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Haven heeft opnieuw topjaar achter de rug

De haven van Ant-
werpen heeft in 2018 een 

totale overslag opgetekend van maar 
liefst 235,2 miljoen toen. Dat is een 
zesde jaarrecord op rij met een groei in 
alle cargotypes. Met de recente investe-
ringsgolf daarbovenop, gaat 2018 volgens 
CEO Jacques Vandermeiren dan ook de 
boeken in als ‘grand cru’ jaar. 

De voorbije jaren kende vooral de contai-
nertrafiek een sterke groei maar in 2018 
kan de haven uitpakken met mooie cij-
fers voor zowat alle cargotypes. De Ro-
Ro-trafiek, die zich vooral in de Waas-
landhaven situeert, groeide met 5,4% tot 
5,3 miljoen ton. Het aantal verscheepte 
personenwagens nam toe met 4,7% tot 

net geen 1,3 miljoen stuks. Ook de over-
slag van ruwe aardolie en chemicaliën liet 
groeicijfers optekenen. 
De stevige groei van de containertrafiek 
zet door tot 130,9 miljoen ton (+6,4%). 
“Dit nieuw record bevestigt niet alleen de 
vitaliteit van de haven, maar ook eerdere 
prognoses dat in snel tempo de maximale 
containercapaciteit wordt bereikt”, zegt 
CEO Jacques Vandermeiren. “De grote 
containerterminals voor de sluizen wer-
ken nu op 84 procent van hun capaciteit. 
80 procent is ideaal om op de terminals 
efficiënt containers te lossen en te laden. 
Maar met een verwachte jaargroei van 3 
procent zitten die terminals in 2022 aan 
hun plafond.” 
Vandermeiren is dan ook tevreden met 
de recente bekendmaking van de Vlaam-
se overheid dat ze in april de knoop, rond 
het creëren van extra capaciteit voor het 
behandelen van containers, definitief wil 
doorhakken. “De haven van Antwerpen 
doet het goed en dat is positief nieuws 
voor onze economie. Het is echter zeer 
belangrijk op dit élan te kunnen verder 
gaan. Er zijn immers weinig redenen om 
te denken dat de groei zal stilvallen op 
korte of middellange termijn. De trend 

om zoveel mogelijk in containers te ste-
ken, en dat gaat van fruit tot staal, gaat 
nog altijd verder.” De Haven maakt zich 
echter wel zorgen om de Brexit want het 
Verenigd Koninkrijk is de tweede groot-
ste maritieme partner met een overslag 
van 15 miljoen ton per jaar. 
Dat de grote spelers wel in de haven van 
Antwerpen blijven geloven, wordt vol-
gens Vandermeiren ook aangetoond door 
de recente investeringsgolf. Alleen al in 
de chemiesector werden voor meer dan 5 
miljard euro investeringen aangekondigd. 
“Dit bevestigt de aantrekkingskracht 
van de haven als grootste geïntegreerde 
chemische cluster in Europa en onze rol 
als grootste economische motor van het 
land”, zegt Vandermeiren nog. “Als we 
dat willen blijven, zijn er wel structurele 
oplossingen nodig voor de mobiliteits-
knoop in en rond Antwerpen. De Oos-
terweelverbinding is een goede stap maar 
de werken zullen wel ettelijke jaren duren 
en het zal geen makkelijke periode zijn 
om te overbruggen. Nog meer dan vroe-
ger gaan we in de toekomst dan ook werk 
moeten maken van de ‘modal shift’ waar-
bij we zo efficiënt mogelijk het spoor en 
de binnenvaart moeten gebruiken.”

Haven Linkerscheldeoever
Nieuwsbrief over de Waaslandhaven #29
maart 2019 - mei 2019 • www.mlso.be

Halo

 

©Havenbedrijf Antwerpen



2

#1 DeWaterbus heeft vloot gevoelig 
uitgebreid

Sinds begin dit jaar varen er twee nieuwe 
waterbussen op de Schelde en werd de 
frequentie op de noordelijke route van 
en naar de Waaslandhaven verhoogd met 
ieder half uur een afvaart. De noordelijke 
route heeft haltes aan het Steenplein, 
Sint-Anna, Zwijndrecht en de Kallosluis. 
Exploitant Aqualiner heeft met de Aqua 
Jade en de Aqua Emerald twee nieuwe 
schepen toegevoegd aan de vloot zodat 
de frequentie verhoogd kon worden op 
dit traject. Aqualiner heeft nu zes sche-
pen ter beschikking. Vanaf februari wor-
den er nog enkele nieuwe verwacht. In 

totaal zal de vloot op termijn uit 13 vaar-
tuigen bestaan. Een waterbus legt het 
volledige zuidelijke en noordelijke traject 
op de Schelde samen af in iets minder 
dan een uur. Ondertussen werd ook de 
oostelijke route, via het Albertkanaal, op-
gestart. Voor een verlenging in zuidelijke 
richting tot Temse/Bornem loopt er een 
haalbaarheidsstudie.

