
“Elk jaar 
opnieuw scoort 

de Waaslandhaven betere 
cijfers op het vlak van tewerkstelling 

en trafieken, de twee belangrijkste baro-
meters die de bestendige groei van de ha-
ven op de linker-Scheldeoever bepalen.”
Tot die gunstige conclusie komt Bou-
dewijn Vlegels, voorzitter van Maat-
schappij Linkerscheldeoever (MLSO), 
bij het doorbladeren van het jaarverslag 
2018 van ‘zijn’ Maatschappij. Voor hem 
is het duidelijk dat ‘De Waaslandhaven 
wérkt’ en dat deze slagzin die MLSO 
enkele jaren geleden als haar richtsnoer 
koos, meer is dan een holle slogan. “Hij 
toont aan dat de haven van enorm belang 
is voor het Waasland, voor de provincie 
Oost-Vlaanderen, maar ook voor heel 
Vlaanderen”, benadrukt Vlegels. “Met de 
dag wordt duidelijker dat de groei van de 
Antwerpse haven zich vooral situeert op 
de linker-Scheldeoever. Het aandeel van 
de Maatschappij in deze ontwikkeling is 
onmiskenbaar.” 
Zo doet MLSO er alles aan om de 
beperkte grondreserves op een zui-
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Waaslandhaven blijft groeien
nige en doordachte manier te be-
nutten. Aanvragen voor nieuwe  
bedrijfsterreinen overtreffen ruimschoots 
het beschikbare aanbod, maar dat belet 
niet dat tal van nieuwe bedrijven zich 
in de Waaslandhaven komen vestigen. 
Daarnaast breiden ook gevestigde bedrij-
ven er hun activiteiten uit en blijven ze 
investeren in nieuwe projecten. “MLSO 
tracht deze bedrijven zo goed mogelijk 
te begeleiden in de soms technisch in-
gewikkelde en administratief langdurige 
procedures,” weet Boudewijn Vlegels.

Mobiliteit blijft struikelblok
De MLSO-voorzitter beseft dat de 
Waaslandhaven in de eerstkomende jaren 
nog voor grote uitdagingen staat, vooral 
in het vooruitzicht van de aanleg van een 
nieuw dok. “De mobiliteit - of het gebrek 
eraan - blijft een acuut knelpunt voor de 
bedrijven en voor de omgeving,” verdui-
delijkt Vlegels. “Het wordt de hoogste 
tijd dat het vele studiewerk dat al is ver-
richt, uitmondt in concrete realisaties. 
Bijkomende wegeninfrastructuur is van-
daag absoluut nodig. Gelukkig heeft de 
vorige Vlaamse Regering ondertussen de 
nodige beslissingen genomen voor Oos-
terweel en zijn de werken reeds aange-

vat. Files en sluipverkeer ondermijnen 
de economie en de levenskwaliteit van al 
diegenen die er dagelijks mee worden ge-
confronteerd. Beide zorgen voor heel wat 
ergernis, niet alleen bij de weggebruikers, 
maar ook bij de bedrijven en bij de be-
volking die er de nadelige gevolgen van 
ondervinden.”
Boudewijn Vlegels beseft dat het Waas-
land ook snakt naar zuivere lucht. “Wij 
doen er alles aan om het zwaar verkeer uit 
de woonkernen weg te houden en zo de 
dorpscentra leefbaarder te maken”, stelt 
hij. “Tegelijkertijd zetten ook de haven en 
de industrie de voorbije jaren sterk in om 
de havenactiviteiten en de productiepro-
cessen ecologischer en duurzamer te laten 
verlopen. MLSO participeert trouwens 
in enkele van deze vernieuwende projec-
ten (Ecluse, Wind aan de Stroom, ...) en 
wil in de toekomst nog verder gaan in die 
richting. Dit in het besef dat de expansie 
van een haven in een bestaande omgeving 
niet vanzelfsprekend is, maar wel ver-
zoenbaar kan zijn. De Maatschappij wil 
de bekommernissen van de bevolking op 
dat vlak hardnekkig verdedigen… in het 
belang van de haven en het Waasland.”
Enkele hoogtepunten uit het jaarver-
slag 2018 van MLSO vindt u op p3.
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#1 MPET vestigt nieuw record: 8.429 
containers behandeld op één schip

