-
dalisme gepleegd. 

Haven Linkerscheldeoever
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Werkgelegenheid blijft stijgen 
in Waaslandhaven

De Waaslandhaven wérkt!

Nieuw record tewerkstelling voor derde jaar 
op rij, ook trafieken blijven stijgen

De werkgelegenheid in de Waaslandhaven is 
in 2013 met 6,1% gestegen tot 15.788 werk-
nemers. Hiermee haalt de werkgelegenheid 
voor het derde jaar op rij een nieuw record. 
Wat trafieken betreft, doet 2013 maar liefst 
12% beter dan 2012, waardoor het duidelijk 
is dat de maritieme trafiek in de Waasland-
haven structureel blijft groeien. In 2013 be-
droeg de totale maritieme trafiek op de Lin-
kerscheldeoever 41.318.410 ton tegenover 
37.006.638 ton het jaar voordien.

Tewerkstelling

Uit de globale cijfers blijkt dat de werkge-
legenheid in de Waaslandhaven structureel 
stijgt. De daling in het crisisjaar 2009 vorm-
de een uitzondering en was, in vergelijking 

met de algemene trend, slechts van korte 
duur. Eind 2013 verschaft de Waaslandha-
ven aan 17.516 mensen rechtstreeks werk 
(cijfer inclusief onderaannemers), zonder 
daarbij rekening te houden met de omvang-
rijke indirecte tewerkstelling. Zonder onder-
aannemers spreken we over 15.788 arbeids-
plaatsen, waarvan maar liefst 15.121 vaste 
medewerkers. De totale tewerkstelling in 
de Waaslandhaven, direct en indirect, wordt 
tussen 36.000 en 40.000 VTE geraamd.

Trafieken

Ook de trafieken blijven dus in stijgende 
lijn gaan. De haven van Antwerpen, waar de 
Linkerscheldeoever deel van uitmaakt, heeft 
in 2013 190,8 miljoen ton goederen behan-
deld. Dat is een stijging met om en bij de 3% 
ten opzichte van 2012. Wat de Linkerschel-
deoever op zich betreft, stegen de trafieken 
met 12% tot 41.318.410 ton.

Veruit de meeste goederen worden via con-

tainers getransporteerd, namelijk 68% van 
alle goederen. Het aandeel van containers 
in het totale goederenverkeer blijft daarmee 
gestaag stijgen en is veel groter dan de 54% 
voor de totale haven van Antwerpen. Ver-
wachting is dat de evolutie van een stijgend 
containeraandeel in de Waaslandhaven zich 
de volgende jaren verder zal doortrekken, 
omwille van de aanwezigheid van het Deur-
ganckdok.

Ook het aantal zeeschepen dat de Linker-
scheldeoever aandeed, steeg tot 4.448 een-
heden. Daarnaast is het zo dat in 2013 veel 
grotere zeeschepen aanliepen. De tendens 
van almaar grotere zeeschepen tekent zich 
al jaren af. 

Wil je graag nog veel meer weten over hoe de 
Waaslandhaven presteerde in 2013? Raad-
pleeg het jaarverslag van MLSO op www.
mlso.be. Je vindt de pdf terug in de subru-
briek ‘publicaties’!

Haven Linkerscheldeoever
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Haven krijgt grootste stoomnetwerk van 
Europa “CO2- besparing is equivalent van 
50 windmolens”

In de Waaslandhaven is de 
eerste buis gelegd van het nieuwe 

industriële stoomnetwerk ECLUSE. 
Vijf bedrijven uit de chemische sector krijgen 
vanaf volgend jaar stoom van liefst 400°C 
die vrijkomt uit de verbranding van afval 
bij Indaver en SLECO. De bedrijven kunnen 
daardoor hun gasboilers uitzetten. DP World 
zal zijn gebouwen verwarmen met het 
condensaatwater. De CO2-besparing is het 
equivalent van 50 windmolens samen.

Ministers Philippe Muyters en Bart 
Tommelein mochten de officiële ‘eerste 
buis’ leggen van het stoomnetwerk. Dat zal 
vanaf 2018 de stoom van twee bedrijven 
via een buizennetwerk van vijf kilometer 
afvoeren naar vijf afnemende bedrijven 
die daardoor hun eigen gasgestookte 
stoomketels kunnen uitschakelen.  
Het gaat om ADPO, Ashland,  
Monument Chemical, INEOS Phenol,  

en rubber- en kunststoffenproducent 
LANXESS. De condensaatleiding zal op 
zijn terugweg ook nog de gebouwen van 
een zesde bedrijf, DP World-Antwerp 
Gateway, verwarmen.
Andere bedrijven kunnen later nog 
aansluiten op het stoomnetwerk.  
“We verwerken hier jaarlijks één miljoen 
ton afval en kunnen dubbel zoveel stoom 
aanleveren als de hoeveelheid die vandaag 
gevraagd wordt”, zegt Paul De Bruycker, 
CEO van Indaver.
Het project levert op jaarbasis een 
CO2-besparing op van 100.000 dat 
is gelijk aan de besparing die 50 
windturbines van 2,3 MW opleveren.  
Als ECLUSE op volle capaciteit draait, is 
de CO2-besparing gelijk aan die van maar 
liefst 100 windmolens.
Maatschappij Linkerscheldeoever was 
een belangrijke katalysator voor het 
samenbrengen van alle partners. De bouw 
van het stoomnetwerk kost 30 miljoen 

euro maar de Vlaamse regering zorgt voor  
10 miljoen euro subsidie. Voor de aanleg 
van de stoom- en condensaatleidingen 
doet ECLUSE een beroep op de knowhow 
van netbeheerder Infrax. “Er is uiteraard 
veel aandacht gegaan naar een efficiënt 
transport”, zegt Frank Vanbrabant, 
CEO van Infrax. “De stoomleiding is 
goed geïsoleerd zodat er geen warmte 
verloren gaat. De stoom in de pijpleiding 
zal een gemiddelde temperatuur hebben 
van 400 °C en onder hoge druk naar 
de bedrijven worden gepompt. Via een 
condensaatleiding loopt het warme water 
terug naar Indaver waar het opnieuw in 
de stoomketel als voedingswater wordt 
gebruikt.” De leidingen - samen vijf 
kilometer lang - worden deels ondergronds, 
deels bovengronds geplaatst. Het zal het 
grootste stoomnetwerk zijn van Europa.
De deelnemende bedrijven spreken van een 
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Waaslandhaven blijft groeien 
Nieuw record tewerkstelling voor zesde jaar op rij,  
trafieken stijgen sterk

De directe werkgele-
genheid in de Waaslandhaven 

is in 2016 gestegen tot 17.689 voltijdse 
werknemers. In 2014 waren dat er 17.423.  
Hiermee haalt de werkgelegenheid voor 
het zesde jaar op rij een nieuw record.

Directe tewerkstelling +1,5%

Een stijging met 1,5 % dus. Eind 2016 
verschafte de Waaslandhaven aan 17.689 
mensen rechtstreeks werk (cijfer exclusief 
indirecte tewerkstelling, waaronder con-
tractors). De totale tewerkstelling in de 
Waaslandhaven, direct en indirect, wordt 
geraamd op 41.571 VTE. Wanneer we de 
cijfers per categorie (havenarbeiders, inte-
rims, arbeiders en bedienden) analyseren, 
merken we een stijging in 2016 voor alle 
categorieën, behalve voor de interims. Dit 
kan betekenen dat een aantal interimjobs 

vaste betrekkingen geworden zijn. Dit is 
een typisch fenomeen wanneer het goed 
gaat met de economie en de werkgevers 
denken dat ze medewerkers voor een lange  
tijd aan boord kunnen houden.

Trafieken  + 33 %

De maritieme trafiek in de Waasland- 
haven stijgt al jaren structureel. Na een 
uitzonderlijke status quo van de maritieme  
trafiek in  2014 en een sterke stijging in 
2015, nam de trafiek in 2016 opnieuw 
sterk toe. De vorig jaar ingeschatte trafiek- 
evolutie aan het Deurganckdok wordt 
volledig bewaarheid en zal zich ook in 
2017 doorzetten.

In 2016 bedroeg de totale maritieme tra-
fiek op de linkerscheldeoever 68.572.416 
ton tegenover 51.621.497 ton het jaar 
voordien. Dit is een stijging met maar 
liefst een derde.

In 2016 liepen duidelijk meer en  grotere  
zeeschepen de Waaslandhaven aan. De 
tendens van almaar grotere zeeschepen 
tekent zich al jaren af. Dit wordt in de 
Waaslandhaven versterkt door de toe-
nemende trafiek aan het Deurganckdok, 
waar de gemiddelde bruto tonnenmaat 
het grootst is. Ook de gemiddelde BT 
achter de sluizen steeg. Dit is logisch, 
gezien de indienstneming van de Kield-
rechtsluis -de grootste sluis ter wereld- in 
de loop van 2016 de versassing van veel 
grotere zeeschepen mogelijk maakt.

Het aantal bewegingen van binnensche-
pen achter de Kallo- en Kieldrechtsluis 
steeg in 2016. Er was zowel een stijging 
in het aantal binnenschepen als in ton-
nage. Vorig jaar maakten we nog melding 
over de beperking van de Kallosluis als 
enige sluis en haalden we dit feit aan als  
mogelijke verklaring voor de trafiekdaling.  
De Kieldrechtsluis heeft hier verandering 
in gebracht.

Haven Linkerscheldeoever
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bedrijven Van Moer Logistics en Zuidnatie. Er waren ook geleide wandelingen in het Rietveld 
in Kallo en in Fort Liefkenshoek. Daarnaast stelde MLSO haar archeologisch onderzoek op het 
Logistiek Park Waasland open voor bezoekers. Jong en oud konden er prehistorische workshops 
volgen en een bezoekje brengen aan de opgravingen, maar ook kennismaken met het Logistiek 
Park Waasland zoals het er in de komende jaren zal uitzien. 

Jobbeurs: al voor de vierde keer werd 
op 18 mei in 2017 samen met EGTS, 
de gemeente Beveren en de VDAB 
een grensoverschrijdende jobbeurs 
georganiseerd, ditmaal in het stadion van 
Waasland-Beveren. Een erg groot succes, 
want 650 bezoekers en meer dan 85 
standhouders kwamen er op af. Op de beurs 
van 2017 werd extra aandacht besteed 
aan een betere overeenstemming tussen 
de werkgevers en de werkzoekenden in de 
grensregio. Op korte tijd is dit evenement 
uitgegroeid tot een van de grootste 

jobevenementen in de ruime regio. Ook in 2018 zal de Jobbeurs worden herhaald.

Waaslandhaventornooi: samen met KSK Kallo werd op 6 mei 2017 een voetbaltornooi 
georganiseerd voor de bedrijven uit de Waaslandhaven. Een 50-tal ploegen schreef zich in voor 
dit aantrekkelijk tornooi, waar plek was voor verbroedering en informele contacten buiten de 
werkvloer. Een goed initiatief dat MLSO zal blijven steunen om bedrijven op een losse manier met 
elkaar in contact te brengen.

10.3 Sponsoring

Naast tal van evenementen (zie hierboven) sponsort MLSO al enkele jaren een aantal 
sportclubs uit de regio waardoor de Maatschappij vooral haar betrokkenheid met de streek wil 
benadrukken.

Sinds 2013 steunt de Maatschappij ook de vzw Cantabile. Deze vereniging ondersteunt jonge 
talentvolle pianovirtuozen o.m. door hen podiumkansen te bieden om zo echte concertervaring 
op te doen. Voor hen wordt een heus wedstrijdcircuit opgezet inclusief doelgerichte 
compositiewerken. 

De ContainerKathedraal groet u 

De ContainerKathedraal, een kunstwerk van 
het artistiek koppel Niko Van Stichel en Lut 
Vandebos uit Sint-Gillis-Waas, werd begin juli 
2017 neergepoot aan de rotonde Hazop. Dit 
verkeersknooppunt vormt de toegangspoort 
tot de Waaslandhaven. Elke dag passeren 
hier zowel mensen die onderweg zijn naar 
hun werk, als transporten die op weg zijn naar 
de terminals of bedrijven in de haven. Dat zij 
op elk moment van de dag begroet worden 
door dit sacrale kunstwerk heeft een bijzonder 
symbolische waarde. Tachtig procent van de 

vervoerde goederen in de haven zit immers in containers. 

Het is de bedoeling dat de ContainerKathedraal, net als een echte container, op veel 
verschillende locaties ter wereld terecht komt. Voor de kunstenaars moest de kathedraal een 
metafoor zijn voor de wereldhandel en tegelijk een symbool voor de wereldwijde relaties tussen 
verschillende culturen en rassen. 
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De Waaslandhaven bloeit

1. De Waaslandhaven werkt 

1.1 Tewerkstellingscijfers

5000 extra arbeidsplaatsen in Waaslandhaven

Het verzamelen van exacte tewerkstellingscijfers bij de bedrijven is geen eenvoudige klus omwille 
van de vrij complexe structuur die het personeelsbestand bij de meeste bedrijven kenmerkt. Het 
zijn niet langer de vaste werknemers die de personeelsnorm bepalen, maar ook de tijdelijke, de 
occasionele en de deeltijdse arbeidskrachten. We denken hierbij aan de havenarbeiders die al 
dan niet vast tewerkgesteld zijn, de werknemers van onderaannemers, de uitzendkrachten, e.a. 

Bovendien dient rekening te worden gehouden met overnames, nieuwe bedrijfseenheden 
of -afdelingen die zich afsplitsen van het moederbedrijf en een eigen economische en 
juridische entiteit gaan vormen. De enquête wordt naar goede gewoonte afgenomen bij alle 
ondernemingen die over een havennummer beschikken. 

Typisch voor de Waaslandhaven is tevens dat een aantal grotere spelers het merendeel van 
hun bedienden in kantoren in de stad Antwerpen tewerkstelt. Deze bedienden worden niet in 
de enquête opgenomen, hoewel er heel wat onder hen ten minste gedeeltelijk aan de directe 
tewerkstelling kunnen worden toegewezen.

Ten slotte kan een totaal tewerkstellingscijfer nooit volledig zijn, indien geen rekening wordt 
gehouden met de indirecte tewerkstelling van o.m. veiligheidsagenten, onderhoudslui, 
chauffeurs, e.a. die in deze categorie thuishoren.

Om al deze redenen vergt het beoordelen van de cijfers in bijgevoegde tabel (zie deel 4) 
enige nuance. De bedrijven worden opgesplitst over de gemeenten Zwijndrecht en Beveren, 
wat betwistbaar is, omwille van sites en/of bedrijfsgebouwen in beide gemeenten. De cijfers 
2017 slaan op de havenarbeiders, de bedienden, de arbeiders en de interims, maar zijn 
exclusief de 2.762 werknemers van contractors in de Waaslandhaven. Deze laatste groep van 
onderaannemers is immers het moeilijkst te peilen. In 2017 waren er volgens onze gegevens 732 
werknemers van contractors meer aan het werk dan in 2016. Heel belangrijk is, dat jaar na jaar 
de enquête strikt wordt uitgevoerd, waardoor de vergelijkbaarheid in de tijd mogelijk wordt.

19.746 directe werknemers

De exclusieve bevraging geeft aan dat de werkgelegenheid in de Waaslandhaven in 2017 met 
maar liefst 11,6% gestegen is: van 17.689 voltijdse equivalenten (VTE) naar 19.746 VTE. Hiermee 
boekt de werkgelegenheid voor het zevende jaar op rij een nieuw record. Wanneer we de cijfers 
per categorie (havenarbeiders, interims, arbeiders en bedienden) analyseren, merken we een 
stijging in 2017 voor alle categorieën, zowel in Beveren als in Zwijndrecht. 

Uit de hiernavolgende tabel blijkt dat de werkgelegenheid in het noordelijk industriegebied 
van Zwijndrecht blijft stijgen en nooit een negatieve trend heeft gekend. Er zijn nu al 6.862 
werknemers op het grondgebied Zwijndrecht aan de slag of 514 meer dan in 2016. Het gaat 
voornamelijk om een industriële tewerkstelling met vaste jobs. Die industriële tewerkstelling deed 
het goed in 2017, maar ook een bekend logistiek bedrijf kende in dat jaar een sterke groei van 
de tewerkstelling.

De evolutie van de tewerkstelling in het haven- en industriegebied van de gemeente Beveren 
kent een veel grilliger verloop dan in Zwijndrecht. De tewerkstellingsevolutie volgt daar eerder de 
conjuncturele golven, omwille van de omvang van de logistieke activiteiten. En de economische 
conjunctuur was uitstekend in 2017. In dat jaar nam de aangroei van de tewerkstelling in Beveren 
met +1.543 VTE toe (+13,6% tegenover 2016). De uitzendarbeid steeg in Beveren bijzonder 
sterk met 714 VTE, maar ook alle andere categorieën kenden een mooie groei. Opvallend zijn 
opnieuw de sterk toegenomen arbeidsplaatsen aan het Deurganckdok.

Voor de gegevens per onderneming verwijzen we naar deel 4 van dit jaarverslag.
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Tewerkstelling in de Waaslandhaven (exclusief contractors)  

Beveren Zwijndrecht Totaal

2008 9.713 4.710 14.423

2009 9.032 4.708 13.740

2010 9.122 4.922 14.044

2011 9.425 5.170 14.595

2012 9.412 5.465 14.877

2013 9.709 6.079 15.788

2014 10.187 6.140 16.327

2015 11.145 6.278 17.423

2016 11.341 6.348 17.689

2017 12.884 6.862 19.746

Verschil 2016-2017 1.543 514 2.057

Verschil in % 13,6% 8,1% 11,6%

Uit de globale cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in de Waaslandhaven structureel stijgt. De 
daling in het jaar 2009 – al acht jaar geleden- vormde een unieke uitzondering. 

Eind 2017 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête - werk aan 22.507 
mensen (cijfer inclusief contractors). De groep contractors beschouwen we als ‘indirecte 
tewerkstelling’. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, 
veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering, ...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de Antwerpse haven rekent de Nationale 
Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling*1,35 (laatste beschikbare factor 
is voor balanscijfers 2016). Hiervan vertrekkend, stijgt de geraamde, totale tewerkstelling in de 
Waaslandhaven van 41.571 VTE in 2016 naar 46.403 VTE in 2017. Dit is een stijging met maar liefst 
5.000 extra arbeidsplaatsen!

In juni 2016 meldde de NBB trouwens dat de factor voor de berekening van de indirecte 
tewerkstelling in de industrie merkbaar hoger ligt dan het gemiddelde van *1,35. Voor 
de industrie geldt namelijk de factor *1,57. Deze grotere tewerkstelling bij industriële 
productiebedrijven moet zeker in aanmerking worden genomen bij de toewijzing van 
toekomstige concessieterreinen in de haven.
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1.2 Trafiekcijfers

De Waaslandhaven maakt onderdeel uit van het havengebied Antwerpen. Het Havenbedrijf 
Antwerpen oefent op exclusieve basis de havenbestuurlijke bevoegdheden uit binnen het hele 
havengebied. Vanuit deze exclusieve bevoegdheid worden de onderstaande cijfers over de 
maritieme trafieken door het Havenbedrijf Antwerpen aan de Maatschappij Linkerscheldeoever 
bezorgd, waarvoor de Maatschappij uitdrukkelijk dankt. 