#2 Haven kleurt klein beetje roze

De haven heeft wat meer kleur gekregen. 
Hiervoor zorgde de nieuwe fusierederij 
Ocean Network Express (ONE). Met 
de knalroze containers werd aanvankelijk 
gelachen maar ze zijn op korte tijd uitge-

groeid tot een maritieme hype. In januari 
meerde ook het eerste roze container-
schip, de ONE Columba, aan in de ha-
ven van Antwerpen. Shipspotters ston-
den zoals verwacht klaar om het kleurige 
schip op de gevoelige plaat vast te leggen. 
De kleur van ONE is een knipoog naar 
de Japanse kerselaars die in het voorjaar 
in bloei staan en dezelfde magentakleur 
hebben. Drie Japanse rederijen NYK, 
MOL en K-Line fuseerden namelijk 
in april. De start verliep wat moeizaam 
maar na een turbulente opstartfase zit 
de fusierederij intussen wel op kruissnel-
heid. De ONE Columba vervoerde tex-
tiel, elektronica, speelgoed en schoenen 
vanuit Azië naar Europa. In de toekomst 
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Proefproject met hydroturbine in Kal-
losluis
De haven van Antwerpen telt momenteel 
zeven zeesluizen, waar dagelijks een grote 
hoeveelheid water wordt versast. Om te 
testen hoe deze waterstroom ingezet kan 
worden om elektriciteit op te wekken, 
heeft het Havenbedrijf een hydroturbine 
met een vermogen van 100kW geplaatst 
in de Kallosluis. De hele maand janu-
ari liep een proefproject. Het 15 meter 
lange toestel werd in een waterafvoerka-
naal geplaatst en maakt gebruik van de 
kracht van de waterstroom om energie op 
te wekken. Het is de eerste keer dat een 
dergelijk systeem wordt uitgetest bij een 
zeesluis. De Kallosluis heeft een jaarlijks 
verbruik van ongeveer 500 MWh. De 
testen zullen uitwijzen hoeveel energie 
er precies kan worden opgewekt, en dus 
hoeveel turbines er moeten worden inge-
zet om, tegen 2020, de Kallosluis volledig 
op de kracht van waterstroom te laten 
werken en daarmee energieneutraal te 
maken. Dit kan dan vervolgens worden 
uitgebreid naar de andere zes sluizen in 
de haven.

#2

NIEUWS 
bedrijven

zullen de roze schepen ongetwijfeld nog 
meer te zien zijn in onze haven.

#3 Amerikaans leger verscheept dui-
zenden voertuigen en tanks

Een terrein van 12,5 ha op de site van 
autobehandelaar ICO in Kallo was 
in januari even ‘militair domein’. Het 
Amerikaans leger gebruikte de terminal 
van autobehandelaar ICO om een paar 
duizend voertuigen en tanks te lossen 
voor de operatie ‘Atlantic Resolve’. Het 
ging om materiaal van de 1st Armored 
Brigade Combat Team, een onderdeel 
van de infanterie. In totaal werden 87 

tanks, 121 Bradley-pantserwagens, een 
500-tal rupsvoertuigen, 1.500 vracht-
wagens en 850 trailers gelost. Die zijn 
bestemd voor Polen en andere landen in 
Oost-Europa. Om de negen maanden 
worden de troepen afgelost en telkens 
verhuist alle materieel mee. “Dit maakt 
immers onderdeel uit van de training”, 
zegt luitenant-kolonel Drew Conover. 
“We moeten zowel onze manschappen 
als materieel snel kunnen verplaatsen en 
hiervoor gebruiken we geregeld andere 
havens. Over de samenwerking met de 
Haven van Antwerpen zijn we alleszins 
erg tevreden.”

#3
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Jobdag bij Isec
ISEC, het trainingscentrum gespecia-
liseerd in veiligheidsopleidingen voor 
werknemers van grote (haven)bedrijven 
aan de Keetberglaan, doet het goed! Zo 
goed zelfs dat ze versterking zoeken voor 
hun huidige team. Op zaterdag 9 februari 
organiseerden ze daarom een jobdag. Al 
wie interesse heeft in een job als bijvoor-
beeld instructeur rond industriële brand-
bestrijding of werken op hoogte, kreeg 
de kans om een unieke blik achter de 
schermen van het uitgebreide opleidings-
centrum te werpen. Deelnemers konden 
daarnaast live-trainingen bijwonen en 
zo meteen zelf ervaren wat hun mogelijk 
toekomstige job als brandinstructeur zoal 
kan inhouden. Jobdag gemist? Neem een 
kijkje op www.isec-online.be.
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IT’ers hebben werk en toekomst in de 
Waaslandhaven. Zo zijn er in bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in de container-
behandeling veel doorgroeikansen. Voor-
beeld daarvan is PSA. Sinds 1 januari 
2019 is Werner De Wever er CIO, Chief 
Information Officer, en verantwoordelijk 
voor de informatietechnologie binnen 
het bedrijf. “PSA staat bekend als haven-
bedrijf, maar niemand heeft er een idee 
van welke informatietechnologie er in 
ons bedrijf zit en welke grote uitdagingen 
nog voor de deur staan”, valt De Wever 
met de deur in huis.

Containerbehandelaar PSA is wereld-
wijd actief in een veertigtal havens. In de 
Antwerpse haven beschikt de onderne-
ming over drie terminals. Twee daarvan 
liggen op de rechteroever: de Europa- en 
de Noordzeeterminal, voor de sluizen 
gelegen. De grootste activiteiten vinden 
plaats op de MPET-terminal op de lin-
keroever. Op de drie Antwerpse termi-
nals samen behandelt PSA zowat 80 % 
van alle containers in de Antwerpse ha-
ven. De IT-afdeling binnen de onderne-
ming werkt voor alle drie de terminals.
“Vorig jaar laadde en loste PSA wereld-
wijd 80 miljoen containers, waarvan tien 
miljoen in Antwerpen. Daarmee is het 
belang van Antwerpen binnen de groep 
duidelijk”, preciseert Werner De Wever. 
Het bedrijf stelt in de terminals ongeveer 
2500 mensen te werk, daarvan zijn er 120 
actief in het IT-gebeuren.