Containerbehandelaar MSC PSA Eu-
ropean Terminal (MPET) heeft een 
nieuw record neergezet. In augustus 
werden op de Maersk Evora maar liefst 
8.429 containers, of 13.405 TEU, ge-
laden en gelost. Dit is niet alleen een 
absoluut volumerecord voor MPET 
zelf, maar ook voor de Haven van Ant-
werpen. De huzarenklus werd dan ook 
nog eens geklaard op drie dagen tijd. 
Gedurende het verblijf in het Deur-
ganckdok in Doel werd daarom dag 
en nacht gewerkt met 6 à 7 ploegen 
tegelijkertijd, om het schip tijdig klaar 
te krijgen. Omdat de containers boven-
deks zo hoog gestapeld waren, wel 10 
rijen hoog, moest MPET haar grootste 
kranen inzetten. Deze zijn meer dan 50 
meter hoog, hebben een reikwijdte van 
25 containers breed en behoren tot de 
grootste ter wereld. De cijfers van de 
Maersk Evora zijn trouwens ook be-
hoorlijk indrukwekkend. Het schip is 
366 meter lang en 48 meter breed.

#2 Vijf tunnels onder Kwarikweg voor 
overstekende padden

Er moeten vanaf nu geen plastic 
schermen meer geplaatst worden 
aan de Kwarikweg. Om te vermijden 
dat overstekende padden worden 
aangereden, zijn in opdracht van het 
Havenbedrijf Antwerpen vijf tunnels 
gebouwd onder de baan. Omdat de 
Kwarikweg tussen twee natuurgebieden 
ligt, is het een populaire oversteekplaats 
voor amfibieën. Elk jaar steken er 
zo’n drieduizend exemplaren de baan 
over om te gaan paren. Het gaat om 
gewone padden, rugstreeppadden, 
groene en bruine kikkers en kleine 
watersalamanders. Tot nog toe moesten 
vrijwilligers de dieren opvangen in 
emmers en overzetten. Om de dieren 
veilig naar de tunnels te leiden, is er een 
lage afsluiting in beton voorzien. De 
tunnels werden gelijktijdig aangelegd 
met een nieuw dubbelrichtingsfietspad. 
De Kwarikweg krijgt later ook 
vleermuisvriendelijke verlichting. Het 
gaat om amberkleurige LED-lampen 

die de vleermuizen niet storen, maar 
uiteraard de omgeving wel voldoende 
verlichten voor weggebruikers. In totaal 
kost de aanleg van de paddentunnels, 
de verlichting en het fietspad zo’n twee 
miljoen euro.

#3 Tijdelijke brug over E34 loodst fiet-
sers veilig langs werf

Fietsers kunnen sinds 26 augustus via 
een tijdelijke fietsbrug over de E34 
rijden. Op 28 juni hees de aannemer 
van de Oosterweelwerken de grote 
metalen constructie over de snelweg. 
Om dit te realiseren werd de E34 
een nachtje volledig afgesloten. Eind 
augustus werden de aansluitingen op 
de fietspaden langs beide kanten van de 
snelweg afgewerkt. Dankzij de fietsbrug 
kunnen fietsers voortaan de werf aan 
de E34 veilig passeren. Het huidige 
fietspad, langs de oprit van de snelweg, 
werd afgesloten. De fietsbrug over de 
E34 heeft een tijdelijk karakter en zal 
later nog door een definitief exemplaar 
worden vervangen. 

Waaslandhaven 
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415.952 m2 
e x t r a  g r o n d  
in concessie
aan 7 bedrijven

Natuurvriendelijk beheerplan 
voor het Logistiek Park Waasland

bermen, groenstroken, 
buffers en een bufferings- en 

infiltratiebekken dat tijdelijk 
gevuld is met hemelwater.