(Alle cijfers in tabellen en grafieken vormen gehele getallen en zijn dus afgerond voor de komma).

Maritieme trafiek in Waaslandhaven: aanhoudend sterke groei

De maritieme trafiek in de Waaslandhaven stijgt al jaren structureel. In de jaren 2015 tot en met 
2017 was de stijging indrukwekkend. In het vorige jaarverslag werd al aangekondigd dat 2017 
een recordjaar ging worden. Wegens de al hoge benutting van het Deurganckdok in 2017, 
wordt het moeilijk om in 2018 met dezelfde groeicijfers uit te pakken.

In 2017 bedroeg de totale maritieme trafiek op de Linkerscheldeoever 107.509.705 ton tegenover 
68.572.416 ton het jaar voordien. Dit is een stijging met maar liefst 57%.

Onderstaande tabel geeft het aantal jaren aan dat in de Waaslandhaven nodig was om 10 
miljoen ton extra trafiek te genereren. Hieruit blijkt de trage start van de maritieme trafieken rond 
de eeuwwisseling, maar tevens de enorm sterke groei nadien. Voor het jaar 2017 werden in de 
kolom ‘aantal nodige jaren’ de jaren zelfs uitgedrukt in maanden.

jaar trafiek in miljoen ton aantal nodige jaren

2000 10 30 jaar

2006 20 6 jaar

2007 30 1 jaar

2013 40 6 jaar

2015 50 2 jaar

2016 60 1 jaar

2017 100 3 maanden
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Veruit de meeste goederen worden in de Waaslandhaven via containers gelost en geladen, 
namelijk 86% van alle goederen. Het aandeel van containers in het totale goederenverkeer blijft 
daarmee gestaag stijgen en is veel groter dan de 55% voor de totale haven van Antwerpen. Een 
aandeel dat voor de haven van Antwerpen de jongste jaren vrij constant bleef. Verwacht wordt 
dat de evolutie van een stijgend containeraandeel in de Waaslandhaven zich in 2018 verder zal 
doorzetten, zij het minder uitgesproken.

In 2017 sneuvelden in de Waaslandhaven de containerrecords in TEU (standaardcontainer; 
‘twenty foot equivalent unit’) én in tonnage. Er werden in gewicht 68% standaardcontainers 
meer behandeld en een totaal van 7.670.386 TEU bereikt of 66% TEU meer. Het gewicht van de 
containers (92.157.367 ton) in de totale trafiek steeg in 2017 dus opnieuw frappant.

Goederen 

 2016 2017 Evolutie    
2016 -2017

Aard van de goederen Totaal Lossingen Ladingen Totaal  

• Droog massagoed 2.434.745 1.348.997 1.243.278 2.592.275 6%

• Vloeibaar massagoed 4.718.090 3.671.886 1.107.011 4.778.897 1%

• Stukgoed 61.419.581 44.940.828 55.197.704 100.138.533 63%

Totaal 68.572.416 49.961.711 57.547.993 107.509.705 57%

Bij de trafiekcijfers per soort goederenstroom merken we dat in 2017 alle soorten stijgen, maar 
dat vooral het stukgoed een hoge vlucht nam.

Het vloeibaar massagoed - bijna volledig gevat onder de goederensoort ‘chemicaliën en 
gassen’ - steeg met 1% minder sterk dan de voorbije jaren. Het vloeibaar massagoed klokte 
eind 2017 af op 4.778.897 ton, wat een aandeel van 4,4% (en een tweede plaats) in de totale 
trafiek vertegenwoordigt. Het dalende aandeel in de totale trafiek heeft alles te maken met de 
extreme stijging van het stukgoed. 

Dat stukgoed steeg enorm met 63% tot 100.138.533 ton. Zowel de aanvoer als de afvoer van 
stukgoed boekte stijgingen van meer dan 60%. In totale cijfers groeiden bij het stukgoed de 
containers (+68%), het rollend materieel (+13%) en het ‘stukgoed exclusief containers en rollend 
materieel’ (+26%). Deze twee laatste categorieën, die relatief gezien heel belangrijk zijn voor 
de werkgelegenheid in de haven, noteerden in 2016 een daling. Na een wisselend parcours de 
voorbije jaren steeg het rollend materieel tot 3.644.464 ton in 2017. Rollend materieel blijft met 
een aandeel van 3,4% de derde belangrijkste goederensoort in de Waaslandhaven.

 2016 2017 Evolutie    
2016 -2017

Goederensoort Totaal Lossingen Ladingen Totaal  

•  Chemicaliën en 
gassen

4.640.489 3.639.082 1.101.560 4.740.642 2%

•  Ertsen, zand en 
grind

1.114.358 960.306 39.891 1.000.197 -10%

•  Metaalproducten 2.006.562 2.137.892 490.262 2.628.154 31%

•  Hout 190.336 181.888 3.499 185.387 -3%

•  Houtcellulose 106.121 75.350 22.757 98.107 -8%

•  Papier 550.261 742.313 20.666 762.979 39%

•  Rollend materieel 3.227.707 1.408.594 2.235.870 3.644.464 13%

•  Containers 54.723.534 40.038.932 52.118.435 92.157.367 68%

•  Diverse goederen 2.013.048 777.355 1.515.053 2.292.408 14%

Totaal 68.572.416 49.961.712 57.547.993 107.509.705 57%
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Het droog massagoed steeg in 2017 met 6% tot 2.592.275 ton na een daling met 9,8% in 2016. 
Net als in 2016 daalde in 2017 de aanvoer (-8,6%) en steeg de afvoer (+29,6%) van het droog 
massagoed. De metaalproducten kenden een sterke stijging, zowel in aan- als afvoer met 
respectievelijk +29,5% en +37,9%. Metaalproducten hebben een aandeel van 2,4% in de totale 
trafiek. Schroot, ertsen, zand en grind wonnen 1,6% in tonnage in 2017 en waren goed voor 
2.102.182 ton. De aanvoer daalde opnieuw (-11,1%), terwijl de afvoer steeg met 16,4%. Hierna 
wordt aangegeven dat de goederensoort ‘ertsen, zand en grind’ 10% daalde, wat betekent dat 
de stijging volledig te wijten is aan het schroot. 

Scheepvaart

Vooraleer in de statistieken te duiken van het aantal zeeschepen, is een voorafgaande 
beschouwing nodig. Het Havenbedrijf Antwerpen maakt voor de bewegingen van zeeschepen 
een onderscheid tussen een ‘verblijf’ en een ‘verhaalbeweging’.

Telkens een zeeschip de haven van Antwerpen aandoet, wordt er een ‘verblijf’ gecreëerd met 
een start- en eindtijdstip. De verblijfsduur start bij het invaren van de sluis of het aanmeren in de 
tijhaven (schepen die de haven aanlopen via de Schelde of een getijdendok).

Als een zeeschip de haven op een later tijdstip opnieuw aanloopt, wordt er een nieuw ‘verblijf’ 
gecreëerd. Veel zeeschepen lopen tijdens hun verblijf in de haven slechts één terminal aan, die 
ofwel achter de sluizen (op rechter- of linkeroever), op de rivier (Noordzee- en Europaterminal) of 
aan een getijdendok (Deurganckdok) gelegen is. Of zij doen slechts één steiger aan. 

Daarnaast zijn er heel wat schepen die tijdens hun verblijf in de haven een haveninterne reis 
maken van een terminal naar een andere, bv. van een terminal op rechteroever achter de 
sluizen naar het Deurganckdok. Dat wordt een ‘verhaalbeweging’ genoemd. Binnen een verblijf 
kan een schip meerdere haveninterne reizen maken. In 2017 kwamen er 6.714 zeeschepen op 
de Linkerscheldeoever (achter de sluizen, aan het Deurganckdok of aan een Scheldesteiger) 
aan, ofwel rechtstreeks bij de start van hun verblijf in de haven ofwel na een haveninterne reis. 
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Omdat de cijfers van de voorgaande jaren hierdoor anders moeten worden geïnterpreteerd, 
worden in de tabellen hierna de cijfers vanaf 2013 opgenomen.

Aantal reizen 
aankomst + verhaal 
Linkerscheldeoever

2013 2014 2015 2016 2017

Scheldesteigers 208 227 245 257 248

Deurganckdok 1.611 1.469 1.952 2.453 3.277

Achter de sluizen 3.049 2.914 3.080 3.101 3.189

TOTAAL linkeroever 4.868 4.610 5.277 5.811 6.714

Overeenkomstige 
brutotonnenmaat (BT)

2013 2014 2015 2016 2017

Scheldesteigers 1.044.855 1.093.360 1.226.318 1.425.604 1.419.719

Deurganckdok 77.366.406 76.588.725 101.393.42 132.261.37 171.977.81

Achter de sluizen 77.434.561 73.582.09 81.619.105 86.391.253 89.090.743

TOTAAL linkeroever 155.84522 151.264.24 184.238.875 220.078.164 262.488.283

Gemiddelde BT 2013 2014 2015 2016 2017

Scheldesteigers 5.023 4.817 5.005 5.547 5.725

Deurganckdok 48.024 52.137 51.943 53.918 52.480

Achter de sluizen 25.397 25.251 26.500 27.859 27.937

TOTAAL linkeroever 32.014 32.812 34.914 37.873 39.096

In tonnenmaat uitgedrukt, ontving de Waaslandhaven in 2017 meer zeeschepen, namelijk 
262.488.283 BT (brutotonnenmaat). Eveneens steeg het aantal zeeschepen dat de 
Waaslandhaven binnenliep tot 6.714 eenheden. Iets minder dan de helft van het aantal 
zeeschepen werd versast via de Kallo- en Kieldrechtsluis. Het Deurganckdok kende de grootste 
stijging van het aantal zeeschepen. De tendens van almaar grotere zeeschepen tekent zich al 
jaren af, maar was in 2017 voor de Waaslandhaven iets minder uitgesproken. De toenemende 
trafiek aan het Deurganckdok - waar de gemiddelde BT het grootst is - geeft de totale 
brutotonnenmaat (BT) een enorme boost. 

Zoals voor de zeeschepen, werden ook voor de binnenschepen de statistieken aangepast. Hierna 
vindt u de tabellen. In 2017 deden bijna 70% van de binnenschepen het Deurganckdok aan. 

Aantal haveninterne 
reizen aankomst 
+ verhaal 
Linkerscheldeoever

2013 2014 2015 2016 2017

Scheldesteigers 1.659 1.598 1.923 1.996 1.825

Deurganckdok 15.540 15.464 18.650 20.006 24.458

Achter de sluizen 12.625 11.173 10.951 11.432 9.443

TOTAAL linkeroever 29.824 28.235 31.524 33.434 35.726

Overeenkomstige ton 
(of m³)

2013 2014 2015 2016 2017

Scheldesteigers 3.937.931 3.898.116 4.208.886 4.490.864 4.542.362

Deurganckdok 41.077.476 42.693.381 50.704.884 53.700.772 69.283.589

Achter de sluizen 25.761.024 22.232.168 22.292.239 24.600.694 21.083.516

TOTAAL linkeroever 70.776.431 68.823.665 77.206.009 82.792.330 94.909.467
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Gemiddelde ton (of m³) 2013 2014 2015 2016 2017

Scheldesteigers 2.374 2.439 2.189 2.250 2.489

Deurganckdok 2.643 2.761 2.719 2.684 2.833

Achter de sluizen 2.040 1.990 2.036 2.152 2.233

TOTAAL linkeroever 2.373 2.438 2.449 2.476 2.657

Het aantal bewegingen van binnenschepen achter de Kallo- en Kieldrechtsluis daalde in 
2017 aanzienlijk. Opvallend is ook dat de verhouding tussen het aantal bewegingen van 
binnenschepen en zeeschepen afneemt wat kan wijzen op een dalend aandeel van de 
binnenvaart in de ‘modal split’. 

 

Aan- en afvoer 

De aanvoer of lossing van goederen steeg met 51% opnieuw sterk in 2017, maar de afvoer of 
lading van goederen steeg met 62% nog sterker. Dit is het omgekeerde beeld van de jaren 2015 
en 2016 waar telkens de aanvoer sterker steeg. Zo wordt de balans van 2016 tussen aan- en 
afvoer een beetje minder en vergroot de onderlinge kloof, met respectievelijk 49.961.712 ton 
aanvoer en 57.547.993 ton afvoer. 

De haven van Antwerpen is inderdaad vaak de ‘last port of call’, de laatste laadhaven 
vooraleer de zeeschepen hun verre tocht over de oceaan aanvatten. Men spreekt ook wel 
over het ‘cargo genererend vermogen’ van de haven van Antwerpen, waardoor geloste 
oceaanreuzen hun verre terugreis goed geladen kunnen aanvatten.

De aangevoerde goederen in de Waaslandhaven komen in volgorde van grootte van de 
continenten Azië (35%), Europa (33%) en Amerika (25%). Deze variatie in vaargebieden is een 
belangrijke strategische troef. Azië ziet zijn aandeel in 2017 voor het tweede jaar op rij krimpen 
(-3%), hoewel het nominaal met 37% groeit. Het Nabije Oosten en het Midden- en Verre Oosten 
hebben respectievelijk een aandeel van 10% (5.028.575 ton) en 25% (12.255.340 ton). 33 procent 
van de aangevoerde goederen in de Waaslandhaven komt uit Europese landen. Het aandeel 
van Europa stijgt licht en hiervoor diende het in absolute cijfers met maar liefst 6 miljoen ton te 
stijgen tot 16.453.251 ton. Opvallend is opnieuw het grotere aandeel van Amerika. Het klokte af 
op een aandeel van 25% van het totaal door een groter aandeel van Zuid-Amerika (9%), terwijl 
het aandeel van Noord- en Midden-Amerika stabiel bleef. 
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Na de gigantische stijging in 2015, 
voerde China in 2017 slechts 1% meer 
aan. Het verliest de eerste plaats 
om nu tweede te worden met 4,98 
miljoen ton goederen. De Verenigde 
Staten klimmen de jongste drie 
jaar indrukwekkend en eindigen nu 
eerste op 5,44 miljoen ton goederen, 
een klim van 42%. India wordt met 
3,01 miljoen ton goederen derde 
(+110%) en Turkije wordt het vierde 
land van herkomst met 2,99 miljoen 
ton goederen (+162%). Finland 
blijft op plaats vijf met 2,84 miljoen 
ton goederen. Noorwegen viel 
dan weer op door een daling van 
de goederenaanvoer met 11,8%. 
Noorwegen valt daardoor terug van 
plaats 4 op de ranglijst naar plaats 8.

 Het aandeel in de afvoer van 
goederen naar het Midden- en het 
Verre Oosten daalde in 2017 verder 
tot 20%. Dit is het gevolg van de 

totale stijging van de afvoer met 62%. In absolute cijfers noteerden het Midden- en het Verre 
Oosten een stijging van 16% tot 11.506.235 ton. Hiermee worden ze slechts nummer 3 voor de 
afvoer van goederen. Het Nabije Oosten met een aandeel van 21% (11.827.474 ton) wordt 
nummer 2. Samen scoren deze regio’s als bestemming een marktaandeel van 41% in de afvoer 
van goederen, wat een daling is met 6%. Wanneer we Nabije Oosten en Midden- en Verre 
Oosten apart beschouwen, wordt Europa nummer 1 met 27% afvoer of 15.568.695 ton (+95%). 
Het aandeel van Noord- en Midden-Amerika nam verder toe tot 13%. Opvallend is de stijging 
van de afvoer naar Oceanië met meer dan 600% tot 941.318 ton. Ook Afrika verdient nog een 
vermelding, want zowel voor aan- als afvoer haalde het stijgingspercentages van meer dan 90%.

De afvoer naar China steeg licht met 
3,3% tot 4,46 miljoen ton goederen, 
maar China is hierdoor niet meer het 
belangrijkste land van bestemming 
van goederen die van op de 
Linkerscheldeoever vertrekken. Die 
titel gaat naar Turkije, dat in 2016 
nog de derde plek bezette. Turkije 
wordt nummer één met een stijging 
van 125% tot 5,5 miljoen ton. De 
Verenigde Staten kenden een stijging 
met 62%, maar belanden wel op 
plaats 3 met een tonnage van 4,31 
miljoen. De afvoer naar het Verenigd 
Koninkrijk stijgt opnieuw met 47% 
waardoor het VK plaats vier bekleedt 
met 2,48 miljoen ton goederen. 
Singapore wordt nummer 5 met 2,09 
miljoen ton. De Verenigde Arabische 
Emiraten vallen van plaats 4 terug 
naar plaats 13.

Verdeling maritieme trafiek Linkeroever naar 
vaargebied van oorsprong 2017

Verdeling maritieme trafiek Linkeroever naar 
vaargebied van bestemming 2017
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1.3 Maersk vestigt nieuw record 

Begin juni 2017 meerde de Madrid Maersk, het grootste containerschip ooit in de Antwerpse 
haven, aan in het Deurganckdok. Het recordschip van 399 bij 58 meter en aan boord een 
25-koppige bemanning, heeft een capaciteit van 20.568 TEU, waarvan er in Antwerpen op 
48 u tijd 3.000 werden gelost en 4.000 geladen. Hiermee zorgde deze aanloop alweer voor 
een nieuwe mijlpaal in de Antwerpse haven. Dankzij een uitgekiend design kunnen deze 
schepen met dezelfde afmetingen als hun voorgangers, tot 2.000 containers meer aan boord 
nemen. Hierdoor vergroot de efficiëntie met 7% en verkleint de ecologische voetafdruk per 
container. Daarnaast beschikken deze schepen over een systeem om afvalwater aan boord te 
recupereren.
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2. Infrastructuurwerken in de Waaslandhaven 

2.1 Overheidsinvesteringen

2.1.1 Hollands complex in Waaslandhaven-Noord

Het Antwerpse havengebied is in volle expansie. Om deze ontwikkeling maximaal te 
ondersteunen, moet ook het wegennet meegroeien. Afdeling Maritieme Toegang 
voorziet daarom tijdig de nodige werken zodat bedrijven niet worden afgeremd door een 
onaangepaste infrastructuur.

Een van de werven die in 2017 werd opgestart, betreft Waaslandhaven-Noord. De huidige 
rotonde, die o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de nieuwe Kieldrechtsluis 
met elkaar verbindt, zal op termijn de stijgende verkeersdrukte niet meer aankunnen en wordt 
daarom omgevormd tot een Hollands complex. Er komen 2 keer 3 rijstroken en een pechstrook, 
in combinatie met een dubbel, gecoördineerd verkeerslicht om het verkeer zo efficiënt mogelijk 
te regelen. Aan beide zijden 
worden viertakskruispunten 
voorzien met de op- en afritten 
van de R2 (Ploegweg/Oudedijk 
en St.-Antoniusweg/Keteldijk).