“De IT-afdeling heeft steeds meer met 
de behandeling van containers te ma-
ken. IT zit de dag van vandaag in alle 
aspecten van de bedrijfsvoering geïnte-
greerd, ook in het laden en lossen van 
containers en meer bepaald in de auto-
matisering van de informatie. Wij zijn 
een cruciale speler in de ketting van 
containertransport. Er komt heel wat 
informatie kijken bij de overgang van 
water naar land. Zo zitten we bijvoor-
beeld aan een uitwisseling van dertig 
miljoen datatransferten. Ook de auto-
matiseringsgraad van de behandeling 
wordt steeds maar hoger. We bereiden 
ons voor op alweer een nieuwe infor-

matiegolf en investeren in verschillende 
complementaire informaticadiensten. 
Informatie-uitwisseling is ongetwijfeld 
een van de belangrijkste opdrachten 
binnen ons bedrijf ”, schetst de CIO.

Carrièrepad bieden

Werner De Wever studeerde dertig jaar 
geleden af als ingenieur. Hij draaide 
meteen mee in verschillende industri-
ele IT-projecten, met langzame evo-
lutie naar de meer administratieve 
kant van IT. “Het is voornamelijk de 

“IT is vitaal in de ketting van containerbehandeling”

JOB 
in de kijker

Werner De Wever

© Jasper Leonard
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DP World Antwerp zet het komende 
jaar sterk in op het verbeteren van het 
welzijn en de gezondheid van zijn me-
dewerkers. Daarom beginnen ze het 
nieuwe jaar met een gezondheidstraject 
waarbij zowel bedienden, havenarbeiders 
als techniekers gedurende enkele weken 
in team aan hun conditie, gezondheid of 
gewicht kunnen werken. Het traject start 
met een fitheidstest bestaande uit onder 
andere een fietsproef. Deelnemers kun-
nen hun evolutie bijhouden via een app. 
Daarnaast start DP World Antwerp dit 
jaar met een fietsleaseplan. Maar ook aan 
de eigen werkomgeving wordt gesleuteld: 
zit-sta-tafels vervangen binnenkort de 
traditionele werktafels. 
Al deze acties komen voort uit enkele 
recente bevragingen bij de medewerkers 
rond fit- en gezondheid. In april 2018 
was er de mobiliteitsscan waaruit bleek 
dat 60% van de medewerkers alternatie-
ven zoals carpoolen of e-bikes overwe-
gen. De sport- en beweegscan van Sport 
Vlaanderen vervolledigde het plaatje in 
juni: maar liefst 80% van de medewer-
kers gaf aan meer te willen bewegen. DP 
World Antwerp doet het trouwens, met 
37% van de medewerkers dat nu reeds 
voldoet aan de beweegnorm (minstens 
5 dagen per week matig intensief bewe-
gen), beter dan het gemiddelde van de 
Belgische werkende bevolking (22%). 
Wil je zelf met je bedrijf ook aan de slag? 
Sport Vlaanderen helpt je op weg: 
www.sport.vlaanderen/sportophet-
werk/sport-en-beweegscan/

Personeel DP World Antwerp maakt fitte 
en gezonde voornemens voor 2019!

aankomende technologische evolutie 
die me heeft aangezet om de overstap 
naar PSA te zetten. Op het vlak van 
IT is deze onderneming bezig met het 
nieuwste van het nieuwste. Dat maakt 
het net interessant voor onze IT-ploeg 
om eraan mee te kunnen werken. Bin-
nen het logistieke gebeuren groeien IT 
en engineering steeds meer naar elkaar 
toe. IT wordt vitaal voor dit soort van 
onderneming. Dat is het hoogste goed 
wat je kan bereiken op het vlak van job-
tevredenheid”, vindt Werner De Wever.
Als CIO beseft hij maar al te goed dat 
er weer jacht gemaakt wordt op men-
sen voor IT-functies in ondernemingen 
als PSA en anderen. “Het wordt steeds 
moeilijker om goede IT-profielen te 
vinden. De beschikbaarheid is minder 
en de ervaring inzake nieuwe techno-
logieën ligt niet voor het grijpen. Als 
onderneming moet je je kunnen open-
stellen voor interne opleiding van de 
mensen of moet je ze binnen het be-

drijf kunnen laten doorstromen naar 
andere functies. Het is belangrijk om 
de manschappen een mooi carrièrepad 
te kunnen bieden. Geef je medewer-
kers de kans om bij te scholen, want 
dan wordt de jobinhoud interessanter. 
Laat hen stapjes in de juiste richting 
maken. Binnen een grote IT-afdeling 
is dat iets makkelijker te realiseren, ook 
om nieuwe profielen in te passen. Ge-
lukkig hebben we niet te kampen met 
een groot verloop van IT-personeel. Als 
mensen zien dat ze in hun job kunnen 
doorstromen, dan zijn ze ook meer ge-
neigd om te blijven”, klinkt De Wever 
enthousiast.