29 ha

102.710 
pendelbusgebruikers  
stijging van 22,5% tegenover het jaar 
voordien en een verviervoudiging 
tegenover vijf jaar geleden. 

21 windturbines
van Wind aan de Stroom zijn goed 

voor een jaarlijks verbruik van bijna 

45.000 gezinnen 

De totale maritieme 
trafiek op de linker-
Scheldeoever in 2018 liep op tot 

115.054.592 ton 
tegenover 107.509.705 ton het 
jaar voordien

Meer goederen werden geladen dan gelost. 
De aanvoer of lossing van schepen steeg 

sterk in 2018, nl. met 9,8%. 

6.734 zeeschepen
meerden aan op linker-Scheldeoever.
Samen hadden al die zeeschepen 281.508.557 BT 
(brutotonnenmaat).

De directe werkgelegenheid 
steeg in 2018 in 

de Waaslandhaven  met 

4,1%

Sprokkels uit het jaarverslag 2018 
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Elke nieuwsbrief zetten we een beroep uit 
de Waaslandhaven in de kijker. Dit keer 
gingen we langs in de kerncentrale van 
Doel. Suzy Kerstens (25) is bedrijfstoe-
zichter en elektricien van de reactor Doel 3.  
“Ik ben zo’n beetje de handen, oren en ogen 
van de blokleider in de controlezaal”, legt 
ze uit.  

Elke reactor in de kerncentrale heeft 
een eigen team. Een volledige bedrijfs-
ploeg bestaat uit controlezaalpersoneel 
en fieldoperatoren. Sommige instal-
laties kunnen bediend worden uit de 
controlezaal en voor andere moet je ‘in 
the field’ gaan. Het is de job van een 
bedrijfstoezichter om dat op te volgen. 
Suzy Kerstens combineert die taak met 
de functie van EDD wat staat voor ‘elek-
tricien doorlopende dienst’. “Een mond 
vol”, geeft Suzy toe. “Het wil eigenlijk 
gewoon zeggen dat we de ogen, oren 
en handen zijn van de blokleider die 
in de controlezaal zit. Concreet houdt 
mijn job in dat ik elke dag verschillende 
testen uitvoer. Daarnaast loop ik ook 
toezichtrondes waarbij ik de installatie 
controleer op onregelmatigheden. Dat 
is zowel in de koude als warme zone van 
de centrale.”

Schrikt het stralingsrisico je niet af?

“Ik heb eerlijk waar nog nooit schrik 
gehad als ik aan het werk ben. Er kan 
natuurlijk altijd iets foutlopen maar er 
zijn zoveel veiligheidsmechanismen dat 
ik eigenlijk niet geloof dat dit ooit zal 
gebeuren. Alle systemen zijn in twee- of 
zelfs drievoud voorzien voor mocht er 
zich toch eens een defect voordoen. Er 
is dus altijd een back-up.”

Hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen?

“Ik ben altijd wel technisch aangelegd 
geweest. In mijn secundair heb ik Tech-
niek-Wetenschappen gestudeerd maar 
daarna vond ik niet meteen mijn draai. 
De opleiding ingenieur lag me niet he-
lemaal en toen ik een vacature zag voor 
elektricien bij de kerncentrale heb ik 
mijn kans gewaagd. Ik kreeg de kans 
om het werk te combineren met studies 
elektromechanica. Twee dagen school 
en drie dagen werken en dat gedurende 
vier jaar. Het was voor mij de ideale mix. 
Bovendien heeft Engie mijn opleiding 
gefinancierd. Na het behalen van mijn 
diploma heb ik anderhalf jaar gewerkt 

als elektricien. Intussen ben ik kunnen 
opklimmen tot toezichter/EDD. Ik ben 
de enige vrouw tussen allemaal man-
nen maar dat heeft me nooit gestoord. 
Integendeel zelfs, ik zou het zeker niet 
omgekeerd willen en alleen maar vrou-
welijke collega’s hebben.”

In welke mate verschilt het werk van een 
elektricien in de kerncentrale met het werk van 

een collega bij een ‘gewoon’ bedrijf?