Dergelijke omvangrijke 
werken kunnen niet worden 
doorgevoerd zonder enige 
hinder voor de bedrijven op de 
site en de gebruikers van de 
R2. Een doordacht plan van 
aanpak moet er voor zorgen 
dat deze hinder tijdens de 
werken beperkt blijft en de site 
maximaal toegankelijk blijft. 
Daarom wordt er gewerkt in zes 
fasen, zodat geen enkele weg 
volledig afgesloten wordt. De planning is zo opgesteld dat de grootste hinder beperkt wordt tot 
een aantal weekends en de zomervakantie van 2018. Het verkeer op de R2 blijft mogelijk over 2 
rijstroken in beide richtingen. De bestaande bruggen worden pas afgebroken en verwijderd op 
het einde van de werken. De liggers van de nieuwe brug worden bovendien gemaakt in één 
overspanning, zonder middenpijler, zodat de hinder op de R2 minimaal blijft. Het einde van de 
werken is voorzien tegen september 2018.
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2.1.2 Extra sluisbruggen voor Kieldrechtsluis

In de nabije toekomst komen er over de Kieldrechtsluis, die op 10 juni 2016 in gebruik werd 
genomen, nog twee bruggen bij. De offertes daartoe werden begin 2017 al afgesloten. De 
opdracht werd in augustus toegewezen aan de THV Kieldrechtbruggen (Aelterman, Fabricom, 
Hye). Het project startte met een studiefase van 9 maanden. De staalproductie is lopende in de 
fabriek in Gent en in de gieterij in China. De samenstelling van het uitkragend fietspad is in Polen 
al voltooid. Het inpassingsonderzoek en de studie van de elektromechanica en automatisatie 
zijn lopende. Op het terrein zijn de werfvoorbereidingen achter de rug en de betonwerken in 
uitvoering. Het einde van de werken op het terrein is gepland in de lente van 2019. Tegen de 
zomer van 2019 moeten beide bruggen beschikbaar zijn voor het wegverkeer.

2.2 Mobiliteit

2.2.1 Liefkenshoektunnel breekt alle records

2017 was opnieuw een recordjaar voor de NV Tunnel Liefkenshoek. Er werden meer dan 
10 miljoen doortochten geregistreerd. Dat zijn er 1,1 miljoen meer dan in 2016 of een 
gemiddelde stijging van 3.000 passages per dag. Door de sterke groei werd de theoretische 
maximumcapaciteit van de tunnel regelmatig overschreden. Vooral tijdens de avondspits 
richting Nederland werd een verzadiging bereikt met structurele files tot gevolg.

In totaal tekenden 6,4 miljoen personenwagens en 3,9 miljoen vrachtwagens voor een 
verkeerstoename van 12% ten opzichte van 2016. Net als de jaren voordien was er de jongste 
twee jaar een forse groei van maar liefst 25%. Over de laatste 5 jaar is die groei zelfs opgelopen 
tot 50%. De stijging van de verkeersvolumes was het sterkst in het eerste (+19%) en tweede 
(+13%) kwartaal. In kwartaal 3 en 4 bedroeg de procentuele groei respectievelijk +5% en +11%. 
Daags na het zogenaamde ‘siliconenaccident’ op de Antwerpse ring (22/11/2017) werden de 
hoogste trafiekcijfers genoteerd met 52.458 doortochten. Gemiddeld is donderdag de drukste 
dag, zondag de rustigste.

De theoretische maximumcapaciteit 
van de Liefkenshoektunnel 
bedraagt, rekening houdend met de 
verhouding personen/vrachtwagens, 
40.000 voertuigen per dag. In de 
maanden juni, oktober en november 
lag de gemiddelde verkeersdrukte 
op werkdagen hoger dan dit 
maximum en was de verzadiging 
bijgevolg bereikt. De files zijn bijna 
verdrievoudigd in een jaar tijd en 
bijna vertwintigvoudigd in vier jaar 
tijd: in 2014 ging het nog om 57 uren 
file, in 2016 om 254 uren en in 2017 in 
één klap om 808 uren.

In 2017 werd alles in het werk gesteld om de veiligheid in de tunnel nog verder te verhogen. 
Niet alleen door het plaatsen van bijkomende veiligheidsmaterialen, maar eveneens door 
taakgerichte opleidingen, in het bijzonder voor de tunneloperatoren. De opleidingen zijn gericht 
op de organisatie van specifieke oefeningen met de hulpdiensten en op het verstrekken van 
informatie aan de tunnelgebruikers.

Tarieven

De globale toltarieven zijn ook in 2017 ongewijzigd gebleven. Met het oog op een betere 
spreiding van de transporten is medio maart gestart met de opening van containerterminals 
tijdens de nachturen. Ter ondersteuning van dit initiatief besliste NV Tunnel Liefkenshoek om de 
tarieven voor vrachtwagens tussen 22 en 6 uur drastisch te verlagen met maximaal 70%. De 
hoogtegrens die het onderscheid maakt tussen de categorieën voertuigen werd opgetrokken 
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waardoor lichte vrachtwagens en bestelbusjes de facto het laagste toltarief betalen.

In 2017 is er ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe 
abonnementskaart, de teletolbadge. De tijd dat de abonneeklant het raam van zijn voertuig 
moest openen om met zijn teletolkaart de doortocht te betalen, zal daarmee op termijn tot 
het verleden behoren. De teletolbadge zal zorgen voor eenvoudigere en comfortabelere 
passages waardoor de doorstroming op het tolplein vlotter verloopt. Het omruilen van 90.000 
Teletolkaarten zal gefaseerd gebeuren en in totaal een drietal jaren in beslag nemen.

2.2.2 Nieuwe veersteiger op komst

 Einde maart 2017 liet het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts weten dat er een nieuwe 
steiger voor veerboten komt ter hoogte van Liefkenshoek. Hij vervangt de huidige constructie 
die al jaren buiten gebruik is. Die nieuwe steiger moet het woon-werkverkeer over de Schelde 
vlot laten lopen en het toeristische karakter van Fort Liefkenshoek stimuleren. Tegelijk wordt de 
frequentie van de veerdienst tussen Liefkenshoek en Lillo opgevoerd. De nieuwe steiger zal 
ook breed genoeg zijn zodat ook sleepboten kunnen aanmeren. In de toekomst zou zelfs de 
waterbus tot hier kunnen varen.

De werken aan de steiger zullen uitgevoerd worden door de dienst Wegen & Zeekanaal. Het 
bouwdossier werd op 4 september 2017 aanbesteed. De werken werden toegewezen aan de 
firma Herbosch-Kiere NV. Begin december werd het aanvangsbevel voor de werkzaamheden 
gegeven. De totale kostprijs bedraagt 1.990.000 euro (excl. btw), waarvan 900.000 euro 
gefinancierd wordt door het Havenbedrijf Antwerpen. De werken zullen gepaard gaan met een 
geplande dijkverhoging en een uitbreiding van de parkeermogelijkheden nabij Liefkenshoek. De 
nieuwe steiger en veerdienst zouden nog in 2018 in gebruik worden genomen. 

2.2.3 Met de waterbus naar het werk

Vanaf 1 juli 2017 vaart ‘DeWaterbus’ 
op de Schelde tussen Hemiksem 
en het Steenplein in Antwerpen, 
met een tussenstop in Kruibeke. De 
eerste maand werd DeWaterbus 
gratis aangeboden als testperiode. 
Sinds augustus is DeWaterbus een 
volwaardig (betalend) alternatief 
voor het woon-werkverkeer. In 
augustus was er om het uur een 
afvaart, maar vanaf 11 november 
werd de frequentie, met de 
inschakeling van een tweede 
waterbus, opgetrokken naar een 
afvaart om het half uur.

De bestaande veerdiensten tussen Hoboken en Kruibeke en tussen Bazel en Hemiksem 
sluiten aan op DeWaterbus. Met de nieuwe overzet tussen Steenplein en Linkeroever kunnen 
passagiers van op 6 vertrekpunten vlot over de Schelde. Het Havenbedrijf financiert en realiseert 
dit duurzaam vervoer over het water en gaat hiervoor in zee met de operationele partner, 
Aqualiner. De Aqua Diamond kan 125 passagiers en 50 fietsen aan boord nemen. Daarnaast 
is de waterbus ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In 2017 vervoerde DeWaterbus meer 
dan 100.000 passagiers. In een later stadium zal het aanbod uitbreiden naar het noordelijk 
havengebied. Voor meer informatie, zie: www.dewaterbus.be
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3. Nieuws uit de bedrijven
ADPO Group — De ADPO Group deed in 2017 belangrijkste investeringen, goed voor een 
bedrag van meer dan 10 miljoen euro. Gezien de significante toename van de spoortrafiek 
en de trend van modal shift, heeft ADPO-Kallo het afgelopen jaar geïnvesteerd in een 
nieuw spoorwegvoertuig. Verder werden er nieuwe afgasleidingen en een uitbreiding van 
de scheepsbeladingsinstallatie gerealiseerd. Ook gebeurde er een vernieuwing van de 
bedrijfsvoertuigen met het accent op CNG (aardgas onder druk) als duurzame brandstof.

In de nieuwe terminal LLH (Liefkenshoek Logistic Hub ) werd begin 2017 een nieuw tankpark in 
dienst genomen met een totaliteit van 12.500 m³ extra tanksopslag en werd er eind 2017 gestart 
met de bouw van een ander nieuw tankpark. Ook werden er verder installaties uitgevoerd voor 
brandbeveiliging. Voor de transportafdeling AFC werden er extra Iso-tankcontainers aangekocht 
zodat momenteel deze vloot meer dan 100 containers omvat. Daarnaast werden ook nieuwe 
chassis aangekocht.

Antwerp Cold Store — Temperatuurgecontroleerde lading, zoals fruit, groenten, chocolade, 
vlees, zeevruchten en aardappelproducten, vindt steeds vaker zijn weg via de haven van 
Antwerpen.

Antwerp Cold Stores bvba beschikt over een modern koel- en diepvriesmagazijn in Kallo (vlak 
naast de Grensinspectiepost - GIP) op een site van 32.000 m2. De diepvriesinstallatie omvat 
5 cellen met een totale capaciteit van 8.500 paletplaatsen, 7 laad- en loskades, een ruime 
transitzone met toegangscontrole. De koelinrichting omvat 4 cellen met een totale capaciteit 
van 7.500 paletplaatsen, 7 laad- en loskades, een ruime transitzone en toegangscontrole. Het 
magazijn is naast een ‘bonded warehouse’ ook vergund voor bioproducten. 

Antwerp Cold Stores organiseert in samenwerking met de GIP en het Federale Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):

• veterinaire keuringen van producten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie 
(vlees, vis, melk- en zuivelproducten, honing);

• keuringen van producten van plantaardige of dierlijke oorsprong voor niet-menselijke 
consumptie (lijnzaad, dierenvoeding, eierpoeder); 

• fytosanitaire keuringen voor AGF; producten (aardappelen, groenten en fruit) via de eigen - 
door het FAVV erkende - inspectieplaats.

Antwerp Euroterminal — Antwerp Euroterminal nv of AET, de grootste multi-purposeterminal 
in de haven van Antwerpen en Home Terminal van de Grimaldi Groep, kijkt terug op 2017 als 
een zeer druk, maar productief jaar. Sinds midden 2016, na voltooiing van de Kieldrechtsluis, 
behandelt AET, naast Grimaldi en Finnlines, eveneens Atlantic Container Line (ACL), dat ook deel 
uitmaakt van de Grimaldi Groep. Hierdoor heeft AET een aansluiting op een extra werelddeel, 
namelijk Noord-Amerika, wat resulteert in extra transhipmentmogelijkheden. De komst van 
ACL heeft er mee voor gezorgd dat er in 2017 een verhoging van de containerbehandelingen 
werd gerealiseerd van meer dan 50%. Ook voor de behandeling van zwaar rollend materieel 
en projectcargo in 2017 noteerde AET een verhoging. Tot slot kende ook de markt van de 
tweedehandsvoertuigen een stijging. Om deze extra cargo te kunnen behandelen, voltooide 
AET in 2017 de laatste uitbreiding van de terminal. De kaai werd verder uitgebreid waardoor 
AET momenteel over een kaailengte beschikt van 2,2 km. Ook de terreinen werden verder 
uitgebreid, dit brengt de totale terminaloppervlakte op 149 hectare. Een toename van de 
behandelde cargo op AET, bracht ook een stijging mee van de tewerkgestelde havenarbeiders. 
Zo stelde AET in 2017 dagelijks een 290-tal havenarbeiders te werk op de terminal. Het aantal 
vaste arbeiders en bedienden nam dan weer toe t.o.v. 2016 met 10%, dit brengt de vaste 
medewerkers op een totaal van 110.
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Belgian Scrap Terminal — Het schrootverwerkend bedrijf Belgian Scrap Terminal in Kallo nam eind 
2017 een nieuwe shredderinstallatie in gebruik genomen. Daarmee kan het bedrijf tot 2.000 ton 
aan metaal per dag versnipperen en verwerken. Dat is meer dan dubbel zoveel als nu. Elk uur 
worden nu 200 auto’s vermalen tot nieuwe grondstof. Het bedrijf verschroot op de site in Beveren 
15.000 wrakken per jaar, een totaal dat nu kan worden opgetrokken naar 30.000. BST heeft 
verschillende vestigingen in België en Frankrijk. Op de sites in Beveren en Willebroek worden 40 
mensen tewerkgesteld.

Bilfinger Rob — De jongste jaren 
is er steeds meer vraag naar de 
vervaardiging en productie van 
modules en skids. Om de klanten 
optimaal te kunnen bedienen heeft 
Bilfinger Rob hiervoor zijn terreinen 
uitgebreid met een oppervlakte 
van 4000 m². Het grote voordeel 
van dit bijkomende terrein is dat er 
minder uren bij de klant zelf moeten 
worden gewerkt en bijgevolg ook 
de veiligheidsrisico’s tijdens werken 
in moeilijke omstandigheden 
beperkt worden. Op 18 oktober 2017 
werd het terrein officieel in gebruik 
genomen.

Nog in 2017 mocht het bedrijf op 17 september meer dan 500 geïnteresseerde bezoekers 
ontvangen tijdens de Vlaamse Havendag; kregen op 15 juni de geslaagden van de vijfde 
lichting onderhoudselektriciens van het PrIMA-Project hun diploma; werd op 20 mei in 
Bobbejaanland het 40- en 10-jarig jubileum van Bilfinger ROB en Bilfinger EMV gevierd en 
kwamen midden februari de zesdejaars van de basisschool De Toren uit Melsele op bezoek voor 
het project ‘Technoteens’. Met dit initiatief wil het bedrijf kinderen uit de lagere school kennis 
laten maken met de wereld van de techniek die voor vele van hen een toekomst biedt.

Bilfinger ROB ontwikkelde samen met Umicore, Actemium en SVK ook een project rond ‘duaal 
leren’, waarbij studenten van het GTI Beveren gedurende enkele weken de klas inruilden voor 
praktijk in een werkplaats. De initiatiefnemende Kamer van Koophandel Voka wil met dit project 
de kloof tussen het onderwijs en de werkvloer verkleinen en leerlingen van technische richtingen 
warm maken voor de knelpuntberoepen in de industrie.

Borealis — De Oostenrijkse chemiegroep Borealis kondigde in de herfst van 2017 aan dat zij in 
2022 een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) wil opstarten op de bestaande site in 
Kallo. Een haalbaarheidsstudie draaide positief uit. Nu wordt de technische kant van het project 
uitgewerkt. In de nieuwe PDH-fabriek zal propaan worden omgezet tot propyleen en daarmee 
kan polypropyleen worden gemaakt, een kunststof voor onder meer de automobielindustrie. 
In het derde kwartaal van 2018 wordt een definitieve beslissing genomen en indien die positief 
uitdraait zal dit begin 2022 tot een nieuwe operationele fabriek leiden. De vestiging voorspelt 
hierdoor een bijkomende productiecapaciteit van 740.000 ton propyleen per jaar. De Borealis 
Group heeft voor Kallo gekozen vanwege de uitstekende logistieke positie en de ervaring in de 
productie en verwerking van propyleen. 

Later kondigde Borealis ook aan dat het niet alleen denkt aan de bouw van een nieuwe 
propaandehydrogenatiefabriek, maar dat het ook een haalbaarheidsstudie uitvoert om zijn 
Europese polypropyleencapaciteit (PP) gevoelig uit te breiden. Daarbij wordt in de eerste plaats 
gedacht aan een uitbreiding van de PP-fabriek in Kallo (nu 300.000 ton) en van de twee PP-units 
in Beringen (met samen 380.000 ton capaciteit). De finale beslissing hierover zal eind volgend 
jaar worden genomen. 
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Ondertussen gaf Borealis in 2017 ook de opdracht aan Purazur, een dochtermaatschappij 
van DEME Group gespecialiseerd in waterbehandeling, voor de bouw van een nieuwe 
waterbehandelingsinstallatie voor de site in Kallo.

De Rycke Gebroeders — 2017 was een echt ‘feestjaar’ voor Gebroeders De Rycke 
Bouwmaterialen en Beton. In de eerste helft van juni van dat jaar werd de drijvende 
betoncentrale Bonton en het daaraan gekoppelde vaartuig Bevert officieel in gebruik 
genomen. Deze nieuwe drijvende betoncentrale is het resultaat van een jarenlange ervaring – 
het familiebedrijf bestaat ondertussen meer dan 120 jaar –en van een voortdurende zoektocht 
naar optimalisaties op het gebied van duurzaamheid en innovatief denken. De betoncentrale 
Bonton en het vaartuig Bevert brengen beton naar grote werven die dicht bij waterwegen 
gelegen zijn. Zo worden de wegen ontzien, wordt er minder CO2 uitgestoten en kan er efficiënter 
worden gewerkt. Bonton is een drijvende betoncentrale waarop het beton wordt gemaakt. De 
installatie is gemonteerd op een ponton van 13 bij 50 meter en is 14 meter hoog. De ponton 
meert aan in de nabijheid van de werven en staat in nauw contact met het duwvaartuig Bevert, 
waarop de stockage van de grondstoffen en de overslag gebeuren. De vaartuigen werden voor 

het eerst ingezet voor werken aan de 
Antwerpse Scheldekaaien. Door het 
transport van en naar de werf zoveel 
mogelijk over het water te laten 
verlopen, worden toeleveringen 
van beton op de werven 
verkeersonafhankelijk en komt deze 
innovatieve oplossing tegemoet 
aan de mobiliteitsproblematiek. Bij 
dit project kunnen duizenden (8000) 
vrachtwagenritten via de weg 
worden vermeden.

Tot slot kwam er bij de firma Gebroeders De Rycke Bouwmaterialen en Beton in de loop van 
2017 een bedrijfsafdeling ‘Hout’ bij. Voortaan kan je voor alles wat je nodig hebt voor een 
bouwproject, bij De Rycke terecht.

DP World — Dubai Ports World (DP World) een van de grootste beheerders van 
containerterminals wereldwijd investeerde het afgelopen jaar fors in allerlei soorten nieuwe 
kranen en straddle carriers (containerliften). Daarnaast wordt de terminal uitgebreid met een 
dedicated bargeterminal en een bijkomende opslagstrook. Dit alles zorgt voor een verhoging 
van de terminalcapaciteit tot 2,8 miljoen TEU en een bijkomende tewerkstelling van 120 nieuwe 
medewerkers. De zes nieuwe onbemande kranen op rails kunnen containers volautomatisch 
stapelen en zijn een alternatief voor manueel bediende straddle carriers. De investering in 
kranen en straddle carriers zorgt al voor een verhoogde efficiëntie van de terminal, maar DP 
World voert bijkomend nog ingrepen uit om de aan- en afvoer van containers langs de landzijde 
vlotter te laten verlopen. Zo wordt een bijkomende 135 meter kaailengte gereserveerd voor de 
behandeling van binnenschepen en legt de goederenbehandelaar een extra strook kaai aan 
voor opslagactiviteiten. Verder wil de goederenbehandelaar in de toekomst sterker inzetten op 
het spoorvervoer: wekelijks worden er nu ongeveer 25 treinen behandeld, een aantal dat de 
onderneming binnen afzienbare tijd wil verdrievoudigen. Hiermee zou het spoorvervoer op deze 
terminal op jaarbasis ongeveer 800.000 TEU moeten bedragen.