Innovatie en beveiliging

Hij is ervan overtuigd dat een onder-
neming als PSA youngsters heel wat 
te bieden heeft. “Nieuwkomers wor-

den sowieso vanaf hun indiensttreding 
gechaperonneerd door iemand die het 
metier kent. Bedoeling is om de theo-
retische kennis van de nieuwkomer toe 
te passen op de specifieke eisen en ver-
wachtingen van het bedrijf. De nieuw-
ste technologieën waarmee we binnen 
PSA bezig zijn vormen onze voornaam-
ste prikkels voor youngsters. De inno-
vatiegolf die binnen de onderneming 
aan de gang is, moet hen triggeren. In-
novatie dragen we hoog in het vaandel. 
Iedere IT’er krijgt ook de kans om aan 
een project mee te werken. In combina-
tie met innovatie vormt dit sowieso een 
belangrijke verrijking voor de werkne-
mers. Die werken of komen terecht in 
een sterk beveiligd netwerk met onder 
meer zeer streng autorisatiebeleid en 
een grote batterij tools, die constant 
scannen op verdachte transacties. Op 
die manier proberen we zoveel mogelijk 
alle gaatjes dicht te timmeren.”

© Jasper Leonard
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Elia bouwt 200 meter hoge masten langs Schelde
Elia, beheerder van het hoogspanningsnet, 
bouwt een hoogspanningsmast van 
maar liefst 192 meter hoogte langs de 
Ketenislaan in Kallo. Hetzelfde gebeurt 
aan de andere kant van de Schelde. Het 
zullen de hoogste pylonen zijn van hun 
soort in de Benelux. Dat is nodig omdat 
grote containerschepen er onder door 
moeten kunnen varen.

Elia is al een tijdje bezig met grote 
vernieuwingswerken aan twee hoog-
spanningstrajecten in deze regio. De 
lijnen moeten versterkt worden om 
elektriciteit uit het buitenland mogelijk te 
maken, maar ook om te voldoen aan het 
toenemende verbruik in het havengebied. 

Het gaat enerzijds om de 49 km lange 
hoogspanningslijn Mercator-Horta. De 
draden worden vervangen door een nieuw 
type dat meer energie kan transporteren. 
Een tweede grote project van Elia is Brabo 
II. De bestaande 150 kV hoogspanningslijn 
wordt versterkt tot een 380 kV verbinding. 
Deze verbinding vanuit Zandvliet 
steekt in Kallo de Schelde over. Op 
grondgebied van Beveren gaat het om een 
traject van 19 km waarna de lijn wordt 
aangesloten op het hoogspanningsstation 
Mercator in Kruibeke. “De laatste grote 
netinvesteringen in deze regio dateren 
al uit de jaren 1970”, klinkt het bij 
netbeheerder Elia. “Er is nood aan een 
versterking van het net. Dit om te voldoen 

aan het toenemende elektriciteitsverbruik 
in deze groeipool en voor de verdere 
uitbreiding van de Antwerpse haven.”
Blikvanger in het project is de 
overbrugging van de Schelde die op deze 
plek ongeveer een kilometer breed is. Met 
hun 192 meter hoogte zullen de pylonen 
de hoogste van hun soort in de Benelux 
zijn. Per mast zal er een slordige 584 ton 
staal gebruikt worden. Ter vergelijking de 
koeltorens van de kerncentrale van Doel, 
vlak in de buurt, zijn ‘slechts’ 170 meter 
hoog. In de loop van dit jaar zullen de 
kabels getrokken worden, ook dit werk 
zal een waar huzarenstukje worden. In 
2020 zal Elia de lijn in gebruik kunnen 
nemen. 

Noodcommunicatie met BE-ALERT 

Via BE-ALERT Haven kan binnenkort 
de overheid bij noodsituaties - de klok 
rond- dringende verwittigingen en ad-
viezen naar de bedrijfsverantwoordelij-
ken in de haven sturen. Zo maken Port of 

Antwerp, de stad Antwerpen, gemeenten 
Beveren en Zwijndrecht, de politie en 
hulpdiensten samen werk van een be-
tere verwittiging bij noodgevallen in de 
haven. De Antwerpse haven is de eerste 
haven in België die een speciale module 
onder de verwittigingstool BE-ALERT 
zal gebruiken.
Reeds in 2014 lanceerde de haven van 
Antwerpen als eerste Belgische zeeha-
ven een BuurtInformatieNetwerk (BIN). 

Het BIN Haven is een verwittigingssys-
teem waarmee de BIN-coördinator en 
politie zowel preventieve als dringende 
berichten kunnen versturen naar de be-
drijven in het havengebied.
Zowel BE-Alert Haven als BIN Haven 
zijn aparte modules in een globaal alar-
meringssysteem dat door de federale 
overheid is ontwikkeld met het oog op 
criminaliteitspreventie en crisisbeheer-
sing.
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“In 2018 maakten 102.710 pendelaars 
gebruik van de Pendelbus, een collectieve 
vervoersmodus van en naar de haven van 
Antwerpen. Meteen goed voor een stij-
ging van 22.5% ten opzichte van 2017 en 
een verviervoudiging tegenover 2014”, 
meldt Bob Kussé die samen met Veerle 
Verbist projectcoördinator is van de Pen-
delbus.