“Toen ik nog elektricien was bij de on-
derhoudsploeg moest ik echt sleutelen 
en zaken herstellen. Nu heb ik andere 
verantwoordelijkheden. Ik moet nu de 
tuigen controleren en defecten signale-
ren. Ik mis het soms wel om zelf karwei-
tjes uit te voeren maar met mijn nieuwe 
functie ben ik ook dolgelukkig. Het 
grootste verschil met een ‘gewone’ elek-
tricien is zonder twijfel de vele proce-
dures die gevolgd moeten worden. Voor 
zowat alles bestaat er wel een draaiboek. 
Dat is in het begin wel even wennen 
maar intussen is het de normaalste zaak 
van de wereld geworden. Gelukkig maar 
dat al die procedures er zijn. (Nucleaire) 
veiligheid is uiteraard dé topprioriteit in 
een kerncentrale.”

“De enige vrouw op de vloer maar ik kan mijn mannetje staan”

JOB 
in de kijker
bedrijfstoezichter 

Suzy Kerstens
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JOB 
in de kijker
bedrijfstoezichter 

Wat sprak jou het meest aan om hier  
aan de slag te gaan?

“De doorgroeimogelijkheden zijn ze-
ker een belangrijke factor geweest. De 
werksfeer op de vloer is een ander be-
langrijk punt. Ik kan echt bij iedereen 
terecht als ik met een probleem zit. 
Toen ik hier pas begon, vroeg ik ieder-
een de oren van het lijf. De collega’s vin-
den dit prima want ze geven hun kennis 
graag door. Ik ben nu trouwens weer in 

opleiding. Dat hoort bij de bevoegd-
heid die ik nu heb als bedrijfstoezichter.  
We worden continu bijgeschoold.”

Zorgt de geplande kernuitstap die de overheid 
heeft aangekondigd voor ongerustheid op de 

werkvloer?

“Bij collega’s tussen de 40 en 50 
jaar komt dat uiteraard ter sprake.  
De sluiting van Doel 3 is gepland te-

gen 1 oktober 2022 en dat is niet veraf 
meer. Maar ik maak me zelf geen zor-
gen. Eens definitief stil gelegd moet de 
splijtstof nog enkele jaren afkoelen en 
alle veiligheidssystemen moeten dus in 
werking blijven. Bovendien zijn er nog 
drie andere reactoren natuurlijk. Die 
van Doel 4 is vergelijkbaar met Doel 3 
maar de andere twee zijn tien jaar ouder 
en dat zijn wel totaal andere systemen. 
Ik ben bovendien nog maar 25. Al die 
ervaring die ik hier bijeensprokkel is 
goud waard.”

ENGIE zoekt M/V/X met een technisch 
prof iel

Elektriciens, meet- en regeltechniekers, 
werkvoorbereiders, scheikundigen, agen-
ten stralingsbescherming… Kerncentrale 
Doel is op zoek naar diverse technische 
prof ielen. ENGIE biedt jou een job in 
dagdienst of volcontinu ploegenrooster, 
met een bediendecontract, een zeer aan-
trekkelijk loon, een mooi voordelenpakket 
en een zeer goede werksfeer in een unieke 
hoogbeveiligde omgeving! Interesse? Be-
kijk alle vacatures op www.jobs.engie.
com/belgium.
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Waterbus breidt route uit naar Lillo en Fort Liefkenshoek 

DeWaterbus heeft sinds kort twee 
extra haltes: Lillo en Fort Liefkens-
hoek. Dit is vooral interessant voor de 
werknemers van de containerterminals 
en de vele chemische bedrijven in die 
omgeving. DeWaterbus doet nu ook 
dienst als veerboot tussen beide Schel-
deoevers. Voor de overtocht betaal je 
slechts één euro.