Midden maart werd de eerste spadesteek verricht voor een reeks optimalisatiewerken op 
Global Container Services (GCS), het empty depot van DP World op de linkeroever. GCS biedt 
een brede waaier van containerservices aan, zoals opslag, onderhoud en herstelling. Met deze 
werken hoopt het bedrijf de grote stijging in het aantal behandelde containers op te vangen. 
GCS investeert 2,5 miljoen euro om de truckflow te optimaliseren en de capaciteit van het depot 
verder uit te breiden. Het gaat daarbij over een uitbreiding van de repairfaciliteiten (voor reefers 
en gewone containers) en een optimalisatie van de truckgate op digitaal en operationeel 
gebied. De huidige repairzone voor reefers wordt zowat verdubbeld in oppervlakte, op een nog 
te ontginnen gebied naast het terrein van GCS. Daarnaast komt er ook een verbetering voor de 
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truckflow. Zo zal het gateproces volledig geautomatiseerd worden. Ook op operationeel gebied 
wordt de truckflow gereorganiseerd. De totale oppervlakte van GCS, die nu 90.000 m² bedraagt, 
zal toenemen met 60.000 m². 

Begin mei 2017 werden dan de eerste lege containers geplaatst op het nieuwe gedeelte van 
de concessie van DP World aan het Deurganckdok, op een terrein van 80.000 m². Met deze 
uitbreiding komt er niet alleen een extra capaciteit van 150.000 containers op de terminal maar 
dankzij andere verbeteringen zoals automatische kranen komt er ook een extra capaciteit van 
in totaal 600.000 containers. Begin oktober 2017 breidde DP World zijn park van 58 containerliften 
andermaal uit met in totaal acht hybride machines. Deze hybride straddle carriers verbruiken 
veertig procent minder brandstof en stoten een pak minder CO2 uit dan de klassieke machines. 
Bovendien zijn deze moderne containerliften erg stabiel, veilig en gemakkelijk wendbaar 
waardoor de operaties vlotter verlopen.

Elia — Eind november 2017 verwierf Elia - de beheerder van het hoogspanningsnet van 
30.000 tot 380.000 volt - de stedenbouwkundige vergunning voor het project Brabo II in 
het Antwerpse havengebied. Begin januari startten de werken van de Scheldekruising ter 
hoogte van Liefkenshoek en Lillo. Het project Brabo kadert in de versterking van het Belgische 
elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van heel België en in het bijzonder 
van de Antwerpse haven te verzekeren. Dit belangrijk project, waarvoor Elia een concessie met 
MLSO afsloot, omvat enerzijds de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland met 
de lopende projecten in Zandvliet en Doel en anderzijds de opwaardering van de bestaande 
150kV-lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 380kV-lijn. Daarnaast voorziet Elia in de aanleg van 
een nieuwe hoogspanningslijn van 380kV (op de plaats van de bestaande 150kV-lijn) tussen de 
bestaande hoogspanningsstations in Zandvliet en Lillo en tot punt Liefkenshoek. In een latere 
fase zal de hoogspanningslijn tussen Liefkenshoek en het hoogspanningsstation Mercator in de 
gemeente Kruibeke worden versterkt naar 380kV. De werken zullen minstens drie jaar duren. 
Meer info over dit project kan je terug vinden op: http://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/
brabo.

Euroports — In 2017 investeerde Euroports 30 miljoen euro om de bestaande 
behandelingscapaciteit in de Waaslandhaven te vergroten en de kwaliteit van de behandeling 
van goederen verder te verhogen. Euroports zal het bestaande magazijn vernieuwen en verder 
investeren in veiligheid en kwaliteit. Daarnaast heeft Euroports ook geïnvesteerd om wekelijks 
meer dan 20 volle treinladingen te kunnen ontvangen en werd het aantal los- en laadplaatsen 
voor de vrachtwagens meer dan verdubbeld. Dit zal resulteren in een snellere rotatie van de 
goederen op de terminal.

Door de nieuwe EU-maatregel die op 1 oktober 2017 de quota’s op de bietsuikerproductie 
afschafte, heeft de Europortsgroep haar suikerterminal in de Antwerpse haven een flinke boost 
gegeven zodat het bedrijf de verwachte toename aan Europese bietsuiker, bestemd voor 
export, vlot en efficiënt kan verwerken. De suikerinstallaties van Euroports in de haven van 
Antwerpen vormen de grootste bulksuikerterminal in Europa, met een opslagcapaciteit van 
260.000 ton. De terminal is uitgerust voor de opslag, behandeling en het opzakken van suiker op 
alle mogelijke manieren. De site beschikt bovendien over een gespecialiseerd laboratorium voor 
het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

Eind september 2017 heeft Euroports op zijn terminal aan het Vrasenedok trouwens zijn 
diepgangrecord verbeterd. Het laadde er een schip met stukgoed tot een maximale diepgang 
van 13,9 meter. Euroports zette in totaal 53.000 ton lading, samen goed voor een volume van 
64.000 m³, aan boord van de ‘Salta’ van de Duitse rederij GMB Maritime Liner Services. Het schip 
zat hiermee aan zijn maximaal draagvermogen. Aan het Vrasenedok behandelt Euroports een 
ruime waaier aan stukgoed, van papier en staalproducten tot metalen, windturbines en fruit. De 
groep beschikt op die locatie over een opslagcapaciteit van 1 miljoen ton.
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Indaver — In Doel staan Indaver en Sleco in voor de thermische verwerking van niet-recyclebaar 
huishoudelijk afval, vergelijkbaar bedrijfsafval en slib. In 2017 bood Indaver voor circa 4,8 miljoen 
ton afvalstoffen een oplossing, in eigen verwerkingsinstallaties en in externe centra. Daarvan 
werd ruim een kwart, 1,3 ton, verwerkt op de vestiging in Doel. 

Bij de thermische verwerking van het niet-recyclebaar afval recupereert Indaver energie onder 
de vorm van stoom. Als alle energie die Indaver terugwint bij de thermische verwerking zou 
worden omgezet naar elektriciteit, zou de site in Doel 187.000 gezinnen van stroom kunnen 
voorzien. Een deel van de geproduceerde stoom doet dienst als proceswarmte voor een 
naburig chemiebedrijf, de rest wordt omgezet in elektriciteit. 

Vanaf het najaar van 2018 zal de stoom van de verbrandingsinstallaties in Doel geleverd worden 
aan het industriële stoomnetwerk ECLUSE. Op 6 februari 2017 werd in de Waaslandhaven de 
eerste buis gelegd van deze industriële cluster. Het nieuwe condensaatgebouw bij Indaver/
SLECO staat er, de ondergrondse leidingen – een vijfde van het netwerk komt onder de 
grond – liggen er, de zeven ondergrondse wegkruisingen zijn aangelegd en een deel van de 
15 leidingenbruggen staat ook al overeind. De mechanische werken zijn in het voorjaar van 
2018 afgerond. Dit ambitieuze, strategische project verduurzaamt de energievoorziening in de 
Waaslandhaven. Bedrijven die stoom zullen gebruiken van ECLUSE kunnen hun eigen individuele 
ketels op basis van fossiele brandstoffen, afschakelen. Zodra het operationeel is, zal dit 
stoomnetwerk jaarlijks 100.000 ton aan CO2 besparen. Het zal vijf procent van de groene warmte 
in Vlaanderen produceren en de industrie betrouwbare, rendabele energie leveren. (Voor meer 
informatie over ECLUSE: zie afzonderlijke bijdrage)

Nog in 2017 startte het transport van huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water 
naar de thermische verwerkingsinstallatie van Indaver in Doel. Het transport verloopt via kade 
1510 in Kallo. Jaarlijks zal zo 60.000 ton niet-recyclebaar restafval via binnenschip vervoerd 
worden. Dit project werd gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen Waterwegen & 
Zeekanaal, de intercommunales uit Vlaams Brabant en Indaver. Door jaarlijks 60.000 ton afval 
vanuit Vlaams-Brabant via de binnenvaart te vervoeren, worden 2.400 ritten heen en weer 
uitgespaard op de verzadigde verkeersassen in de driehoek Brussel-Leuven-Antwerpen. De CO2-
uitstoot kan, afhankelijk van het type vaartuigen dat het voor- en natransport doet, dalen tot 50 %  
van traditioneel vrachtwagentransport. 

Ineos Oxide — Eind 2017 meerde op de Linkerscheldeoever een duwvaartponton aan, beladen 
met vier grote opslagtanks van elk 50 meter lang. Deze cilinders waren afkomstig van een 
gespecialiseerde tankbouwer in Duitsland en werden via de Rijn naar Antwerpen vervoerd. 
Vervolgens zetten ze hun reis ’s nachts verder naar de site van INEOS Oxide in Zwijndrecht. De 
nieuwe opslagtanks vormen onderdeel van een investeringsprogramma van 100 miljoen euro 
door INEOS Oxide, dat hiermee zijn opslagcapaciteit voor ethyleenoxide aanzienlijk vergroot. Ook 
werd er in 2017 groen licht gegeven voor de investering in een nieuwe alkoxylatie-eenheid, waar 
het ethyleenoxide wordt omgezet in meer hoogwaardige producten. De bouw van deze unit is 
momenteel ver gevorderd en de ingebruikname wordt voorzien tegen eind 2018. Na realisatie van 
de bouw van een logistieke containerhub op de terreinen van INEOS Oxide, zullen deze projecten 
een platform bieden voor een sterke groei en verdere investeringen op de site in Zwijndrecht.

INEOS Oxide is de grootste producent en marktleider van ethyleenoxide in Europa. Deze 
basisgrondstof is onmisbaar voor verschillende producten: shampoo, tandpasta, cosmetica, 
geneesmiddelen, voedingsmiddelen, kunststoffen, maar ook kledij, rubber en tal van lichte 
onderdelen in auto’s vinden hun oorsprong in het ethyleenmolecule.

Katoen Natie — Begin 2017 kondigde Katoen Natie aan dat de samenwerking tussen AB InBev 
en Katoen Natie vanaf 1 januari 2017 contractueel werd verlengd voor een periode van 5 jaar. 
Sinds 2012 levert Katoen Natie in de haven van Antwerpen diverse logistieke diensten aan ’s 
werelds grootste bierbrouwer, AB InBev. Deze diensten omvatten de overslag van export- en 
importbier, opslag van bier en diverse materialen, haventransport alsook toegevoegde-waarde-
activiteiten. Ongeveer 85 medewerkers van Katoen Natie zijn dag en nacht in de weer om de 
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goederen van AB InBev te behandelen en te verzenden. Dit contract laat Katoen Natie toe om 
verder te groeien in de haven en op andere locaties.

Midden december 2017 zijn op de terreinen van Katoen Natie in de Waaslandhaven zes nieuwe 
windturbines in gebruik genomen. De turbines zijn gebouwd door energieleverancier Luminus. Ze 
voorzien het bedrijf van 250.000 megawattuur groene stroom per jaar. Dat komt overeen met het 
elektriciteitsverbruik van maar liefst 13.000 huishoudens. De turbines zijn elk 185 meter hoog en 
behoren tot de hoogste in België.

Kebony — Midden februari 2017 
werd op de Linkerscheldeoever de 
eerste spadesteek gegeven voor 
de bouw van een nieuwe fabriek 
van het Noorse Kebony aan de 
Ketenislaan in Kallo, op een terrein 
van chemieproducent Lanxess. De 
wereldwijd vermaarde houtfabrikant 
kiest als eerste internationale 
vestiging voor de Antwerpse haven. 
Het bedrijf zal er het milieuvriendelijke 
Kebony-hout produceren dat 
een waardige vervanger is van 
het tropisch hardhout. Met een 
revolutionaire techniek geeft 
Kebony aan dennenhout, na een 

biochemische behandeling, de eigenschappen van tropisch hout. Om dit proces kracht bij te 
zetten werd een tijdscapsule in Kebony-hout ingegraven op het bedrijfsterrein, Daarin zitten een 
Vlaamse en Noorse krant én een getekend document. Bedoeling is de capsule na twintig jaar 
- intact – weer boven te halen. De vestiging in Kallo, goed voor een investering van 20 miljoen 
euro, is de tweede fabriek die het Noorse Kebony in Europa bouwt. In de Waaslandhaven 
kreeg het bedrijf een concessie van twee hectaren waar het in een eerste fase jaarlijks tot 
20.000 kubieke meter hout zal verwerken. Een capaciteit die op termijn kan verdubbelen. Het 
gezaagde en gedroogde hout wordt per schip aangevoerd vanuit Nieuw-Zeeland en zal 
behandeld worden met een biologische vloeistof. Na dit behandelingsproces zal een lokaal 
houtbedrijf het ruwe hout profileren en frezen. De komst van Kebony naar de linkeroever 
levert in het begin 25 banen op, maar dat aantal kan na verloop van tijd nog aangroeien. 
De belangrijkste troef van de nieuwe fabriek in Kallo is de lage CO2-voetafdruk. Tevens wordt 
er geen schade toegebracht aan het milieu. Het bedrijf zal ook worden aangesloten op het 
groene stoomnetwerk Ecluse.

LANXESS — In april 2017 maakte het speciaalchemiebedrijf LANXESS bekend dat het een 
grootschalige productie-uitbreiding plant op de site in Kallo. Daar zal het Duitse chemieconcern 
5 miljoen euro investeren om zijn productiecapaciteit voor rubberchemicaliën te verhogen. 

LANXESS nv heeft twee vestigingen in het Antwerpse havengebied, waar rubberchemicaliën en 
tussenproducten voor kunststoffen worden gemaakt. In Lillo wordt caprolactam en polyamide 
gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en rubberchemicaliën vervaardigd. LANXESS nv heeft 
ruim 900 werknemers. Bij ARLANXEO Belgium nv in Zwijndrecht wordt butylrubber geproduceerd. 
De fabriek in Zwijndrecht behoort tot ARLANXEO, de joint venture met Saudi Aramco. Bij 
ARLANXEO Belgium nv werken zowat 350 werknemers. België is met ruim 1.200 werknemers en vijf 
fabrieken één van de belangrijkste productieplaatsen binnen de LANXESS-Groep. 

Vanaf 1 september 2017 was er ook een belangrijke wijziging in het management van het bedrijf. 
Gunther Van Cauwenberge, geboren Gentenaar en doctor in de chemie, werd gedelegeerd 
bestuurder van LANXESS nv en Country Representative voor LANXESS in België. Hij volgde Luc 
Varigas op, die overstapte naar de rubber joint venture ARLANXEO.
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NxtPort — Eind november 2017 startten het Havenbedrijf Antwerpen en FPIM, de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij, samen het dataplatform NxtPort. De initiatiefnemers 
willen met databank NxtPort, dat gegevens bevat van 25.000 containers die dagelijks de haven 
aandoen, informatie delen om de logistieke stromen in de haven efficiënter te laten verlopen. 
Computers zullen al het verkeer van de containers registreren. Bedrijven, maar ook de overheid, 
zullen – mits duidelijke afspraken - toegang krijgen tot de trafiekgegevens van andere bedrijven. 
Bedoeling is dan wel dat bedrijven op vrijwillige basis hun informatie gaan delen: Nu zit die 
informatie nog apart bij o.m. de terminal, de agent, de expediteur en de douane. Alfaport-Voka 
steunt het initiatief dat in de aanvangsfase ongeveer 5 miljoen euro zou kosten.

Oiltanking Antwerp Gas Terminal - Ineos — Begin maart 2017 kondigde Oiltanking Antwerp Gas 
Terminal de ondertekening aan van een langetermijnovereenkomst met INEOS over de opslag en 
verwerking van butaan die zal dienen als grondstof voor de INEOS-kraker in Keulen. De terminal 
in Kallo zal daarom zijn capaciteit met bijna 100 procent uitbreiden. Oiltanking Antwerp Gas 
Terminal (OTAG) investeert meer dan 100 miljoen euro in nieuwe tankopslagcapaciteit en een 
nieuwe steiger. Met de bouw van een 135.000 m3 butaantank zal de onderneming in 2019 de 
capaciteit van zijn terminal op de linkeroever van de Schelde quasi verdubbelen tot 273.000 m3  
en wordt hiermee de grootste onafhankelijke gasterminal in Europa voor opslag, doorvoer 
en distributie van lpg’s en petrochemische gassen. Deze grootse butaantank zal Ineos de 
mogelijkheid bieden om butaan te verhandelen binnen Europa. Ineos investeert wereldwijd 1 
miljard USD in zijn nieuwe butaansupplychain. Op termijn zal deze hertekening voor Antwerpen 
een bijkomende maritieme trafiek van 0,5 tot 1 miljoen ton butaan inhouden. De goederen 
zullen aangevoerd worden met VLGC (Very Large Gas Carriers) en in kleinere hoeveelheden 
doorgevoerd worden via binnenschip naar Keulen. 

PSA — Op 23 maart 2017 meerde de MS ‘Zhen Hua 24’ in de haven van Antwerpen aan met 
vier mega-kranen aan boord. Twee ervan waren bestemd voor de PSA Antwerp Noordzee 
Terminal, de andere twee voor de MSC PSA European Terminal (MPET), een joint venture tussen 
PSA Antwerp en TIL. De nieuwe kranen hebben een hijshoogte van 50 meter en een reikwijdte 
van 25 containers breed, waardoor ze in staat zijn om de grootste containerschepen ter wereld 
te behandelen. Deze dual hoist-kranen kunnen per hijsbeweging gelijktijdig twee 40-voet-
containers of vier 20-voet-containers behandelen. 

Einde mei 2017 volgde de ‘Zhen Hua 20’. Van de vier kranen aan boord, waren er opnieuw 
twee bestemd voor Noordzee Terminal en twee voor MPET. Met de installatie van de vier nieuwe 
kranen op MPET, werd het grootste relocatieproject uit de Antwerpse maritieme geschiedenis 
afgerond. MPET beschikt nu over 41 containerkranen en bevestigt met een capaciteit van 9MTEU 
zijn status als grootste containerterminal in Europa. 
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Transport Roosens — In augustus 2017 kondigde Transport Roosens aan dat het bedrijf in 
2018 – het jaar waarin het familiebedrijf precies 85 jaar bestaat – zal verhuizen naar een 
nieuwe vestiging in de Waaslandhaven. Transport Roosens kreeg van de Maatschappij 
Linkerscheldeoever een concessie van bijna vier hectare toegewezen tussen de Steenlandlaan 
en Fort de Perelweg in Kallo. Het terrein bestaat uit twee stukken aan weerszijden van 
de Steenlandlaan. Er is plaats voor een parking voor opleggers en trekkers, een nieuw 
kantoorgebouw, een werkplaats voor onderhoud, een herstelplaats voor containers, een 
containerdepot en een wasplaats voor vrachtwagens. Een windmolen behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. Het gaat om een investering van zes miljoen euro. Nog eens twee miljoen euro 
zal geïnvesteerd worden in allerlei logistiek materieel. Transport Roosens bestaat uit een vloot 
van zestig trekkers en 150 opleggers. Het bedrijf is vooral sterk in het transport van containers. 
Daarvoor is deze nieuwe vestiging ideaal als locatie, vlakbij het Deurganckdok.