De Pendelbus haven van Antwerpen is 
een initiatief dat de Maatschappij Lin-
kerscheldeoever (MLSO) in 2009 in het 
leven riep en sedert 2016 samen met het 
Havenbedrijf Antwerpen beheert. Deze 
duurzame mobiliteitsoplossing, die mee 
ondersteund wordt door de Vlaamse 
overheid, biedt alle werknemers in de 
haven de mogelijkheid om het woon-
werkverkeer tegen een gunstig tarief da-
gelijks af te leggen. De rijtijden van de 
Pendelbus zijn in samenwerking met de 
havenbedrijven afgestemd op de dag- en 
de shiftploegen. Het project werd opge-
zet om de haven van Antwerpen voor de 
werknemers beter bereikbaar te maken.
“Niet alleen bedrijven maken gebruik 
van de Pendelbus. Ook de uitzendsec-
tor vindt gretig de weg naar dit initiatief. 

Pendelbus haven van Antwerpen rondt 
de kaap van 100.000 gebruikers 

Momenteel zijn zo’n 40% van de pende-
laars op de hoofdroutes uitzendkrachten, 
een goeie 60% zijn vaste werknemers van 
de havenbedrijven” vervolgt Bob Kussé. 
“Gemiddeld vervoerden we in 2018 zo’n 
407 unieke pendelaars per dag. In 2015 
was dit nog 165 pendelaars. Een meer 
dan verdubbeling op 3 jaar tijd!”
De projectcoördinator ziet nog verdere 
groeimogelijkheden voor de Pendelbus: 
“heel wat havenbedrijven bieden interes-
sante stageplaatsen aan maar door hun 
ligging - vaak diep in de haven - en een 
moeilijke ontsluiting met het openbaar 
vervoer, vinden nog te weinig jongeren 
de weg naar die bedrijven. Hier kan -nog 
meer dan vandaag- een mooie wissel-
werking verder uitgebouwd worden: de 
havenbedrijven krijgen via de Pendelbus 
een betere toestroom van kandidaat-
werknemers en de jongeren kunnen 

werkervaring opdoen op plaatsen die in 
het verleden bijna niet bereikbaar waren 
met het openbaar vervoer. En het laat de 
jongeren kennismaken met het collectief 
vervoer wat op zich ten goede komt aan 
de mobiliteit in en rond de haven van 
Antwerpen.”
Ook de mobiliteitsproblematiek die de 
Oosterweelwerken met zich meebrengen 
zal de Pendelbus, maar ook de Fietsbus 
en de Waterbus een boost geven!
“In 2019 zal de Pendelbus de 500.000ste 
pendelaar sinds 2010 mogen verwelko-
men. Als je dan bedenkt dat we in 2017 
onze 300.000ste pendelaar in de bloeme-
tjes hebben gezet…” besluit Bob Kussé.

Surf naar www.pendelbushaven.be voor 
alle inlichtingen en contactgegevens.

Bob Kussé
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Met Luc Vandenbulcke (47) heeft 
DEME een nieuwe topman aan het 
hoofd. Hij neemt de fakkel over van 
Alain Bernard (63) die 39 jaar actief was 
bij de bekende baggergroep. Die laatste 
gaat echter nog niet op zijn lauweren 
rusten. Hij stort zich namelijk voluit 
op een nieuwe activiteit die DEME wil 
opstarten: het ontginnen van mineralen 
op de zeebodem.

Onder leiding van Alain Bernard 
groeide DEME uit tot een interna-
tionale speler die naast baggeren ook 
heel wat andere offshore services biedt 
op vlak van landwinning, olie- en gas-
industrie en windenergie. Het bedrijf 
stelt intussen 5.200 mensen tewerk. 

Bernard: “Ik herinner me nog het 
begin van mijn loopbaan hier bij ‘den 
Dragage’ zoals ze het toen noemden. 
Er stond hier enkel een klein 
kantoorgebouw, het haventje hebben 
we zelf aangelegd. De uitbreiding van 

de haven op de linker-Scheldeoever was 
toen één van onze grootste contracten. 
Onze expertise hebben we hier 
opgebouwd. Dat gaat van de Kallosluis, 
Berendrechtsluis, Rupeltunnel en 
Kennedytunnel tot het Deurganckdok 
en binnenkort hopelijk ook het 
Saeftinghedok (lacht). Doordat we 
intussen veel disciplines combineren, 
kunnen we klanten een totaalpakket 
aanbieden. We bouwen vandaag een 
volledig dok; van de grondwerken 
over de bouw van kaaimuren tot het 
uitbaggeren. De knowhow voor de 
bouw van afgezonken tunnels heeft 
hier eveneens zijn basis. De dag dat 
wij de Oosterweeltunnel mogen 
aanleggen, gaan we opnieuw veel 
bijleren. Al die kennis nemen we mee 
en zorgt voor een grote toegevoegde 
waarde waardoor we in het buitenland 
contracten binnenhalen. Die grote 
infrastructuurwerken in België zijn 
daarom erg belangrijk voor ons.”

BEDRIJF 
in de kijker

DEME exploreert nieuwe markten:  
Van opkuis ‘plasticsoep’ tot ontginning van mineralen op oceaanbodem

Alain Bernard
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Is dat de reden waarom DEME nog niet naar het 
buitenland is vertrokken?