DeWaterbus vaart sinds 1 juli op het 
nieuwe traject. Samen met de nieuwe 
route, kwamen er twee nieuwe schepen 
bij: de Twin City Liner 1 en 2, schepen 
met een uitgebreide capaciteit tot 140 
personen en een open bovendek. “In 
totaal varen er nu zes schepen op het 
Scheldetraject”, zegt directeur Ger-
brand Schutten. 
Met de uitbreiding van het noordelijke 
Scheldetraject naar de halte Liefkens-
hoek krijgen heel wat havenmedewer-
kers in dit deel van de Waaslandhaven 
een interessant alternatief voor de wa-
gen. “Waar voorheen DeWaterbus tot 

de Kallosluis voer, is de route nu door-
getrokken tot aan de grote container-
terminals”, zegt Tom Verlinden, mo-
biliteitsmanager van het Havenbedrijf. 
“De nieuwe haltes bieden heel wat ex-
tra mogelijkheden voor pendelaars uit 
de omliggende gemeentes. Oorspron-
kelijk was het idee om opnieuw een 
veerboot in te leggen maar we zijn daar 
op teruggekomen. DeWaterbus zal 
die dienstverlening nu op zich nemen. 
Wie enkel de overtocht maakt van Lil-
lo naar Liefkenshoek of omgekeerd, zal 
slechts één euro betalen.”
Lillo wordt dus de eindterminus. “Ver-
der uitbreiden heeft geen zin”, legt 
Verlinden uit. “Dan zou DeWaterbus 
te lang onderweg zijn en wordt het 
minder interessant als alternatief voor 
de wagen. Hoe verder weg, hoe kleiner 
ook het potentieel. En tot slot wil-
len we niet in de vaargeul zitten van 
de grote containerschepen die van en 
naar het Deurganckdok varen. In de 
toekomst gaan we aan de twee haltes 

wel nog extra faciliteiten voorzien.  
Zo denken we onder meer aan deelfiet-
sen.” Tegen 2020 komt er ook nog een 
nieuwe parking voor pendelaars aan de 
halte Kallo. Daar zullen 100 voertuigen 
kunnen staan.
DeWaterbus vaart zeven dagen per 
week ieder half uur tegen 40 km/u 
over de Schelde. Ook tijdens het week-
end ben je zo op een uurtje vanop het 
Steenplein in Liefkenshoek of vice 
versa. In de dienstregeling is ook reke-
ning gehouden met de shiftwissels van 
havenwerknemers.
Het standaardtarief voor een en-
kele rit blijft 3 euro per zone, een re-
tour ticket 5 euro. Voor een enkele 
havenoverzet van oever naar oever 
betaal je één euro voor een retourtic-
ket. Maand- en jaarabonnementen 
zijn ook verkrijgbaar. De fiets, die 
mag zoals gewoonlijk gratis mee.  
Meer informatie: www.dewaterbus.
be/nl
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NIEUWS
bedrijven

Oosterweelwerken op volle toeren

SGS opent nieuw labo op linkeroever

SGS Belgium opende enkele maanden 
geleden op de linker-Scheldeoever een 
nieuw laboratorium gericht op de ana-
lyse van chemische producten en gas-
sen.
Tot voor kort werden die chemische 
analyses uitsluitend uitgevoerd vanuit 
het laboratorium op de rechteroever, 
maar met de opening van het nieuw 
labo aan de Keetberglaan in Melsele 
kan dat voortaan ook vanop de lin-
ker-Scheldeoever. Daardoor wordt de 
doorlooptijd van monster tot analyse-
resultaat ingekort en is een snellere en 
efficiëntere bediening van de klanten 
mogelijk. 
SGS is wereldleider op het gebied van 
inspectie, controle, analyse en certifice-
ring van producten. SGS biedt diensten 
die de kwaliteit, veiligheid en producti-
viteit bevorderen, risico’s reduceren en 
helpen de klant de weg te vinden in een 
wereld waarin regelgeving steeds com-
plexer wordt. De onafhankelijke dien-
sten voegen aanzienlijke waarde toe aan 
de activiteiten van klanten en garande-
ren daarbij de duurzaamheid ervan.
Meer info: www.sgs.be