In 2017 opende Transport Roosens op rechteroever (hoek Bellestraat-Noorderlaan) een kleine 
containerhub (RCT–Roosens Container Terminal) waar de firma inmiddels al een 2000-tal 
containerbewegingen per maand uitvoert voor zowel de eigen transporten als voor collega’s. In 
datzelfde jaar werd ook 2,2 miljoen euro geïnvesteerd in logistiek materieel waarvan ongeveer 
de helft voor uitbreiding. 

Begin 2018 werd nog een bestelling geplaatst voor 20 nieuwe trekkers (10 à 15 voor uitbreiding) en 
21 extra opleggers. Daardoor groeide de rechtstreekse tewerkstelling in het 1ste kwartaal van dit jaar 
tot 75 werknemers, terwijl via onderaannemers nog eens 20 à 25 werknemers aan de slag waren.

ITC Rubis — In december 2017 opende ITC Rubis Terminal Antwerp NV een nieuw tankpark. 
Dit nieuwe tankpark TP05a is gelegen op de concessie van ITC Rubis aan havennummer 1662, 
naast Tankput 4, en werd in een jaar tijd voltooid. Het betekent een extra opslagcapaciteit van 
30.000 m3 voor het bedrijf: 6 koolstofstaaltanks, waarvan 2 tanks van 10000 m³, 2 van 3000 m³ 
en 4 van 1000 m³. De twee tanks van 10000 m³ vallen op door hun hoogte van 30 meter. ITC 
Rubis is het eerste bedrijf in België dat tanks gebouwd heeft via de ‘spiralling method’, waarbij 
geen stellingen nodig zijn maar de tank geleidelijk opwaarts wordt geroteerd en opgebouwd 
door onderaan steeds tankringen toe te voegen. Deze methode is efficiënter en veiliger dan de 
traditionele methode voor de bouw van extra hoge tanks, omdat werklui niet op grote hoogte 
moeten werken.

S’Jegers Transport — Midden 2017 opende S’Jegers Transport uit Laakdal een depot op de linkeroever. 
Het fors groeiende bedrijf zou ook zijn magazijnen uitbreiden en intermodaal vervoer overwegen.

S’Jegers Transport is gespecialiseerd in het vervoer van zeecontainers. Daarnaast is het bedrijf 
actief in internationaal vervoer van groepage en volle vrachten per huifoplegger. Zaakvoerder 
Karl S’Jegers begon in 1995 als zelfstandig chauffeur met één vrachtwagen. Nu telt zijn 
onderneming 220 trekkers en 1.000 chassis en opleggers. En de vloot breidt nog voortdurend uit. 
Om een betere planning van de containertransporten mogelijk te maken opende S’Jegers een 
eigen depot op een terrein van 10.000 m² aan de Sint-Jansweg in Kallo. Dit depot stelt het bedrijf 
in staat om beter in te spelen op de nachtelijke opening van de containerterminals. 
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Van Moer Logistics — 

•  Om zijn aanwezigheid in de 
binnenvaart te versterken, kocht 
Van Moer Logistics het binnenschip 
‘Newford’ dat gedoopt werd in 
januari 2017 en wordt ingezet op 
de as Brussel–Antwerpen. Dit als 
verdere aanvulling van de vloot 
van dochterbedrijf iBarge dat al 
twee binnenschepen in de vaart 
had. Sinds begin 2016 varen twee 
binnenschepen met containers 
tussen de haven van Antwerpen en 
de terminal van Van Moer Logistics

in Vilvoorde. Een derde schip vaart binnen de haven van Antwerpen voor vletverkeer 
(herpositioneren van containers binnen de haven). Ook de distributierol van het bedrijf groeit 
dankzij een nieuw driejarig contract met Delhaize op zijn site in Zellik. Met een bijkomende 
uitbreiding van 38 gloednieuwe trekkers. 

• In het voorjaar nam Van Moer Logistics een gloednieuw magazijn in gebruik in Timisoara 
(Roemenië). In juli 2013 opende het bedrijf daar zijn eerste magazijn met een bescheiden 
capaciteit van 2.300 m2. Die oppervlakte is nu, met het nieuwe gebouw, uitgebreid tot 8.000 m2.  
Twee jaar later kwam daar in Sibiu nog een magazijn bij van 2.000 m2 en ten slotte in 2016 
een derde complex in Boekarest van 5.000 m2, waardoor Van Moer Logistics in Roemenië nu 
over 15.000 m2 magazijnoppervlakte beschikt. 

• Ook in het voorjaar werd het gloednieuwe magazijn ter hoogte van de Liefkenshoektoltunnel 
op linkeroever operationeel, amper 9 maand na de aanvang van de bouwwerken. Hierbij 
voert Van Moer Logistics nu ook groupageactiviteiten uit. Goed voor ongeveer 33.000 m2 
bijkomende opslagcapaciteit. 

•  Nog in 2017 werd de trafiek 
‘afval over het water’ opgestart, 
in samenwerking met de 
intercommunales Haviland en 
Ecowerf, en met Indaver. Jaarlijks 
wordt ongeveer 30.000 ton 
huisvuil getransporteerd vanuit 
de containerterminal in Vilvoorde 
naar de verbrandingsoven van 
Indaver in Beveren. Hiervoor 
worden speciaal ontworpen 
30-voetcontainers gebruikt die iets 
hoger zijn dan standaardcontainers. 
De binnencoating van de container

werd zodanig glad gemaakt zodat 
het afval niet kan ‘vastkoeken’. Door 

deze modal shift wordt er 54% minder CO2 uitgestoten en verbruikt men slechts een vierde van 
de totale energiebehoefte vergeleken met een 100% truckservice. Begin 2018 is de tweede fase 
van dit project ook gestart vanuit Leuven. Hiervoor werd het schip Greenford op maat gemaakt 
om zo door de Leuvense wateren te kunnen varen. Ook vanuit Leuven wordt er jaarlijks 30.000 
ton afval met binnenschip naar de verbrandingscentrale in Beveren vervoerd. Beide trafieken zijn 
goed voor jaarlijks 60.000 ton. 

• In juni 2017 raakte bekend dat Van Moer het transportbedrijf Mermans-Van Houdt uit Retie 
had overgenomen. Het gaat om een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer 
van bouwmaterialen, uitzonderlijk vervoer, containers, stukgoederen en koerierdiensten. De 
afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn vloot uitgebreid tot 60 vrachtwagens en 120 trailers. Er is 
een grote mate van complementariteit tussen de twee bedrijven. 
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• Eind augustus werd ook de participatie in ATO een feit. Van Moer Logistics nam de 50% 
aandelen van NMBS Logistics over en werd daarom samen met Boortmalt mede-eigenaar 
van deze terminal. ATO telt meer dan 175.000 m2 oppervlakte en behandelt jaarlijks om en bij 
de 500.000 TEU. Dit als deel van de nieuwe intermodale strategie die Van Moer Logistics wil 
uitbouwen, waardoor het nu meer waterboundlogistics kan aanbieden wat complementair 
is met de binnenschepen. 

• Eind december 2017 deelde Van Moer Group ook nog mee dat het Transant-Weemaes uit 
Vrasene had overgenomen. Opgericht in 1992 door eigenaar Patrick Anthonissen is Transant-
Weemaes gespecialiseerd in containervervoer binnen de haven van Antwerpen. Het is een 
bekende lokale koerier die zich concentreert op ADR- en papiertransporten met Joloda-
opleggers. Meer dan 50% van de Weemaes-activiteiten wordt besteed aan tanktransport 
in de haven van Antwerpen terwijl Van Moer Logistics kampt met een gebrek aan ADR-
chauffeurs. Transant Weemaes is de perfecte aanvulling op de activiteiten van Van Moer 
Logistics.

Van Wellen — Het aannemingsbedrijf Van Wellen nam in december 2017 zijn nieuwe 
asfaltcentrale in de Waaslandhaven in gebruik. Het gaat om een bestaande asfaltcentrale uit 
het Nederlandse Venlo die door Van Wellen werd aangekocht, gedemonteerd, verscheept 
en vervolgens opnieuw werd opgebouwd op de linkeroever in Kieldrecht. Om de meer dan 
1.000 ton zware installatie te verhuizen, werd bewust gekozen voor transport met schepen en 
zo weinig mogelijk met vrachtvervoer over de weg. De hele operatie nam 9 weken in beslag. 
De nieuwe asfaltcentrale van Aannemingen Van Wellen is zowel op technologisch als op 
ecologisch vlak vooruitstrevend en onderscheidt zich op gebied van flexibiliteit. Met de in 
gebruikname van de nieuwe centrale bespaart het bedrijf ook jaarlijks 900 ton aan CO2, wat 
overeenkomt met de gemiddelde jaaruitstoot van 115 gezinnen. Tegelijk geeft het bedrijf een 
nieuw leven aan een amper 10 jaar oude asfaltcentrale. De nieuwe centrale vervangt twee 
bestaande asfaltcentrales van Van Wellen in Schoten en in Doel. Ze kan 280 ton asfalt per 
uur produceren. Dat komt overeen met ongeveer 10 volle vrachtwagens. De centrale heeft 
een opslagcapaciteit van 800 ton asfalt - verspreid over 10 silo’s -, 200 ton voorverwarmde 
aggregaten en 460 ton aan bitumen. Het hele project is goed voor een investering van 4 tot 5 
miljoen euro. 

Later kondigde Aannemingen Van Wellen nog aan dat het bedrijf vanaf 1 januari 2018 het 
activiteitenpakket van AMV Wegenbouw integraal overneemt.

Yusen Logistics — De Japanse logistieke dienstverlener Yusen Logistics, het Zwitserse Panalpina 
en het Antwerpse Katoen Natie investeerden in 2017 samen een aanzienlijk bedrag in de 
uitbreiding van hun GDP-infrastructuur in Melsele. Zo breidt Yusen Logistics zijn bestaand magazijn 
uit van 18.000m² naar 26.000m², verbouwt Panalpina een bestaande infrastructuur tot een 
dedicated opslagruimte van 1.600 m² (met uitbreidingsmogelijkheid tot 10.000 m²) en bouwt 
Katoen Natie - naast zijn GDP-faciliteit van 25.000m² een bijkomende hub van 8 à 10.000m² met 
25 laad- en loskades voor de consolidatie en deconsolidatie van de zeevrachtverschepingen. 
Samen bedienen deze logistieke dienstverleners vanuit de Antwerpse haven verschillende top-
10-spelers uit de wereldwijde farma-industrie. Bovendien leveren ze ook tal van toegevoegde 
waardediensten zoals staalnames, controle van de verpakkingen, ompakken, orderpicking, 
transportmanagement enz.

Het bestaande Yusen Logistics Antwerp Distribution Center (ADC), gevestigd in Melsele, 
België, is momenteel het centrale Europese knooppunt binnen het Europese Yusen Logistics 
Pharmaceutical Super Highway-systeem, dat jaarlijks meer dan 2 miljoen pallets met 
geneesmiddelen verplaatst.
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4. Veiligheid in de Waaslandhaven

Een haven- en industriegebied is door de drukke activiteiten die er heersen een bijzonder 
kwetsbare en risicovolle omgeving. Ongevallen, branden en calamiteiten van allerlei slag, zijn 
in en rond een wereldhaven moeilijk te vermijden, ondanks alle inspanningen van bedrijven 
en veiligheidsdiensten. Die stellen alles in het werk om de veiligheid in de Waaslandhaven te 
verzekeren. Maar een haven zonder incidenten blijft – helaas – een utopie.

De hiernavolgende feiten kregen aandacht van de media.

4.1 Ongevallen

• Op 10 januari 2017 raakte een werknemer in de kerncentrale van Doel zwaargewond. Dat 
gebeurde toen er in de machinekamer hete waterdamp vrijkwam in de reactor van Doel 
4. Dit was een gevolg van een onregelmatigheid in de verbinding tussen de centrale en de 
externe hoogspanningslijn buiten het nucleaire gedeelte. Daarop schakelde de centrale 
zichzelf - volgens het boekje - uit. 

• Een 19-jarige matroos is einde maart 2017 om het leven gekomen na een zware val op een 
Panamees containerschip dat voor anker lag in het Deurganckdok. Het ongeval gebeurde 
nadat er op de boot alarm was geslagen voor water en olie in het ruim. Het slachtoffer 
is daarop via een smalle metalen trap naar het ruim afgedaald. De matroos is zo goed 
als zeker uitgegleden, heeft zijn hoofd gestoten en is daarna naar beneden gevallen. De 
overleden matroos maakte nog maar een paar dagen deel uit van de bemanning. 

• Op 22 september 2017 werd een 56-jarige man uit Zwijndrecht van zijn motorfiets gereden 
door een vrachtwagenchauffeur aan de afrit van de Ring in Beveren. Een vrachtwagen 
wilde nog op het laatste nippertje de afrit naar de Waaslandhaven nemen, maar kon de 
motorrijder, die tientallen meters over het asfalt schoof, niet meer ontwijken. De trucker 
pleegde vluchtmisdrijf en liet de man voor dood achter op de snelweg. Tientallen andere 
vrachtwagenchauffeurs waren al gepasseerd vooraleer twee jonge collega’s van de haven 
stopten om het slachtoffer aan de kant te leggen. Ze bleven bij hem tot de ambulance 
arriveerde. 

• Bij een zwaar verkeersongeval op de E34 in Melsele zijn op 22 november 2017 twee dodelijke 
slachtoffers gevallen. In de staart van de file werd hun wagen volledig geplet tussen twee 
vrachtwagens. De hulpdiensten probeerden de slachtoffers nog te reanimeren, maar er kon 
geen hulp meer baten. Het ging om een jonge bestuurster en een mannelijke passagier uit 
het Waasland. Het was de trieste afsluiter van een dag vol verkeersellende in de regio. Door 
het siliconenincident op de Antwerpse ring liepen de files op tot meer dan drie uur.

• In 2017 gebeurden er door het toenemend vrachtverkeer in de tunnels van de 
Waaslandhaven regelmatig ongevallen, meestal met lange files tot gevolg. Zo vond op 15 
mei 2017 in de Beverentunnel een ongeval plaats met drie vrachtwagens. Een Belgische 
truck reed achteraan in op een Nederlandse truck die op zijn beurt een Letse vrachtwagen 
aanreed. De chauffeur van de Belgische vrachtwagen raakte lichtgewond. 

• Half november 2017 heerste er twee dagen op rij verkeerschaos in de Beverentunnel. 
Oorzaak was telkens een ongeval waarbij meerdere vrachtwagens betrokken waren. De 
opruiming van de materiële schade nam telkens veel tijd in beslag. De lichamelijke schade 
bleef in beide gevallen beperkt.

• Op 14 december 2017 botsten bij het inrijden van de Beverentunnel verschillende 
vrachtwagens op elkaar ten gevolge van filevorming in de tunnel. De laatste van de 
drie betrokken vrachtwagens, geladen met aardappelpuree, verloor door het bruuske 
manoeuvre een aanzienlijke hoeveelheid van zijn lading. Honderden liters puree kwamen als 
dikke brij op de rijbaan terecht. De rechterrijstrook was daardoor een hele tijd versperd. De 
brandweer had heel wat werk om de smurrie op te ruimen. Er vielen ook geen gewonden. 
Het verkeer ondervond wel grote hinder.
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4.2 Branden

Het brandweerkorps van de Hulpverleningszone Waasland, sector Beveren ontving in de loop 
van 2017 een zestigtal oproepen vanuit de Waaslandhaven. In achttien gevallen ging het om 
brandalarm zonder verder gevolg. Bij 23 oproepen ging het om effectieve branden: in dertien 
gevallen moesten de spuitgasten effectief branden in of van gebouwen blussen. Tien oproepen 
hadden betrekking op buitenbranden. Zes keer moest de brandweer een brandend voertuig 
blussen en tweemaal was er brand aan boord van een vaartuig. Bij zeven oproepen rukte het korps 
uit voor controle van geurhinder. Er was ook één oproep voor rookontwikkeling. 

Volgende feiten haalden de media:

• Begin april 2017 zorgde een incident op de site van Ashland voor enige ongerustheid toen 
een bovengrondse pijpleiding met methylchloride - een chemische, licht ontvlambare stof 
– een lek vertoonde. Gespecialiseerde teams van de brandweer waren snel ter plaatse. Zij 
plaatsten waterschermen die de eventueel vrijgekomen gassen verdunden. Daardoor bleef het 
probleem beperkt tot de bedrijfsgrenzen. Uit voorzorg werden alle aanwezige personeelsleden 
geëvacueerd. 

• Op de containerterminal van PSA aan het Deurganckdok vatte half juni 2017 een straddle 
carrier vuur. Het vuur greep snel om zich heen, omdat in het voertuig dat gebruikt wordt 
om containers te verplaatsen, veel hydraulische olieleidingen aanwezig zijn. Verschillende 
brandweerposten kwamen ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Niemand 
raakte gewond.

• Op 25 juni 2017 moest de brandweer massaal uitrukken naar afvalverwerkingsfirma Indaver aan 
de Molenweg. Op het dak van de verbrandingsinstallatie was tussen een van de muren brand 
ontstaan aan isolatiemateriaal. Het kostte de brandweer wel enige moeite om de brandhaard 
te bereiken. Gezien de beperkte omvang was het vuur snel onder controle. De schade bleef 
beperkt. 

• Bij het chemisch bedrijf Monument Chemical aan de Ketenislaan in Kallo ontstond er op 8 
oktober 2017 een kleine brand aan isolatiemateriaal. De brand werd zeer snel opgemerkt en 
het interne noodplan geactiveerd. De brandweer kwam met zwaar materieel ter plaatse, 
maar de bedrijfsbrandweer kon de vlammen zelf al grotendeels bedwingen. De schade bleef 
beperkt en er vielen geen gewonden. 

4.3 Vaststellingen Politie 

In 2017 registreerde de lokale politie van Zwijndrecht 125 meldingen binnen het havengebied. 
Daarenboven werden er 327 processen-verbaal opgesteld voor feiten binnen datzelfde gebied: 50 
gerechtelijke feiten, 11 verkeersongevallen en 266 verkeersinbreuken. Nog binnen het havengebied 
stelde de politie 266 verkeersovertredingen vast, meestal tijdens verkeersacties met controles 
op snelheid (5) en zwaar vervoer (6). Op het vlak van openbare orde/noodplanning waren er 
2 gebeurtenissen waarbij de lokale politie Zwijndrecht tussenkwam: een staking bij Arlanxeo 
(29.9.2017) en een vrachtwagenongeval met klein lek (19 oktober) t.h.v. de Nieuwe Weg.