Bernard: “Er is een groot debat 
geweest om hier te verhuizen. Wij 
zitten hier nog, maar het is wel een 
permanente afweging. Veel bedrijven 
hebben België verlaten. De regering 
moet wel zorgen dat onze nieuwe 
schepen onder dezelfde wetgeving 
vallen als de baggerschepen, om geen 
meerkost te hebben. Maar dat alles is 
in ons landje niet evident. Zelfs het 
plaatsen van een windmolen is een 
hele lijdensweg geweest. De kleine 
windmolen die er nu staat, is een 
proefmodel. Nu we bewezen hebben 
dat de vogels en de vleermuizen niet 
dom zijn en er niet tegenaan vliegen 
kunnen we eindelijk een volgende stap 
zetten om volledig energieneutraal te 
worden.

In welke mate spelen de mobiliteitsproblemen in 
de regio jullie parten?

Vandenbulcke: “We verliezen er 
mensen door. We hebben al een 
zevental satellietkantoren opgericht. 
Onze dichtste satelliet is in Wilrijk, 
stel je voor. Zelfs die afstand is soms 
niet te overbruggen. Intussen hebben 
we een halte voor de waterbus en 
promoten we het gebruik van de fiets. 
Maar mobiliteit, of beter gezegd het 
gebrek eraan, is en blijft ook voor ons 
een gigantisch probleem.”

Naar het buitenland dan maar.  
De klimaatopwarming wereldwijd zorgt wellicht 

voor heel wat uitdagingen?

Vandenbuclke: “De effecten zijn 
onmiskenbaar. Al die laagliggende 
eilanden, Afrikaanse kusten die 
afkalven,… Wij zijn daar nu al actief 
en leggen golfbrekers, dijken, duinen 
muren en stranden aan. We zoeken 
constant naar oplossingen. We willen 
ook een rol spelen in het opkuisen van de 
plasticsoep. Het probleem moet volgens 
ons bij de bron aangepakt worden. Uit 
onderzoek blijkt dat liefst 80 procent 
van het plastic afval in de oceaan via 
riviermondingen daar terecht komt. De 
technieken om dit op te vangen gaan we 
eerst testen. Opnieuw kunnen we dan 
nadien met deze knowhow ook in het 
buitenland aan de slag gaan. De vraag is 
alleen wie de factuur gaat betalen.”

Zijn er nog andere nieuwe activiteiten op komst?

Bernard: “We zetten nu ook sterk 
in op ‘deepsea harvesting’. Binnen 
enkele maanden gaan we in de Stille 
Oceaan een test doen. De universiteit 
van Gent begeleidt ons daarin. We 
werken op een diepte van 4 à 5 km. 
Eigenlijk is het geen mijnbouw. 
Een robot zal ertsen opzuigen die 
gewoon op de bodem liggen. Koper, 
kobalt, nikkel en mangaan liggen er 
gewoon voor het oprapen. Natuurlijk 
zeggen sommigen: ‘moet je daar ook 
al aankomen?’ Maar onze impact op 
de fauna en flora en op de zeebodem 
is miniem en op die diepte is het 
leven beperkt. Als je dit vergelijkt 
met de enorme tol die recent nog 
een dambreuk van een ertsmijn in 
Brazilië heeft geëist …. De toekomst 
zal uitwijzen hoe belangrijk dit zal 
worden maar wij zijn grote believers.”

Zal baggeren dan wel de hoofdactiviteit  
blijven in de toekomst?

Vandenbulcke: “De toekomst is 
multidisciplinair. Het baggeren zal 
meegroeien met de rest. Het is altijd 
onze kernactiviteit geweest en nu nog 
steeds erg belangrijk. Maar intussen 
hebben we met DEME wel heel wat 
andere activiteiten ontplooid. Door de 
diversificatie moet er geen limiet staan 
op onze groei. Zee en grond zijn ons 
terrein.”

Luc Vandenbulcke
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Op zondag 10 maart 2019 trekt 
Natuurpunt Waasland de kar van een 
voor de vereniging nieuwe activiteit: 
een Film-, Food- en Fotofestival in en 
rond OC Ermenrike. Het gebeuren 
strekt zich bovendien uit tot het 
Grenspark Groot-Saeftinghe. Het idee 
voor dit evenement kwam toevallig 
tot stand. “Noem het maar een uit 
de hand gelopen project”, zet Johan 
Baetens van Natuurpunt Waasland het 
verhaal in. “Twee jaar geleden werd 
mijn medewerking gevraagd voor een 
film over de rugstreeppad. Het werd 
een filmpje van een twaalftal minuten. 
Van daaruit groeide het idee voor het 
festival.”
Bij gebrek aan voldoende materiaal 
werd contact gezocht met foto- en 
filmclubs. Hun positieve reacties gaven 
de aanzet om verder te werken aan het 
festivalplan rond het thema van het 
Grenspark Groot-Saeftinghe. “Het 
festival is zeer gevarieerd met onder 
meer filmprojecties om 11 en 15 uur met 
Begijn LeBleu en fototentoonstellingen. 
Gratis shuttlebussen brengen deel- 
nemers naar het Parkhart in Groot-
Saeftinghe voor begeleide wandelingen. 
Ook een bezoek aan de Prospersite 
met Expo ‘Potige Polders’ is ge-
programmeerd. Streekproducten en 
-gerechten staan eveneens op het menu, 
net de ontdekking van het verhaal der 
Verdronken Dorpen”, onthult Baetens.
Vooraf inschrijven op johan.baetens@
natuurpunt.be is verplicht. Deelnemen 
kost 5 euro, 2,50 euro tussen 6 en 12 
jaar, jonger dan 6 jaar gratis. 
Meer info: foto.grensparkchallenge.eu

Tijdens een monitoring in en rond een 
bandenbedrijf in de Waaslandhaven 
werden vorig jaar vanaf midden april 
957 muggen gevangen, waarvan 69 
tijgermuggen. Er werden 22 vrouwtjes, 
2 mannetjes, 9 larven en 36 eitjes 
verzameld op het bedrijf en in een 
bufferzone er rond. De monitoring liep 
tot eind november.