In augustus startten de werken op de 
E34, aan het op- en afrittencomplex 8 
- Waaslandhaven-Oost - aan de Ca-
nadastraat en de Keetberglaan. Er 
komt een volwaardig verkeersknoop-
punt dat toelaat de snelweg in alle 
richtingen op en af te rijden. Daardoor 
krijgt ook het verkeer van en naar de 
Waaslandhaven een betere aansluiting 
op de E34.
Het aansluitingspunt krijgt de vorm 
van een kluifrotonde (twee rotondes 
– één aan elke kant van de E34 - die 
met elkaar verbonden worden via twee 
evenwijdige bruggen over de snelweg). 
Er wordt ook een aansluiting gemaakt 
met de nieuwe verbindingsweg langs 
de E34 en de E17. 
De werken verlopen in verschillende 

fasen en zullen twee jaar duren. Be-
langrijk is dat tijdens de werken de 
op- en afrit, het kruispunt van de Ca-
nadastraat met de Keetberglaan en de 
fietsverbinding met de Waaslandha-
ven open blijven. Dit kan door de op- 
en afrit te verlengen, het kruispunt tij-
delijk naar het noorden te verplaatsen 
en een tijdelijke fietsbrug over de E34 
aan te leggen. Deze werken werden 
tijdens de zomermaanden uitgevoerd.
In september wordt de verlengde af-
rit Waaslandhaven-Oost in gebruik 
genomen. Tot oktober wordt er nog 
gewerkt aan de middenberm, waar de 
middenpijlers van de kluifrotonde en 
de definitieve fietsbrug worden aange-
legd. Daarna worden in de zijbermen 
van de E34 riolerings- en grondwer-
ken uitgevoerd. Deze werken zullen 
tot in juni 2020 duren.

Een fietstunnel onder de Canadastraat 
en een fietsbrug over de E34 zorgen 
voor een veilige en fietsvriendelijke ver-
binding aan het nieuwe op- en afritten-
complex Waaslandhaven-Oost.

Ecologische aspecten
Maar er is meer. Zo komt er ten oos-
ten van de Polderstraat in Zwijndrecht 
een ecotunnel voor kleine landdieren 
onder de E34. Deze tunnel verbindt 
het natuurreservaat Blokkersdijk met 
het Vlietbos. Daarnaast wordt ook de 
Palingbeek verlegd en in een open bed-
ding gebracht. Ter hoogte van de krui-
sing van de Canadastraat met de Keet-
berglaan zorgt een ecoduiker voor de 
doorloop van de Palingbeek onder de 
weg. Via een droge landstrook kunnen 
ook kleine landdieren van deze onder-
doorgang gebruik maken.

Gyproc en Katoen Natie kiezen voor 
LNG

Gyproc schakelde voor zijn binnen-
landse vrachtwagentransporten over 
op lng. Van zodra de trucks 130.000 
km per jaar rijden is LNG goedkoper 
dan diesel en heeft het een beduidend 
lagere milieu-impact. Ook voor intern 
transport rijden heftrucks voortaan op 
gas in plaats van op diesel. Een tus-
senstap naar elektrische heftrucks. 
Onlangs koos Gyproc ook voor een 
nieuw soort binnenschip met een 
laadvermogen van 300 ton dat speciaal 
ontwikkeld werd om goederen op pal-
lets te vervoeren.
Gyproc België produceert in Kallo 
gipskartonplaten. Het verdeelt van 
daar ook bouwpleisters, platen en toe-
behoren.
Ook Katoen Natie heeft zich een eer-
ste trekker op LNG aangeschaft die 
24 uur per dag zal worden ingezet 
voor korte afstanden en voor vervoer 
in stedelijke centra. De trekker is uit-
gerust met een slaapcabine en heeft 
twee LNG-tanks van 400 en 340 liter 
aan boord.

Route 1700  loopt door DP World-
terminal

Terminaloperator DP World ontwik-
kelde een nieuwe mobiele app die moet 
zorgen voor betere communicatie met 
de vrachtwagenbestuurders en voor een 
vlottere doorstroming van de trucks op 
de terminal.  

De naam van de nieuwe app “Route 
1700” verwijst naar het kaainummer 
1700 van de terminal en is tegelijk een 
knipoog naar de historische Ameri-
kaanse autoweg. 