Behoren de vaststellingen binnen het havengebied tot de bevoegdheid van de Scheepvaartpolitie 
(waarvan ons geen gegevens bereikten), dan treedt de lokale politie van zone Waasland-
Noord op in het polderdorp Doel. In 2017 liepen precies 162 meldingen van allerlei aard binnen: 
verdachte personen, toestanden of voertuigen; defecten of problemen met de slagbomen bij 
het binnenrijden van het dorp. Die slagbomen werden later vervangen door ‘verdwijnpalen’. Er 
kwamen ook meldingen binnen van geluidsoverlast, vandalisme of oproepen voor o.m. diefstallen, 
inbraken, onverantwoord rijgedrag en vechtpartijen. De meldingen kwamen vooral via MLSO, de 
bewakingsagenten van G4S, een patrouillerende politieploeg, de kerncentrale of via burgers. De 
bewakers van G4S noteerden 233 meldingen/tussenkomsten, waarbij 42 keer de politie ter plaatse 
werd gevraagd. 86 keer werden groepjes personen aangesproken en verzocht Doel te verlaten en 
in 101 gevallen werd de nummerplaat van verdachte voertuigen - waarvan de helft Nederlandse - 
doorgegeven. De lokale politie stelde 175 pv’s op o.m. voor het verboden betreden van woningen, 
niet overtreden van samenscholingsverbod, voor het bezit van drugs, brandstichting, vandalisme en 
verboden wapenbezit.



Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2017 | 79

Opletten aan overwegen  
blijft de boodschap 

In december 2017 zette 
spoornetbeheerder Infrabel 
een actie op het getouw om 
vrachtwagenbestuurders te 
sensibiliseren rond veiligheid 
aan overwegen, vooral in het 
havengebied. Infrabel riep de 
truckbestuurders op om de 
verkeersregels te respecteren 
en vooral aan overwegen 
steeds waakzaam te zijn. Bijna 
één op de drie ongevallen aan 
overwegen in ons land vindt 
plaats in havengebieden. Dat 

heeft onder meer te maken met het drukke verkeer van treinen en vrachtwagens in die 
omgeving. Maar het niet respecteren van de signalisatie blijkt echter de voornaamste oorzaak. 
Vrachtwagenbestuurders zien vaak de signalisatie niet omdat ze te snel rijden, niet goed 
opletten of de signalisatie negeren uit tijdnood. Goederentreinen kunnen niet altijd tijdig stoppen 
om een aanrijding te vermijden. Infrabel verdeelde tijdens de actieweek 25.000 folders aan 
vrachtwagenbestuurders in vijf terminals in havengebieden.

De actie van Infrabel kon nochtans niet verhinderen dat in dezelfde week nog een vrachtwagen 
op een locomotief inreed. Het ongeval gebeurde aan een spoorwegovergang aan de 
Steenlandlaan in Kallo. Een vrachtwagen van een Nederlandse firma kwam er in aanrijding 
met twee locomotieven die op weg waren naar een logistiek bedrijf. De trucker had de trein te 
laat opgemerkt en deed nog alles om een aanrijding te vermijden, maar tevergeefs. Gelukkig 
schampte de vrachtwagen, die een eind werd meegesleurd, de locomotief aan de zijkant 
waardoor die niet ontspoorde. Er vielen geen gewonden.

Ook eind juli werd op de Schoorhavenweg een Bulgaarse vrachtwagen gegrepen door 
een goederentrein. De vrachtwagen werd enkele meters weggeduwd. De trailer van de 
vrachtwagen liep lichte schade op, net als de trein. Zowel de vrachtwagenchauffeur als de 
treinbestuurder bleef ongedeerd. Als gevolg van het ongeval viel een groot deel van het 
goederenverkeer in de Waaslandhaven stil. Meerdere treinen kwamen vast te staan. De drukke 
verbindingsweg tussen de haven en de afrit Vrasene van de E34 was een tijdlang afgesloten in 
beide richtingen.

Omdat er de voorbije twee jaar talrijke ongevallen gebeurden aan spooroverwegen in de 
Waaslandhaven, werden de twee meest risicovolle overwegen aan de Steenlandlaan en de 
Schoorhavenweg in 2017 –op proef – uitgerust met een extra belsignaal, ribbelstroken en een 
dambordpatroon om truckers te waarschuwen dat zij een spooroverweg naderen.

Olievervuiling in Kieldrechtsluis

Begin november 2017 werd de Kieldrechtsluis, de grootste toegangspoort tot de Antwerpse 
haven op de Linkerscheldeoever, enige tijd buiten dienst gesteld wegens een aanzienlijke 
olievervuiling in de sluis. Om te vermijden dat de smurrie richting Deurganckdok of 
Waaslandkanaal zou drijven, werd de sluis tijdelijk buiten werking gesteld. Het reinigen van de 
sluis werd meteen aangepakt. De hinder voor het scheepvaartverkeer bleef beperkt, aangezien 
alle scheepvaartverkeer via de andere toegangspoort, de Kallosluis, werd omgeleid.
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Schepen lopen vast in Bocht van Bath 

Op 20 september 2017 liep voor de tweede keer in iets meer dan een maand tijd een schip vast 
in de Bocht van Bath, net over de Belgisch-Nederlandse grens. Dit keer botste een Duitse tanker 
op een containerschip en kwam daardoor vast te zitten op een zandbank. In de loop van de 
dag kon de tanker door sleepboten worden losgetrokken. Zeeschepen langer dan tweehonderd 
meter konden door het ongeval de Westerschelde een tijdlang niet op- of afvaren.

- Op 14 augustus liep de 366 meter lange CSCL Jupiter eveneens vast bij de Bocht van Bath.  
Het containerschip werd toen losgetrokken door 15 sleepboten.

De bocht van Bath wordt aangezien als het moeilijkste traject in de Westerschelde op de 
vaarroute van en naar de haven van Antwerpen. In de bocht, die vlak aan het beschermde 
Verdronken Land van Saeftinghe ligt, is de vaargeul niet al te diep uitgegraven. Boten hebben 
niet veel maneuvreerruimte om er de scherpe bocht te nemen. 

Noodplanoefeningen

Op 24 mei 2017 organiseerden de federale veiligheidsdiensten en de gemeentelijke crisiscel van 
Beveren in samenwerking met alle hulpdiensten een multidisciplinaire rampoefening in  
het Seveso-bedrijf Vopak in Kallo.

De gouverneur wil volgens een scenario dat enkel het bedrijf vooraf kent de noodplannen 
uittesten en bijsturen. Het gaat daarbij zowel om het intern noodplan van het bedrijf, het 
gemeentelijk noodplan, de interne en externe communicatie door het bedrijf, als de 
samenwerking tussen het bedrijf, de hulpdiensten en de overheid. Vopak Terminal Linkeroever 
(VTL) is een tankopslagbedrijf gespecialiseerd in de opslag van allerlei vloeistoffen (olie, 
chemicaliën, …). Het is een van de 48 Seveso-bedrijven-hoge drempel in Oost-Vlaanderen.  
In een Seveso-bedrijf worden gevaarlijke stoffen geproduceerd, behandeld of opgeslagen. 

Op 21 november 2017 organiseerde het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, in het 
kader van het nucleaire en radiologische noodplan voor het Belgische grondgebied, samen 
met alle andere hulpdiensten, zijn jaarlijkse nucleaire noodplanoefening die plaatsvond op de 
site van de kerncentrale van ENGIE Electrabel in Doel. Tijdens de oefening werden zowel de 
operationele aspecten op het terrein als de beleidsmatige aspecten getest. Op basis van de 
bevindingen na de oefening zal in de komende maanden een grondige evaluatie worden 
gemaakt. De eindconclusies worden gebruikt om de bestaande procedures en plannen waar 
nodig te verfijnen met het oog op een adequate bescherming van de bevolking bij een reële 
noodsituatie.
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DEEL 3 
FINANCIEEL VERSLAG 

3
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NAAM:

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0223.944.690

DATUM 15/02/2007 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 13/06/2018

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2017 31/12/2017tot

Vorig boekjaar van 1/01/2016 31/12/2016tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT.  VOL 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.
40 1 EUR

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

 0223.944.690

Opdr vereniging

België

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied

Sint-Paulusplein

9120 Kallo (Beveren-Waas)

27

zijn /

Gent, afdeling Dendermonde

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

1

2

3

IN EURO (2 decimalen)JAARREKENING

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 
omdat ze niet dienstig zijn:

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

44
6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.11, 6.17, 6.18.1, 6.18.2, 8, 9 

    Facultatieve vermelding.

    Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

1/44

1

2

3    Schrappen wat niet van toepassing is.
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0223.944.690  VOL 2.1

Aerts Freddy

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013

Sint-Margrietstraat 4, 9140 Elversele, België

Deckers Miet

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013

Nieuwe Arenberg 2, 9130 Kieldrecht (Beveren), België

Verhoeven Björn

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013- 31/01/2017

Hoge Kaart 138, 2930 Brasschaat, België

Van Geertsom Julien

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013

Kasteelstraat 82, 9140 Temse, België

Herremans Kris

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013

Prins Leopoldstraat 18, 2070 Zwijndrecht, België

Tindemans Guy

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013

Peter Benoitlaan 35, 9120 Beveren-Waas, België

Hulstaert Kristien

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013

Gaverlandstraat 40, 9120 Beveren-Waas, België

Kennis Koen

Functie : Bestuurder

Mandaat : 27/03/2013- 14/06/2017

Bosduifstraat 19, 2018 Antwerpen 1, België

Deckers Peter

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 27/03/2013

Ruiterstraat 70, 9130 Verrebroek, België

2/44
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Nr.  VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

 0223.944.690

Vlegels Boudewijn

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 26/03/2014

Oud Aerenberg 78, bus 1, 9130 Kieldrecht (Beveren), België

Kegels Filip

Functie : Bestuurder

Mandaat : 26/03/2014

Marktplein 11, 9130 Kieldrecht (Beveren), België

Van Fraechem Stephan

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/12/2014

Wegvoeringsstraat 27, 9230 Wetteren, België

Vandermeiren Jacques

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 14/12/2016

Sint-Andriesstraat 32, 2000 Antwerpen, België

Peeters Eline

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/06/2017

Kemphaanlaan 19, 2960 Brecht, België

Beernaers Greet

Functie : Bestuurder

Mandaat : 14/06/2017

L. Vleeschouwerslaan 57, 2900 Schoten, België

Callens, Pirenne & Co          0427.897.088

Functie : Andere functie

Mandaat : 1/01/2017- 31/12/2019

Jan Van Rijswijcklaan 10, 2000 Antwerpen, België

Vertegenwoordigd door :
Callens Philip

Bedrijfsrevisor

Jan van Rijswijcklaan 10 , 2000 Antwerpen, België

1.

3/44
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Nr.  0223.944.690  VOL 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de onderneming **,
B.    Het opstellen van de jaarrekening **,
C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

commissaris is.

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

(A, B, C en/of D)
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Facultatieve vermelding.

4/44
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BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

Terreinen en gebouwen ..............................................

Installaties, machines en uitrusting .............................

Meubilair en rollend materieel .....................................

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

Overige materiële vaste activa ...................................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

Financiële vaste activa

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

..................................................................

....

....................................................

..................

..................................................

......................................................

.....................................................

..............

153.169.759,09

153.013.073,92

12.474,27

144.210,90

164.842.142,91

11.672.383,82

162.521.596,71

151.229.212,89

145.517.801,61

6.560,56

98.261,15

5.606.589,57

11.292.383,82

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

Verbonden ondernemingen
..........................................Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ...........................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..........................................................................

Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ............................................................

Andere financiële vaste activa .......................................

Aandelen ................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

6.15

6.15 1.588.000,00

1.588.000,00

10.084.383,82

10.084.383,82

1.208.000,00

1.208.000,00

10.084.383,82

10.084.383,82

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

5/44
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen .......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .....................................................................

Grond- en hulpstoffen .............................................

Goederen in bewerking ...........................................

Gereed product .......................................................

Handelsgoederen ....................................................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........

Vooruitbetalingen ...................................................

Bestellingen in uitvoering ..............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .............................................................

Overige beleggingen .....................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

6.5.1 /
6.6

6.6

.........................................................

..........
...................................
................................

.........................

.........................

.................

...............................

...............................

.....

...............................................................

....

...............................................................

....
...................................................
................
..................................................
.................

31.434.930,43

1.793.579,00

1.793.579,00

1.044.450,41

273.274,25

771.176,16

12.500.000,00

12.500.000,00

15.804.715,97

292.185,05

196.277.073,34

30.258.575,19

2.016.820,00

2.016.820,00

1.550.078,90

362.301,76

1.187.777,14

12.000.000,00

12.000.000,00

12.949.147,89

1.742.528,40

192.780.171,90

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

6/44
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal .......................................................

Niet-opgevraagd kapitaal    .........................................

Wettelijke reserve........................................................

Onbeschikbare reserves .............................................

Voor eigen aandelen ............................................

Andere ..................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

........................................................

..............
............................................................................
..................

..................................................................

....

..........................................................................

...................

................................(+)/(-)

...................................................

................

Belastingvrije reserves .................................................

Beschikbare reserves
...................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 
netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................
...........................
...........................
.............

80.660.717,40

84.827.384,06

4.166.666,66

82.227.127,65

1.473.455,27

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................
.............................

133

168

2.083.760,00

2.083.760,00

165.407.277,76

81.428.690,04

85.595.356,70

4.166.666,66

471,79

82.759.844,94

625.000,00

82.134.844,94

1.218.270,99

6.147.968,21

6.147.968,21

164.986.772,11

471,79

82.852.127,65

625.000,00

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
....................

160

Fiscale lasten ............................................................... 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 162

Milieuverplichtingen
.......................................................

163

Overige risico's en kosten ............................................ 2.083.760,00164/5 6.147.968,21

4

5

6.7.1

6.8

7/44

    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4

5



94 | Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2017

Nr.  0223.944.690  VOL 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

....................................

...............................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................
.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels ................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..............

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................
..............................................
.....................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

29.206.541,23

1.443.677,28

402.010,00

27.532.008,49

3.772.561,44

560.282,77

412.683,77

151.408,91

32.576,21

118.832,70

22.635.071,60

230.855,46

196.277.073,34 192.780.171,90

21.224.925,93

1.726.020,55

184.352,35

19.247.195,51

3.186.198,09

1.126.279,08

1.126.279,08

707.895,80

143.910,55

29.856,74

114.053,81

14.082.911,99

251.709,87

Toel.

1.041.667,28 1.541.668,20170/4

560.282,77

6.9

6.9

6.9

6.9

Achtergestelde leningen ........................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

Kredietinstellingen ................................................

Overige leningen ..................................................

Handelsschulden ........................................................

Leveranciers .........................................................

Te betalen wissels ................................................

170

171

172

173

174

175

1750

1751

1.041.667,28 1.541.668,20

8/44
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RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ............................................

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .........................

Aankopen ..................................................................

Voorraad: afname (toename)  ...........................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen .........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 
(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ......................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ......................................................................... (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

 6.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa ..............................................................................

 6.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)  6.10

 6.10

....................................(+)/(-)

15.688.679,02

12.479.701,11

773.196,07

2.846.933,04

4.693.319,61

910.612,84

608.658,63

489.745,95

12.841.745,98

12.634.695,89

12.232.724,59

401.971,30

3.489.663,96

3.148.730,73

818.768,35

1.371.072,42

7.345,80

55.997,43

9.145.031,93

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

...........................................................

................

.....................................................................

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 2.435.781,84 6.12

-3.860.403,99 -1.916.171,90

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 5.000,00 3.921,1366A 6.12

9/44
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen .......................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

.........(+)/(-
)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ...................
...................
...................
............

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................
....................
....................
..........

Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)  6.13

................................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................
........................
......................Overboeking naar de belastingvrije reserves .....................

.....................

.....................

.......
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .......(+)/(-)

14.117.864,33

514.085,88

514.085,88

13.603.778,45

13.603.778,45

9.951.438,62

59.582,71

59.582,71

9.891.855,91

9.891.855,919905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ..................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

Andere financiële kosten ............................................

.................................................................

..

.......................................................

...................

Andere financiële opbrengsten ...................................  6.11

Financiële kosten  6.11

1.017.044,00

142.101,14

211.373,40

20.301,13

74.099,06

277.019,69

562.802,75

41.638,22

82.000,37

346,32

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

1.370.518,54 888.753,38

94.400,19 82.346,69

881.460,66Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 1.370.518,54

7.292,72Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................ 76B

82.346,69Recurrente financiële kosten ........................................... 65 94.400,19

Niet-recurrente financiële kosten ...................................... 66B

 6.12

 6.12

10/44
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ...................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................

......................................................

...............

........................................................(+)/(-)

......................................

...............................
......................................................................................
...............

aan de overige reserves ........................................................................

13.603.778,45

13.603.778,45

92.282,71

92.282,71

13.511.495,74

13.511.495,74

9.891.855,91

9.891.855,91

12.738,21

5.092.282,71

5.092.282,71

4.812.311,41

4.812.311,41

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden ......................................................................... 697

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

aan de reserves .................................................................................... 12.738,21

791

792

11/44
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

.......................................

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

152.892.034,27

6.321.196,59

804.020,00

3.950.205,40

162.359.416,26

576.217,48

1.127.347,96

2.523.240,17

9.346.342,34

153.013.073,92

7.374.232,65

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

12/44
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

63.270,05

13.157,92

76.427,97

7.244,21

63.953,70

12.474,27

56.709,49

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

13/44
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

181.958,49

71.146,69

25.999,47

25.196,94

83.697,34

25.999,47

82.894,81

144.210,90

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

227.105,71

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

14/44



Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2017 | 101

Nr.  0223.944.690  VOL 6.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

5.606.589,57

-5.606.589,57

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING -
DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar..............................
..............................
..............................
.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
..........................
..........................
.............

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

1.208.000,00

590.000,00

-210.000,00

1.588.000,00

1.588.000,00

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

8622

8632

8552

(282)

283P

(283)

8652

...........................

...........................

...........................

..........

Aanschaffingen...........................................................................................
.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.......................................

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................
..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................
...........................
...........................
..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

10.084.383,82

10.084.383,82

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................
.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke
rechten

rechtstreeks doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)
(+) of (-)Aard

WIND AAN DE STROOM NV 4.502.82931/12/2016 EUR 1.699.536
Sint Paulusplein 27 
9120 Beveren-Waas
België
0848.096.932

Aandelen op
naam

100 28,00 0,00

RAILPORT ANTWERPEN NV 44.23631/12/2016 EUR -4.929
Entrepotkaai 1 
2000 Antwerpen
België
0538.888.250

Aandlen op
naam

8.000 12,50 0,00

ENERGIECLUSTER LINKEROEVER
CVBA

6.285.42531/12/2016 EUR -13.190

Molenweg - Haven 1940 
9130 Kieldrecht (Beveren)
België
0563.952.258

Aandelen op
naam

40.000 10,00 0,00
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ......................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag .........................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand .......................................................................

meer dan één jaar ..............................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .....................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 12.500.000,00 12.000.000,00

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.................................................................................

...................................

.................................................

.................................................

..................

..............................

..............................

..............................

..........................

Edele metalen en kunstwerken ................................................................ 8683

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Over te dragen kosten 51.165,26

Verkregen opbrengsten 241.019,79
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STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 85.595.356,70

84.827.384,06

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

289.350,72 231Aangroei aandlen B n.a.v. inbreng Vlaams Gewest

-1.057.323,36 -846Vernietiging aandelen B n.a.v. overdrachten van terreinen

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

6.250.000,00 5.000Aandelen A

78.577.384,06 62.862Aandelen B

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam..................................................................................

Gedematerialiseerde aandelen................................................................

Niet-opgevraagd bedrag
Opgevraagd, niet-gestort

bedrag
Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal
......................................................................................Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
.........................................................................