“Vanaf midden april 2018 werden  
2 adulte vallen en 10 eilegvallen 
geplaatst en werden om de acht weken 
larven gezocht in broedplaatsen 
zoals banden en rioolputjes”, licht 
Isra Deblauwe van het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde toe. “Na de 
eerste vondst in een adulte val eind 
mei/begin juni werden begin augustus 
in een perimeter van 200 m rond die 
positieve val nog vallen bijgeplaatst 
en werden om de vier weken larven 
gezocht in die 200 m bufferzone. Na 
nog meer vangsten van volwassen 
muggen, eitjes en larven in augustus 
werd de bufferzone uitgebreid naar 
500 m rond de eerste vondsten met nog 
eens extra vallen.”

De adulte muggen werden gevangen 
met vallen met lokstof. Vooral de vallen 
op het bandenbedrijf waren positief.  
De larven en eitjes werden met 
eilegvallen gevangen op en rond het 
bandenbedrijf tot op 100 m van de 
eerste positieve adulte val. Eén larve 
werd in een rioolputje gevonden op 
100 m van deze val.

“De tijgermuggen zijn geïntroduceerd 
via containers met tweedehandsbanden 
en konden zich tijdens de zomer 
voortplanten. De warme zomer zorgde 
voor een snellere ontwikkeling van de 
larven. Ondanks de droogte vonden 
ze genoeg broedplaatsen. Na de 
eerste vangsten werd het Agentschap 
Natuur en Bos, verantwoordelijk 
voor de bestrijding van tijgermuggen, 
gecontacteerd en zette die van juli tot 
november een bestrijding op. Dit jaar 
zal eventuele overwintering opgevolgd 
worden”, aldus Deblauwe.
Volgens haar is er nog geen sprake van 
een gevestigde populatie. “Er is zeker  
nog geen bedreiging wat betreft 
overdracht van ziektes. De muggen 
kunnen enkel in de zomer lokaal 
eventueel overlast bezorgen. Bestrijding 
werd in 2018 al gedaan en we raden dit 
ook voor dit jaar sterk aan”, verzekert 
Isra Deblauwe.
Tijdens de winter werden de vallen 
weggehaald. Om overwintering van de 
tijgermugeitjes na te gaan wordt eind 
maart/begin april 2019 in de 500 m 
bufferzone naar larven gezocht. Midden 
april 2019 start de monitoring weer.

Natuurpunt focust met  
festival op Grenspark  
Groot-Saeftinghe

Tijgermuggen bereiken Waaslandhaven via 
tweedehandsbanden
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NIEUWS
VAN MLSO

Eind december 2018 trok Paul Nelen 
de deur van zijn kantoor aan het Sint-
Paulusplein te Kallo dicht. Wij blikken 
samen met hem terug op zijn rijkgevulde 
carrière bij MLSO én op de toekomst.

“Ik startte als eerste personeelslid 
16 jaar geleden bij Maatschappij 
Linkerscheldeoever, toen nog in een 
bureau bij Interwaas. Sindsdien werkte 
ik actief en gestaag aan de uitbouw van 
MLSO, zodat die haar rol als beheerder 
van de gronden van de Waaslandhaven 
– deel van de haven van Antwerpen - 
ten volle kon opnemen. Stilaan breidde 
het MLSO-team uit tot de 12 collega’s 
die er vandaag zijn, en kreeg MLSO 
haar eigen stek. Eerst in het centrum 
van Beveren, en sinds enkele jaren op 
de huidige locatie in Kallo” steekt Paul 
van wal. “De voornaamste taak van 
MLSO is het verlenen van concessies 
aan bedrijven die actief zijn in diverse 
havensectoren. Zo draagt MLSO bij aan 
de ontwikkeling van het havengebied 
op de linker-Scheldeoever, met heel 
wat werkgelegenheid voor de mensen 
uit het Waasland en daarbuiten. Door 
de jarenlange ervaring bouwden we een 
grondige kennis uit. Die is nuttig, gezien 
de toenemende schaarste aan beschikbare 
haventerreinen. 

Maatschappij Linkerscheldeoever zwaait adjunct-directeur uit
Paul is niet van plan om zich volledig uit 
het havengebeuren terug te trekken. Zo 
zal Paul specifieke rondleidingen in de 
Waaslandhaven geven.’
“Naast het verlenen van die concessies 
heeft MLSO de voorbije jaren ook in heel 
wat innovatieve projecten geïnvesteerd: 
denk maar aan het stoomnetwerk Ecluse 
waaraan nu de laatste hand wordt gelegd 
door Indaver, Sleco en Fluvius met 
de steun van MLSO. Dat is een mooi 
voorbeeld van het ‘waste to energy’ – 
principe, waarbij de geproduceerde stoom 

uit afvalverbranding geleverd wordt aan 
enkele bedrijven die warmte nodig hebben 
voor hun productieprocessen. Zo wordt 
de stoom nuttig aangewend, hoeven de 
betrokken bedrijven zelf minder gas te 
verbruiken en stoten ze dus minder CO2 
uit. Zulke synergieën, daar zetten we als 
MLSO graag onze schouders onder.” 
“Het zijn 16 boeiende jaren geweest, niet 
altijd even gemakkelijk, maar telkens 
opnieuw de moeite waard,” besluit Paul.
Het voltallige MLSO-team wenst Paul 
alvast een fijn pensioen toe.