Dagelijks komen ongeveer 2.000 truc-
kers hun container laden of lossen, wat 
gepaard gaat met heel wat administratie. 
Momenteel regelen de vrachtwagenbe-
stuurders dat via de selfservicedesks op 
de site en worden ze verwittigd per sms. 
Dat systeem blijft bestaan, maar met de 
app kan de chauffeur op zijn smartpho-
ne zien welke informatie hij nodig heeft, 
zonder daarvoor uit zijn vrachtwagen te 
komen en naar een checkpoint te gaan. 
Hij wordt stap voor stap met routebe-
geleiding door de verkeersstroom ge-
loodst. Daarnaast zullen chauffeurs via 
de app ook berichten ontvangen onder 
meer over storingen, piekmomenten of 
mogelijke wachttijden op de terminal.
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De tijd dat afval zonder meer in een 
verbrandingsoven werd gestopt, ligt ver 
achter ons. Bij Indaver in Doel draait 
vandaag alles rond duurzaamheid. 
“Afval is een grondstof waaruit we een 
maximaal rendement willen uithalen”, 
zegt site directeur Wim Ooms. Het 
nieuwste project dat in de steigers staat 
is de bouw van een energiecentrale voor 
houtafval dat niet recycleerbaar meer is. 

De voorbije dertig jaar heeft 
Indaver heel wat expertise 
opgebouwd wat maakt dat 
het bedrijf intussen ook in 
het buitenland actief is. Dit 
wil echter niet zeggen dat 
ze in Doel op de lauweren 
rusten. Ook daar staan heel 
wat nieuwe projecten op 
stapel. Zo zal er 100 miljoen 
euro geïnvesteerd worden 
in de bouw van een nieuwe 
energiecentrale voor niet-
recycleerbaar houtafval. “De 
installatie zal circa 180.000 ton 
houtafval per jaar verwerken”, 
licht site directeur Wim Ooms toe. “De 
energie die vrijkomt bij dit proces wordt 
omgezet tot elektriciteit en ingezet als 

stoom op het industriële stoomnetwerk 
van Ecluse. Het gaat om hout dat niet 
meer hergebruikt kan worden zoals 
een gelamineerd tafelblad of hout in 
bouwafval. Deze fractie verdwijnt nu 
deels naar het buitenland maar eigenlijk 
is het een energiebron die zo verloren 
gaat en daar gaan we verandering in 
brengen.” De nieuwe E-Wood installatie 
moet tegen 2022 operationeel zijn. 

Indaver heeft op haar site in Doel 
momenteel drie roosterovens en drie 

wervelbedovens, samen goed voor 
een capaciteit van 1 miljoen ton afval. 
“In de wervelbedovens verwerken we 
vooral slib samen met hoogcalorisch 
industrieel afval”, legt Ooms uit. “De 
roosterovens gebruiken we vooral voor 
het huishoudelijk afval. We verwachten 
dat door de nieuwe sorteerregels voor 
PMD-afval het volume aan restafval 
zal dalen. Momenteel is er een 

evenwicht in het aanbod en 
de verbrandingscapaciteit, we 
zullen zien wat de toekomst 
brengt.”

Voor Indaver is afval een 
grondstof en dat geldt 
zelfs voor de assen die na 
verbranding overblijven. 
“We hebben nu reeds een 
behandelingsinstallatie om uit 
de assen grove metaalfracties 
te recupereren zoals staal, 
ijzer, aluminium en koper. 
We investeren 3 miljoen euro 
in technologie om dit nog 
verder te verfijnen, vooral voor 

aluminium en koper en edele metalen. 
Op dit moment wordt de overblijvende 
mineraalfractie gedeeltelijk ingezet in 