4.166.666,66(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

433.333,33Gemeente Beveren

104.166,67Gemeente Zwijndrecht

1.562.500,00Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

1.441.666,66Samenwerkingsverband van het Land van Waas

625.000,00Vlaams Gewest
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Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag
..........................
..........................
..........................
..................

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............

............................................................................................................................

......................................................................................................................................
............

.........................................................................

..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

................................................

.........................................................................................

..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...............................................
......................................................................................................
.................................

Aandelen buiten kapitaal
Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................
............. ...................................................................................................

....................................

...............................................................

...............................................................

.....................................................................................
...........................................................
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Voorzieningen archeologisch onderzoek Logistiek Park West 1.034.000,00

Voorzieningen ontbosssen Haasop 15.000,00

Voorzieningen Pendeldienst 200.000,00

Voorziening onroerende voorheffing 200.000,00

Voorziening planplaten LPW-West 76.000,00

Voorziening Hooghuis 500.000,00

Voorziening Prospersite 58.760,00
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Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Handelsschulden .................................................................................................................................
.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

.............................................

........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ..................................................
..................................................
..................................................

3.772.561,44

499.999,92

3.272.561,52

3.772.561,44

1.041.667,28

1.041.667,28

402.010,00

1.443.677,28

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................
.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................
.

Financiële schulden ..................................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................
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Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 
van de onderneming

..............................................

.......................

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............................................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming ....................................................................................................................

.........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .......................................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
..................................................

32.576,21

118.832,70

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen....................................................................................................................................
......Bezoldigingen en sociale lasten.................................................................................................... 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
......................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................
.

Financiële schulden
............................................................................................................................Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden
................................................................................................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
......................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels .......................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................
.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden
................................................................................................................................

Codes Boekjaar

24/44



Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2017 | 111

Nr.  0223.944.690  VOL 6.9

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Over te dragen opbrengsten Haandrp GHA 230.855,46
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Concessies Linkerscheldeoevergebied 5.976.845,79 6.030.777,13

Erfpachten Linkerscheldeoevergebied 5.365.104,76 5.574.200,86

Diverse vergoedingen 15.292,64 5.290,73

Wachtvergoedingen windturbines 524.267,48 118.381,27

Pendelfonds 594.740,40 479.891,18

Doorgerekende kosten 3.450,04 24.183,42

Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ................................................................................................... 773.196,07 373.876,06740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ...........

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................

12

11,2

17.400

11

17.680

10,2

9088

9087

9086

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ..........................

Andere personeelskosten ..........................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................

615.154,51

205.897,90

89.560,43

580.137,53

165.133,04

73.497,78

620

621

622

623

624
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Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .............................. (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

7.345,80

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere ......................................................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen ...........................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ................................................................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

758.760,00

4.619.163,99

558.760,00

2.474.931,90

118.290,07

371.455,88

3.908,96

52.088,47

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen

Kosten voor de onderneming ....................................................................

3,0

834

16.248,54

0,1

8

232,96

9096

9097

9098

617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ...............................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

........................................................

........................................................

.......

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ......................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten .....................................................................................................
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

2.435.781,84

1.127.347,96

67.039,00

7.292,7276

760

7620

7630

...........................................................

...........................................................

.

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 2.435.781,84(76A)

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................. 1.241.394,88764/8

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ........

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

761

7621

7631

........................................................

........................................................

.......

Niet-recurrente financiële opbrensten 7.292,72(76B)

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................ 7.292,72769

......................................................................

.................................................
NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

5.000,00 3.921,1366

660

6620

6630

...................................................................

....................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten 5.000,00 3.921,13(66A)

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ..................................................... 5.000,00 3.921,13664/7

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ...................................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

661

6621

6631

...............................................................

........................................................
Niet-recurrente financiële kosten (66B)

Andere niet-recurrente financiële kosten ................................................. 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten ................................................................................................. (-) 6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .............................................

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .............

514.085,88

514.085,889135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

....................................................................................

...................................................

............................................................................

...........................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties .................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................ 9142

9141

9144Passieve latenties ..............................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN
TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ..............................................................

Door de onderneming ................................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

Roerende voorheffing ................................................................................

1.428.978,09

1.974.769,51

1.602.175,09

2.577.765,04

180.303,63

514.085,88 58.726,07

164.421,64

9146

9145

9148

9147
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ........................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .......................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ...................................................................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .......................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ....................................................................................................................................................

9150

9149

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.........

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ............................................ 9151

Maximumbedrag ten belopen waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd  ........................................................................................................................................ 9153

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) goederen 9214......................................................................................................
.............................................................Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215......................................................................................................
.............................................................Verkochte (te leveren) deviezen 9216......................................................................................................
.............................................................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

zie toelichting 6.20

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN
PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die
niet kunnen worden becijferd)

zie toelichting 6.20 (bijlage 2)
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming................

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................
Financiële vaste activa

Andere vorderingen .................................................................................

Vorderingen ................................................................................................
...............................Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Geldbeleggingen

Aandelen .................................................................................................

...........................................................................................

....................................

Vorderingen .............................................................................................

Schulden ........................................................................................................
.......................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ..............

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................
........................................
........................................
.......

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa ....................................................
....................................................
.......................Opbrengsten uit vlottende activa ..............................................................

..............................................................

...Andere financiële opbrengsten ................................................................
...............................................................Kosten van schulden ...............................................................................

................................................Andere financiële kosten ..........................................................................
.....................................................

1.017.044,00

139.681,80 562.802,75

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

...................................................................

.............................................................................................................................
..............................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming..........

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................
Financiële vaste activa

Andere vorderingen .................................................................................

Vorderingen ................................................................................................
...............................Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Schulden

Op meer dan één jaar ..............................................................................

.......................................................................................................

........................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ........

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................
........................................
........................................
.......

Financiële vaste activa

1.588.000,00 1.208.000,00

1.588.000,00 1.208.000,00

9253

9263

9273

9283

9293

9303

9313

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9262

9252.................................................................................
..............................................Deelnemingen .........................................................................................

Vorderingen ...................................................................................................
............................

Schulden

1.793.579,00

1.793.579,00

2.016.820,00

2.016.820,00

........................................................................................................

....................... 9362

9372

9272

9282

9292

9302

9352

9312

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

Andere vorderingen .................................................................................

Op meer dan één jaar .............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van
deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de
transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BoekjaarCodes

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500..........................................................................................
......................................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501.............................................................................................
...................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502....................................................
....................................................
........................Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening

toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ........................................................................................

14.412,64

9504

9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

4.900,00

2.400,00

9505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...........................................................................
................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
...........................................................................
................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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WAARDERINGSREGELS
- -De waarderingsregels worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van
het
   Wetboek van vennootschappen. Zij werden ten opzichte van het vorig boekjaar niet gewijzigd.

- Opbrengsten uit erfpachten of concessies die vooruit betaald werden aan de Maatschappij worden slechts opgenomen in het resultaat
van het
   boekjaar dat betrekking heeft op de betrokken erfpacht of concessie.

- Kosten van oprichting en kapitaalsverhoging komen rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening van het boekjaar waarin ze worden
besteed.

- Financiële vaste activa worden gewardeerd tegen hun aanschaffingsprijs. Een waardevermindering wordt geboekt wanneer de
intrinsieke waarde
  van de deelnemingen, rekening houdend met de vooruitzichten, duurzaam lager ligt dan de aanschaffingswaarde.

- Vorderingen en schulden op meer dan een jaar
- Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar
- Geldbeleggingen
- Liquide middelen
- Overlopende rekeningen

Ze worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Waardeverminderingen op vorderingen worden geboekt bij faling of bij klaarblijkelijk
en
duurzaam onvermogen van niet verzekerde klantenvorderingen. Vorderingen en schulden in vreemde munten, waarvoor geen
indekkingsovereenkomst
bestaat om de koerswijzigingen uit te schakelen, worden in Euro omgezet tegen de bankkoers van het einde van het boekjaar. De
omrekeningsverschillen worden per munt berekend.

De betalingen gedaan aan de feitelijke vereniging waarbij de Maatschappij lid is, worden omwille van hun duurzaam karakter opgenomen
onder de financiële vaste
activa ten belope van de inbreng aan nominale waarde verminderd met de reeds uitgevoerde overdrachten van terreinen vanuit de
Grondenbank aan de Maatschappij LSO.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun aanschaffingsprijs en eventuele bijkomende kosten. Minderwaarden worden
geboekt in de mate
dat deze duurzaam zijn. In de mate dat de Maatschappij bepaalde activa die ze heeft verworven, wettelijk of contractueel, dient af te staan
aan
aanschaffingsprijs en de tegenpartij deze dient te verwerven aan deze prijs, worden er geen minderwaarden opgenomen.

De oprichtingskosten werden onmiddellijk ten laste genomen.
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

-Maatschappij Linkerscheldeoever is op een enkele uitzondering na eigenaar van vrijwel alle privégebouwen in het centrum van Doel. Voor
een omstandige omschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden die dit met zich brengt wordt verwezen naar het jaarverslag
over 2017, meer bepaald naar het hoofdstuk "Financieel Verslag". Gezien de gerechtelijke uitspraken in voordeel van Maatschappij
Linkerscheldeoever m.b.t. de van haar geëiste dwangsommen voor 2 adressen in Doel-centrum, en dit zowel in Eerste Aanleg als in
Beroep, en gezien de tegenpartij geen Cassatieberoep heeft ingesteld werd de daartoe eerder aangelegde voorziening t.b.v. 1.002.700
euro integraal terug genomen en dus op nul gesteld.
-In het kader van de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven en de wettelijke en statutaire opdrachten die Maatschappij
Linkerscheldeoever terzake heeft, verbond de Maatschappij zich - samen met het Vlaamse Gewest en het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen en elk ten belope van 1/3 - tot de oprichting van een "Pre-grondenbank Strategisch Plan haven van Antwerpen, deel
Linkeroever" met het oog op de verwerving van landbouwgoederen. Inmiddels werd met dezelfde partners een definitieve grondenbank
opgericht en dit n.a.v. de definitieve vaststelling van het GRUP "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen. Tot dusver bracht de
Maatschappij Linkerscheldeoever in totaal 13,54 mio euro aan financiële middelen in beide grondenbanken in. Zie hiervoor eveneens het
"Financieel Verslag". Aldus creëerde de Maatschappij een op te stellen vordering voor dit bedrag t.a.v. de Grondenbank
linker-Scheldeoever.  De onroerende goederen die met deze middelen werden verworven door de pre-grondenbank op naam van de
Maatschappij Linkerscheldeoever (dit is het geval in het Logistiek Park Waasland, fase West) werden in mindering gebracht van deze
vordering. Per 31.12.2017 bedraagt de vordering van MLSO op de Grondenbank LSO 10.083.344 euro.
-In 2009 verwierf de Maatschappij Linkerscheldeoever een terrein van ca. 17 ha binnen zeehavengebied jegens een private eigenaar,
waarop een concessie werd verleend die echter in 2011 door de concessionaris werd verbroken. Hieromtrent nam de juridische procedure
een einde en wel in het voordeel van MLSO.  In eerste aanleg verwierf MLSO een schadevergoeding, doch de tegenpartij ging in beroep.
Het Hof van Beroep (Gent) heeft in haar zitting van 03.02.2017 het beroep van betrokkene afgewezen en de beslissingen van de eerste
rechter integraal bevestigd. De veroordeling tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 1.241.394,88 euro bleef dus
gehandhaafd. Betrokkene heeft deze inmiddels via de gerechtsdeurwaarder overgemaakt aan Maatschappij Linkerscheldeoever. Het
terrein werd inmiddels sedert enkele jaren opnieuw in concessie verleend aan een andere concessionaris.
-Ingevolge de provisionele vervroegde terugbetaling door de Maatschappij aan het Vlaams Gewest (2004) voor eerder ingebrachte
terreinen werd een bedrag van 993.457,00 euro aangehouden op de in 2004 aangelegde orderrekening "te vernietigen aandelen B" en dit
tot alle details betreffende deze transactie en/of terreininbrengen zullen geregeld zijn.  In 2015 vond de eigendomsoverdracht plaats van
één betrokken terrein (gekend als "ten Noorden van Indaver") voor een bedrag van 281.093,49, waarvoor de aandelen B in 2016 werden
vernietigd. Het saldo van 673.236,30 euro blijft ook in 2017 behouden en betreft een nog in te brengen terrein ten Westen van Doeldok.
-De in 2004 met het Havenbedrijf Antwerpen gesloten financieringsovereenkomst tot overdracht van een aantal gronden t.b.v.
12.576.659,70 euro als provisionele betaling, en de navolgende prefinanciering vanwege het Havenbedrijf op 27.10.2008 van 2.612.057,38
euro leidde vanaf 2011 tot de effectieve overdracht vanuit MLSO aan het Havenbedrijf van meerdere terreinen zoals o.m. de terminals aan
het Deurganckdok en verspreide concessieterreinen. Ook in 2017 was dit het geval en wel t.b.v. 253.303,46 euro zodat het saldo van de
prefinanciering door het Havenbedrijf nog ca. 2.944.074 euro bedraagt.
-Vooraleer de Westelijke fase van het Logistiek Park Waasland kan ontwikkeld worden, werd conform de bestaande decretale
verplichtingen een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek de noodzaak tot opgravingen vooraleer voor deze terreinen de
uiteindelijke bestemming kan gerealiseerd worden. Daartoe werd in 2015 een voorziening aangelegd voor een bedrag van 5.100.000 €
conform de vaststelling door de Raad van Bestuur (24 juni 2015). Per einde boekjaar 2017 bedraagt het saldo hiervan nog 1.034.000 euro.

ANDERE NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Uitbouw en uitbating van het Logistiek Park Waasland:

-Ingevolge de Beleidsovereenkomt met het Vlaams Gewest en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen van 1 juli 1999, houdt de
Maatschappij een afzonderlijke exploitatierekening bij, waarin alle inkomsten en uitgaven met betrekking tot het Logistiek Park Waasland
gespecifieerd worden. Indien op het einde van het boekjaar de historisch gecumuleerde opbrengsten de historisch gecumuleerde kosten
overstijgen, dan wordt er een schadevergoeding aan een derde partij toegekend. Doordat het gecumuleerde saldo op 31 december 2017
een negatief bedrag van  -2.879.587,68 EUR voorstelt, wordt er geen schadevergoeding toegekend voor het boekjaar 2017. Dit bedrag is
in feite een voorwaardelijke vordering die niet tot uitdrukking komt op de balans.
-Eerder diende MLSO bezwaar in aangaande de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing die echter werden afgewezen door het
agentschap Vlaamse Belastingdienst. Zie voor meer detail het Financieel Verslag bij deze jaarrekening (punt 6). Op 6 maart 2018 volgden
de uitspraken in beroep, dewelke opnieuw in het nadeel van MLSO waren. Gelet op de inhoud van deze arresten van het Hof van Beroep
te Gent, besliste de Raad van Bestuur op 2 mei 2018 tot het aanvragen van cassatie-advies. De uitkomst hiervan is onzeker, het is
daarom aangewezen de voorziening van 200.000 euro te behouden. 
-In het boekjaar 2016 werden een aantal facturen m.b.t. de aanleg van het Logistiek Park Waasland ten onrechte geheel in kosten
genomen daar waar deze dienden te worden geactiveerd. Dit werd rechtgezet in 2017 en betreft een bedrag van 1.127.347,96 EUR,
opgenomen in het resultaat als "niet-recurrente bedrijfsopbrengst".
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Financieel verslag

Commentaar bij de jaarrekening over 2017

1. Analyse van de ontwikkeling en de resultaten van de Maatschappij
   Tijdens het boekjaar 2017 namen de bedrijfsopbrengsten met ca. 24% toe t.o.v. 2016. Deze aanzienlijke stijging is hoofdzakelijk het
gevolg van:
-een definitief verworven schadevergoeding in voordeel van Maatschappij Linkerscheldeoever t.b.v. ca. 1,241 mio €;
-een terugname van afschrijvingen m.b.t. het Logistiek Park Waasland;
-de stijging van de omzet tengevolge van concessies/erfpachten met ca. 2 %.
-enkele aan MLSO toegekende subsidies.

De uiteindelijke bedrijfswinst ligt  ruim 40 % hoger dan het jaar voordien. Dit is in de eerste plaats het gevolg van bestedingen en
terugnemingen uit eerder aangelegde provisies waarvan de voornaamste zijn:
-Deze aangelegd n.a.v. de archeologische onderzoeken en opgravingen in de westelijke fase van het Logistiek Park Waasland: terugname
van per saldo ruim 2.7 mio € door de vordering van de werken;
-Deze aangelegd n.a.v. enkele juridische procedures m.b.t. Doel-centrum: terugname van per saldo ruim 1 mio € door de opheffing van
dwangsommen.

Met betrekking tot de aandelen B waren op 31 december 2017 aan het Gewest volgende aandelen B toegekend:

"ingevolge inbreng van vroeger verworven gronden: 
        14.844,71977 aandelen B (18.555.899,71 euro)

"ingevolge geprefinancierde verwervingen: 
    48.017,18748 aandelen B(60.021.484,35 euro)

"totaal:     62.861,90725 aandelen B(78.577.384,06 euro)

2. Bestemming van het resultaat

Rekening houdend met de verantwoorde terugname uit voorzieningen, met het behoud en bovendien de aanleg van de nodige bijkomende
voorzieningen; rekening houdend eveneens met de voorzichtige houding die werd aangenomen door een aantal belangrijke uitgaven voor
de aanleg van het Logistiek Park Waasland meteen volledig af te schrijven, maar tevens rekening houdend met de in het verleden
belangrijke reserves die werden aangelegd met het oog op verdere ontwikkelingen en evoluties op het gebied van grondbeleid en
investeringen wordt voorgesteld om in tegenstelling tot het verleden het resultaat, dat over het boekjaar 13.613.843,47 euro bedraagt,
integraal toe te kennen aan de aandeelhouders behoudens de jaarlijks verder op te bouwen reserve i.v.m. het deponieterrein dat in gebruik
is bij Indaver. Bovendien worden nu door het grotendeels vernietigde deelGRUP 2014 (Raad van State, 20.12.2016) een aantal voorziene
ontwikkelingen niet gerealiseerd. De bestaande reserves laten Maatschappij Linkerscheldeoever toe om verder in te gaan op
opportuniteiten op vlak van verwerving van bijkomend patrimonium, als verruiming van het aanbod van bedrijventerreinen, en om haar
verantwoordelijkheid te blijven nemen ten aanzien van de Grondenbank Linkerscheldeoever met name bij de verwervingen van
landbouwgoederen en de medefinanciering van de daaraan gekoppelde sociale begeleidingsmaatregelen.  Daarnaast laten deze reserves
toe om verder in te staan voor de financiering van archeologische opgravingen, aanleg van natuurzones en ontsluitingswegen n.a.v. de
realisatie van het Logistiek Park Waasland. 

Daarom wordt voorgesteld het resultaat van het boekjaar 13.603.778,45 euro als volgt aan te wenden:

1.een toevoeging te doen aan het reservefonds Indaver: 92.282,71 euro

2.het saldo van  13.511.495.74 euro uit te keren als dividend aan de deelnemers, conform de statuten, hetzij:

"vergoeding van het door de vennoten ingebracht kapitaal aan de Euribor-intrestvoet op 12 maanden die voor deposito's in euro
gehanteerd wordt op 31 december van het verlopen boekjaar maar die negatief is  (-0,1897  %)  zodat geen vergoeding mogelijk is 
"een preferentieel dividend t.b.v. 1/3 van het saldo aan de gemeente Beveren en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het
Land van Waas;
"het resterende deel aan alle deelnemers.

3. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden
In toepassing van de wet van 13 januari 2006 (B.S. 20 januari 2006) doet de Raad van Bestuur betreffende risico's en onzekerheden het
volgende opmerken:

-In het centrum van Doel werden op enkele uitzonderingen na vrijwel alle privégebouwen door de Maatschappij verworven. Gezien de
afspraken die gemaakt werden met de gemeente Beveren en Interwaas, en gelet op de aansprakelijkheid die de Maatschappij draagt als
zijnde eigenaar, is een aantal kosten met betrekking tot deze gebouwen onvermijdelijk, onder meer voor het slopen van woningen conform
het uitdoofbeleid voor Doel waarover de Vlaamse regering zich op 23.03.2007 heeft uitgesproken evenals voor het beveiligen van
woningen om redenen van hygiëne, openbare veiligheid en volksgezondheid, e.d.
Dergelijke kosten zijn impliciet opgenomen in de prefinancieringsovereenkomst afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de
Maatschappij die o.m. voorziet dat, bij overdracht van patrimonium door de Maatschappij aan het Havenbedrijf, dit gebeurt 'tegen dezelfde
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voorwaarden als de Maatschappij deze zelf heeft verworven met inbegrip van alle door haar gedragen kosten'. De recuperatie van deze
kosten is vooralsnog nog onzeker.
Dezelfde prefinancieringsovereenkomst brengt ook mee dat het patrimonium van de Maatschappij in Doel, ook na afbraak, zijn waarde
behoudt.

-Gezien de gerechtelijke uitspraken in voordeel van Maatschappij Linkerscheldeoever m.b.t. de eerder van haar geëiste dwangsommen
voor 2 adressen in Doel-centrum, en dit zowel in Eerste Aanleg als in Beroep, en gezien de tegenpartij geen Cassatieberoep heeft
ingesteld werd de daartoe eerder aangelegde voorziening t.b.v. 1.002.700 euro integraal terug genomen en dus op nul gesteld.

-In het kader van de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven en de wettelijke en statutaire opdrachten die de Maatschappij
Linkerscheldeoever terzake heeft, verbond de Maatschappij zich - samen met het Vlaamse Gewest en het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen en elk ten belope van 1/3 - tot de oprichting van een "Pre-grondenbank Strategisch Plan haven van Antwerpen, deel
Linkeroever" met het oog op de verwerving van landbouwgoederen. Conform aan deze overeenkomst bracht de Maatschappij hier reeds in
2008 een bedrag in van ca. 3,34 mio euro en creëerde aldus een op te stellen vordering voor dit bedrag t.a.v. deze pre-grondenbank. De
onroerende goederen die met deze middelen werden verworven door de pre-grondenbank op naam van de Maatschappij
Linkerscheldeoever (dit is het geval in het Logistiek Park Waasland, fase West) werden in mindering gebracht van deze vordering. Door de
Maatschappij Linkerscheldeoever werden bijkomende middelen verstrekt aan de inmiddels definitieve 'Grondenbank Linkerscheldeoever'
die werd gecreëerd in vervanging van de pre-grondenbank, om de realisatie van het GRUP te bevorderen dat in 2013 door de Vlaamse
Regering voorlopig werd vastgesteld. Het betreft een inbreng van 700.000 euro in 2013, van  3.500.000 euro in 2014, van 5.000.000 euro
in 2015, en van 1 mio euro in 2016.

-M.b.t. de ontwikkeling en uitbating van het Logistiek Park Waasland werd - ingevolge de Beleidsovereenkomst dd. 01 juli 1999 met het
Vlaams Gewest en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen - een overeenkomst gesloten tussen de Maatschappij Linkerscheldeoever en
Interwaas tot bepaling van o.m. de modaliteiten van vaststelling en uitbetaling van de uit de Beleidsovereenkomst voortvloeiende
schadevergoeding.  De schadevergoeding is gelijk aan het exploitatieresultaat van het Logistiek Park Waasland, te verstaan als het
verschil tussen alle opbrengsten (concessies, windturbines e.d.) enerzijds en anderzijds de kosten die rechtstreeks verband houden met
de ontwikkeling, uitbouw en uitbating van het Logistiek Park Waasland, en de onrechtstreekse kosten van de Maatschappij
Linkerscheldeoever zijnde een pro-rata aan de hand van een bepaalde oppervlakteratio. Investeringen in infrastructuur worden via
afschrijvingen in de kosten opgenomen. 

-In drie dossiers werd het bezwaar van MLSO aangaande de aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing afgewezen door het agentschap
Vlaamse Belastingdienst.  Een actuele stand van zaken leest u verder onder punt 6.

4. Kwijting
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering kwijting te willen verlenen aan de bestuurders
en commissaris van de Maatschappij voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

5. Bestaan van bijkantoren
De Maatschappij heeft geen bijkantoren

6. Belangrijkse gebeurtenissen na balansdatum
In drie dossiers werd het bezwaar van MLSO aangaande de aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing (O.V.) afgewezen door het
agentschap Vlaamse Belastingdienst.  MLSO dient steevast bezwaar in tegen de aanslagbiljetten voor O.V., gelet op de vrijstellingen
waarvan MLSO in het verleden steeds kon genieten als zijnde opdrachthoudende vereniging. MLSO ging daarom over tot het neerleggen
van verzoekschriften op tegenspraak bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Op 4 april 2016 volgde uitspraak in het nadeel van
MLSO: de fiscale vorderingen werden wel ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.
Dit brengt mee dat die aanslagen met betrekking tot aanslagjaar 2013 niet kunnen worden ontheven  en de gerechtskosten verschuldigd
zijn. De raadslieden van K-Law adviseerden dat "op basis van het voorgaande en gelet op het feit dat de rechtbank amper de door ons
opgeworpen argumenten beantwoordt en zelfs enkele flagrante onwaarheden schrijft, zijn wij van oordeel dat het voorleggen van beide
vonnissen aan de beoordeling van het Hof van Beroep te Gent wel soelaas zou kunnen bieden". De door de rechtbank gemaakte
interpretaties zouden gevolgen kunnen hebben voor de verdere behandeling van dossiers van MLSO. De interpretatie dat gronden die
MLSO in eigendom heeft in afwachting van concessieverlening of bestemmingswijzigingen geen openbaar nut hebben, moet alleszins
worden betwist. Daarnaast zijn er uiteraard nog vele andere percelen in eigendom van MLSO waarvoor nu de onroerende voorheffing zou
kunnen geheven worden. De Raad van Bestuur besliste daarom op 4 mei 2016 beroep aan te laten tekenen. Op 6 maart 2018 volgden de
uitspraken in beroep, dewelke opnieuw in het nadeel van MLSO waren. Gelet op de inhoud van deze arresten van het Hof van Beroep te
Gent, besliste de Raad van Bestuur op 2 mei 2018 tot het aanvragen van cassatie-advies. De uitkomst hiervan is onzeker, het is daarom
aangewezen de voorziening van 200.000 euro te behouden. 

Sinds het einde van het boekjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van aard zouden zijn ernstig nadeel te
kunnen berokkenen aan de Maatschappij. Er zijn geen feiten of omstandigheden bekend die de verdere ontwikkeling van de Maatschappij
kunnen beïnvloeden.

7. Onderzoek en ontwikkelingen
De Maatschappij heeft in de loop van het afgelopen boekjaar geen investeringen gedaan inzake onderzoek.

8. Gebruikt financiële instrumenten
De Maatschappij gebruikt geen financiële instrumenten zoals beschreven in Art. 96 Wetboek Venn.

Ten slotte verklaart de Raad van Bestuur dat gedurende het boekjaar door de commissaris geen uitzonderlijke werkzaamheden of
bijzondere opdrachten werden uitgevoerd. De Maatschappij heeft geen diensten afgenomen van personen die een professionele band
hebben met de commissaris. Behoudens het bovenstaande deden zich na 31 december 2016 geen andere belangrijke feiten voor.

39/44



126 | Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2017

Nr.  0223.944.690  VOL 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Mevrouwen, Mijne Heren, 

Wij menen aldus in overeenstemming met de wet en de statuten verslag te hebben uitgebracht over de bedrijvigheid, het financiële en
administratieve bestuur en de vooruitzichten van onze vereniging. Wij zijn er van overtuigd dat de motivatie van het personeel van de
Maatschappij en de inzet van de vennoten voor de werking van de vereniging de belangrijkste bijdragen zijn geweest, waarvoor wij hen ten
zeerste erkentelijk zijn.

Wij verzoeken U de jaarrekening met inbegrip van de voorgestelde verwerking van het resultaat in de voorgebrachte vorm te willen
goedkeuren, en daarna de Bestuurders en de Commissaris kwijting te willen verlenen betreffende de vervulling van hun mandaat voor het
boekjaar 2017.

De Raad van Bestuur, 

2 mei 2018
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SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

9,01001

1002

1003

.................................................................

..................................................................

.................................................................

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

4,0 5,0

3,0 1,0 2,0

11,2 4,8 6,4

13.7121011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

5.888 7.824

3.688 1.160 2.528

17.400 7.048 10.352

1021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

10,21003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

3,8 6,4

17.680 6.480 11.200

818.768,35 376.148,88 442.619,47

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon

..................................................................

.................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

9 3 11,2

9 3 11,2

4

5

2

7

1

2

4,8

6,4

3

2,0

9,2

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

1

3

1

1,0

0,8

3,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

1

1

3

1

1

1,0

1,6

3,8

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................
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INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

1

1

1,0

1,0

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

1

1

1,0

1,0

1 1,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

Pensioen .............................................................................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................

Afdanking .....................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ....................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming
    gestelde personenTijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

3,0

834

16.248,54

150

151

152

.........................................................

...............................................................................................
...........................................................................................................

...........
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Nr.  0223.944.690  VOL 10

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

5

181

15.166,80

7

1.165

7.143,55

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

15.166,80 7.143,55

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

1

54

2.015,28

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
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Beveren

Bedrijf Totaal 
2017*

Bedrijf Totaal 
2017*

Aannemingen Van Wellen N.V. 8 Dekra Claims and Expertise B.V. 8

ACC NV 15 De Bus (snackbar) 5

ADPO group N.V. 29 De Neef Chemical Processing N.V. 22

ADPO N.V. 145 De Rycke Zand- & Grindcentrale N.V. 4

AFC N.V. Transport & Forwarding 49 D'Hollander Equipment BVBA 15

AGO Interim - bij ICO 1 Douane & Accijnzen Inspectie West DA 

Grens Inspectie Post Linkeroever (GIP LO)

138

Antwerp Cold Stores BVBA 14 DP World Antwerp Terminals + Antwerp 
Gateway N.V. 

620

Antwerp Container Repair N.V. (ACR) 47 Eco Center 17

Antwerp Euroterminal N.V. (AET) 414 Eco Modal Transport & Shipping BVBA 2

Antwerp Tank & Special Logistics N.V. 
(ATSL) + Gas Equipment Testing & 
Services N.V. (GETS)

33 Electrabel Centrale Kallo 124

Ashland Specialties Belgium 168 Electrabel, GDF Suez Nucleaire 
Productiezone Doel (Kerncentrale)

Electrabel Opleidingcentrum 'Scaldis' 

1014

AToB 9

Banden de Condé N.V. 11 Eolis Belgium NV 11

B-Close 2 Euroports Terminals Leftbank N.V. 315

Bebronna BVBA 4 Fertikal N.V. 15

Belgian Scrap Terminal N.V. (BST) 34 Fertikal Trade Company B.V.B.A. 4

Belgomilk CVBA 203 Finnlines Belgium N.V.  14

Borealis Kallo N.V. 196 Fort Liefkenshoek 1

Brabo C.V.B.A. 40 G.R.C. Kallo N.V. 
(Grondrecyclagecentrum)

15

Chemcopack N.V. 47 Gearbulk N.V. 2

Chemours Belgium BVBA 110 Gebr. De Rycke nv 52

C. Steinweg Belgium nv WCC 25 General Services Antwerp 1033

*(excl contractors & interims)
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Bedrijf Totaal 
2017*

Bedrijf Totaal 
2017*

DP World Antwerp Empty Depot Services 
N.V. (EDS) 

64 Katoen Natie Tank Operations N.V. 14

Golfclub Beveren V.Z.W. 2 Katoen Natie Terminals N.V. + Katoen 
Natie Terminals N.V. (Lichterterminal)

117

Havenbedrijf Antwerpen Sluisgebouw - 
bediening Kallosluis

60 Katoen Natie Trucking N.V. (afd. Silo 
Cleaning) 

5

Herbosch-Kiere N.V. 230 Katoen Natie Trucking N.V. 23

Hulpverleningszone Waasland 84 Katoen Natie Valkeniersnatie Storage 
NV

6

Holcim Beton België N.V. 7 Katoen Natie Waasland 7

Ibogem Groencompostering C.V.B.A. 3 Kebony 8

ICO (International car operators) N.V. 346 Lanxess N.V. 484

Indaver N.V., Slib en co-
verwerkingscentrale (Sleco-centrale) 
N.V., Svex N.V.

315 Lawter B.V.B.A.  139

Ineos Phenol Belgium NV 180 Liefkenshoek Logistic Hub NV 27

Intertek Commodities Belgium 6 Lineas Group NV 37

ISEC B.V.B.A. 12 Lubrizol Advanced Materials Europe 
BVBA

45

ITC Rubis Terminal Antwerp N.V. 48 Luik Natie Coldstore N.V. Warehouse 
AFRU-LOG

Luik Natie Storage N.V.

Luik Natie Transport

Luyckx International N.V.

97

Kallo Industries N.V. 1

Kallo Storage N.V. 3

Katoen Natie Bulk Terminals N.V. 41

Katoen Natie Cotterell Commodities 
N.V. 

5

Katoen Natie Customs Services 4 Metal Terminals International N.V. (MTI 
NV) 

3

Katoen Natie Food Logistics N.V. 47 Milcobel C.V.B.A. (Belgomilk C.V.) 102

Katoen Natie Food Solutions N.V. 37 Ministerie Openbare Werken, Afd. 
Maritieme Toegang

2

Katoen Natie Grinding & Compounding 
Services N.V. 

28 Monument Chemical B.V.B.A. 116

Katoen Natie L.G.C.E. N.V. (Logistics 
General Contractors and Engineering nv)

11 MSC PSA European Terminal 1497

Katoen Natie N.V. 24 New West Gypsum Recycling Benelux 
B.V.B.A.

9

Katoen Natie Polymer Contractor N.V. 16 NMT Belgium B.V.B.A. (dock office) 2

*(excl contractors & interims)
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Bedrijf Totaal 
2017*

Bedrijf Totaal 
2017*

NYK Line (Benelux) B.V. Antwerp Branch 13 Solvay Specialty Polymers 39

Oiltanking (Antwerp Gas Terminal N.V.) 49 S.O.N.J.A. nv 40

Op De Beeck N.V. 38 Stadsbader N.V. 19

Pioneer Europe + Belgium N.V. 90 Stora Enso Lumipaper N.V. 85

Polymer Handling Kallo N.V. 12 Synergie Interim 12

Polymer Processing N.V. 244 Tabaknatie N.V. Magazijn Amos 236

Quay side services 5 Tabaknatie N.V. Magazijn Argos 38

Rapid Tank Services N.V. 18 The Club 6

Rhenus Air & Ocean N.V. 7 Thermotraffic Belgium 7

Riga Logistics N.V. 30 Transport H. Van Aerde en Zonen bvba 28

Riga Natie N.V. (magazijn Waesland) 46 TV Combinatie Kallo 15

S.I.W.H.A. hulpposten haven 6 Servauto Belgium 8

Saint-Gobain Construction Products 
Belgium NV divisie Gyproc

246 Total Raffinaderij Antwerpen N.V. 1

CBR Cementbedrijven NV 6 Total Vrasenedok 2

Scangulf Europe BVBA 4 Transfennica Belgium B.V.B.A. 10

Scheepvaartpolitie Antwerpen 
- Waaslandhaven - FAVV - Grens 
Inspectie Post (GIP LO)

13 Transport Van Gucht Kurt BVBA 9

Seaport Terminals N.V. 14 Tunnel Liefkenshoek N.V. 37

SGS N.V. - Milieucentrum 

Afdeling SGS - Belgium 
departement (Environmental 
services - Air monitoring) N.V. 

Afdeling SGS - Belgium 
departement (ex-Sanitec) N.V.

     90 Value Foods NV 2

Van Aerde Gebr. N.V. Logistiek, 
opslag en bevrachting 

31

Van Ameyde Marine 8

SGS N.V. - Milieucentrum afdeling 
SGS Ewacs N.V. 

31 Vopak Chemicals Terminals Belgium 
N.V. / Terminal Linkeroever

42

Shipit dept. container Haulage nv 25 Weber België N.V. 79

Smet Aannemingen 28 WG Aannemingen 8

Yusen Logistics (Belgium) NV 257

TOTAAL BEVEREN: 11383

*(excl contractors & interims)
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Bedrijf Totaal 
2017*

Bedrijf Totaal 
2017*

3M Belgium N.V. 289 HN - Transport & Distribution N.V. 20

Arlanxeo Belgium N.V.            342 Ineos Belgium N.V. 6

Bilfinger N.V. 1000 Ineos N.V. 494

Blue Star Storage N.V. 8 Ineos Oxide Services (IOS) 48

Borealis Antwerpen N.V. 247 Katoen Natie Liquid Services nv 22

CECA Belgium N.V. 42 Kuraray EVAL Europe N.V. 124

Combined Marine Terminal 
Operations Worldwide (CTOW)

1 Maintenance Partners Belgium N.V. 137

DEC N.V. (Deme Environmental 
Contractors)

192 Maritime Antwerp Services BVBA 5

Demako N.V. 33 Mennens Belgium N.V. 51

Deme Blue Energy N.V. 2 Messer Belgium N.V. 99

Deme N.V. Building Materials NV 15 Momentive Performance Materials 
Benelux B.V.B.A.

10

Dredging International N.V. 1165 Nippon Shokubai Europe N.V. 141

Dow Belgium BVBA 8 Praxair N.V. 27

ENGIE Fabricom NV 263 Purazur NV 3

Eversea 9 RWE Generation Belgium 9

ExxonMobil Chemical Belgium - 
Antwerp Polymers Plant B.V.B.A.

283 Samoco NV 119

Fujifilm Electronic Materials (Europe) 
N.V. 

142 Sweco Belgium N.V. 60

Geosea NV 187 TCI Europe N.V. (Tokyo Chemical 
Industry)

25

GeoSea Maintenance N.V. 4 Toptech Systems N.V. 16

Handico International N.V. 57 Total Olefins Antwerp N.V. 1

High Wind 1 Van Moer Logistics N.V. 1000

Wijngaard Natie Warehousing 
Magazijn NSE

14

TOTAAL ZWIJNDRECHT: 6721

EINDTOTAAL: 18104

ZWIJNDRECHT



Colofon
Uitgever

Maatschappij Linkerscheldeoever

Sint-Paulusplein 27

T: +32 3 766 41 89

F: +32 3 776 79 13

E: info@maatschappijlso.be

www.mlso.be