De groendienst van maatwerkbedrijf 
vzw Wase Werkplaats heet vanaf nu W-
Green. Ze kregen niet alleen een nieuwe 
naam, maar zetten ook in op duurzamer 
groenbeheer. Jürgen Boel, divisiemana-
ger W-Green vertelt: “inzetten op een 
meer duurzaam groenbeheer betekent 
niet alleen op zoek gaan naar alternatieve 
middelen voor pesticiden. Het gaat ook 
om zoeken naar alternatieve werkwij-
zen. Daar is al heel wat vooruitgang in 
geboekt met de opkomst van de elektro-
motor.”
W-Green investeerde daarom in een 
deels vernieuwd machinepark. Vanaf nu 
werken ze met allerlei elektrische toe-
stellen: handgedragen tuinmachines, 
een doorslijper, kettingzagen, bosmaai-
ers, bladblazers en heggenscharen. “Een 

grote stap vooruit in de vermindering 
van CO2 – uitstoot en dus verkleint ook 
onze ecologische voetafdruk,” stelt Boel. 
“Een kettingzaag met benzinemotor 
stoot maar liefst 24 kg CO2 per dag uit. 
Onze elektrische versie slechts 513 gram 
en dan nog indirect, bij het opladen van 
de accu! Zo worden gebruikers niet meer 
blootgesteld aan directe schadelijke uit-
stoot.” “Daarnaast produceren dergelijke 
machines minder lawaai, nog een belang-
rijk voordeel voor zowel onze medewer-
kers als voor al wie zich in de omgeving 
van de werkzaamheden bevindt. Ze zijn 
ook lichter en veroorzaken minder tril-
lingen, wat het werkcomfort van de ge-
bruiker verbetert.” W-Green voert op-
drachten uit voor verschillende bedrijven 
in de Waaslandhaven.

Groendienst Wase Werkplaats gaat voor groen!

©Stefaan Van Hul



WEDSTRIJD

12
Verschijnt 3 maal per jaar | V.U. Peter Van de Putte, Maatschappij Linkerscheldeoever, Sint-Paulusplein 27 - 9120 Kallo | T 03 766 41 89 | F 03 776 79 13 | E info@maatschappijlso.be

In januari loste het Amerikaans leger heel 
wat voertuigen en tanks voor de operatie 
‘Atlantic Resolve’. Om de hoeveel maan-
den worden de troepen afgelost waarbij 
het materieel eveneens verhuist?

Stuur je antwoord ten laatste op vrijdag 5 
april naar prijsvraag@maatschappijlso.be 
met vermelding van je volledige naam 
en adres. Een onschuldige hand kiest 
5 winnaars die elk 2 tickets voor het 
kunstproject ‘Meesterlijk’ toegestuurd 
krijgen. Deze groepstentoonstelling van 

hedendaagse kunstenaars uit Haasdonk 
en Groot-Beveren vindt plaats in de kerk 
van Haasdonk van vrijdag 17 mei tot en 
met zondag 19 mei, naar aanleiding van 
90 jaar Davidsfonds Haasdonk.

Special Olympics Belgium komt in de lente van 2019 naar het Waasland!
Van 29 mei tot en met 1 juni (het 
Hemelvaartweekend) jagen 3.400 atleten 
met een verstandelijke beperking hun 
olympische droom na in het Waasland. 
De Special Olympics Belgium Nationale 
Spelen vinden dan immers plaats in Sint-
Niklaas en Beveren. Jaarlijks brengen de 
Nationale Spelen meer dan 3 400 atleten, 
1 200 coaches, 1 900 vrijwilligers per dag 
en ongeveer 10 000 toeschouwers bij 
elkaar. De 37ste editie start op 29 mei 
met een ‘Torch Run’ van Beveren naar 
Sint-Niklaas, gevolgd door de officiële 
Openingsceremonie op ’s werelds grootste 
Grote Markt, die van Sint-Niklaas. 
‘s Anderendaags volgen drie dagen 
van intensief sportplezier, aangepast 
aan ieders niveau en verdeeld over 
verschillende locaties in Beveren en Sint-
Niklaas. Kom langs, supporter hevig en 
beleef de successen mee vanop de eerste 
rij! Bovendien is deze editie uitzonderlijk: 
voor de eerste keer wordt zeilen 
toegevoegd. Op zaterdag 1 juni is het feest 
voorbij en vindt de Sluitingsceremonie 
plaats. 

Een dergelijk evenement kan alleen maar 
slagen dankzij de hulp van vele sponsors 
en vrijwilligers. Ook MLSO draagt 
deze organisatie een warm hart toe en 
ondersteunt deze editie van de Nationale 
Spelen. Heb jij zin om deel uit te maken 
van de grote Special Olympics-familie 
en tijdens het Hemelvaartweekend als 
vrijwilliger mee te werken aan dit grote 
sportfeest? Of kan jouw bedrijf het Special 
Olympics-team op een of andere manier 
logistiek ondersteunen? Neem dan zo snel 
mogelijk contact op met Arne Reynaert 
via volunteers@specialolympics.be.