BEDRIJF 
in de kijker

Indaver investeert fors in toekomst en die is duurzaam: “afval is grondstof”
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bouwtoepassingen zoals de fundering 
van parkings. We onderzoeken echter of 
er geen meer waardevolle toepassingen 
mogelijk zijn voor deze granulaten zoals 
klinkers of tegels. Dit kan door te assen 
te binden met CO2 die we opvangen uit 
onze eigen rookgassen.”
Een ander pilootproject is het 
ontwikkelen van een technologie om de 
CO2 in de rookgassen door toevoeging 
van waterstof ook om te zetten tot 
methanol. “Het is een continu streefdoel 
om geen molecule verloren te laten gaan 
en elke joule energie in het afval nuttig 
toe te passen”, vat Ooms samen. “Om 
die reden leveren we een deel van onze 

stoom sinds kort aan buurbedrijven via 
het Ecluse-netwerk. Dit is efficiënter 
dan diezelfde stoom omvormen tot 
elektriciteit want daarbij gaat altijd 
een deel van de energie verloren. 
Bovendien moeten deze buurbedrijven 
zelf geen stoom meer opwekken in hun 
gasgestookte ketels. Het milieu wordt er 
alleen maar beter van.”

Ook op kleinere schaal wordt veel 
aandacht besteed aan duurzaamheid. 
Zo wordt 60.000 ton afval uit Vlaams-
Brabant via binnenschip aangevoerd. 
Voor het personeel, zo’n 150-tal 
werknemers, werden fiscaal interessante 

mogelijkheden gecreëerd om  gebruik 
te maken van alternatieve vervoersmodi 
zoals een e-bike of de waterbus. “Ons 
nieuw kantoorgebouw zal ook bijna 
energie-neutraal zijn”, vervolgt Wim 
Ooms. “Het administratief personeel 
kijkt er halsreikend naar uit. We zitten 
al 25 jaar in ‘tijdelijke’ werfketen die nog 
dateren van de bouw van de eerste oven. 
In oktober willen we verhuizen naar de 
nieuwbouw.”
Met al deze investeringen is de 
verankering in Doel gegarandeerd voor 
de toekomst. “En er is nog plaats voor 
nieuwe initiatieven. We hebben een site 
van 40 ha waarvan de helft is ingenomen 
door installaties en de andere helft 
is voorbehouden als stortplaats. De 
stortplaats gaan we echter beperken tot 
10 ha. Binnen 6 tot 7 jaar zal die dan 
vol zijn, afgedekt worden en ingezaaid 
waarna een ‘groene’ berg overblijft. De 
resterende 10 ha willen we liever houden 
voor toekomstige projecten. En dat die 
er zullen komen, staat buiten kijf. Het 
echte afvalresidu tot nul herleiden is nog 
niet voor morgen maar het terugdringen 
ervan is een streefdoel waaraan we 
blijven werken.”
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De historische Prosperhoeve verkeerde 
na jaren leegstand in een erbarmelijke 
staat maar nu is het beschermde 
monument in haar oude glorie hersteld. 
De vzw Prospersite heeft met subsidies 
van onder meer MLSO zowel de oude 
herenhoeve als de unieke maalderij 
volledig gerestaureerd. De gebouwen 
krijgen nu een nieuw leven als 
onthaalpunt voor toeristen. 

De herenhoeve langs de Belgische 
Dreef in het gehucht Prosperpolder 
dateert van 1892 en werd gebouwd in 
opdracht van de hertog van Arenberg. 
De schuur naast het woonhuis heeft 
verschillende functies gehad. Het was 
oorspronkelijk een melkerij maar het 
gebouw deed tussen 1904 en 1911 
ook nog dienst als noodkerk. “Daarna 
werd de schuur omgebouwd tot een 
maalderij en die is integraal bewaard 
gebleven”, zegt Peter Deckers van de 
vzw Prospersite. “Het wordt beschouwd 

als industrieel erfgoed van groot belang. 
We zijn dan ook blij en trots dat we de 
oude dieselmotor terug aan de praat 
hebben gekregen. In principe kan hier 
opnieuw graan gemaald worden maar 
dat zou teveel stof veroorzaken. We 
hebben er voor gekozen om de schuur 
te gebruiken als ontmoetingsruimte. 
We gaan de dieselmotor wel sporadisch 
eens laten draaien als er bezoekers zijn.”
Sinds 1982 werd de schuur beschermd 
als monument en de ganse herenhoeve 
als dorpsgezicht. De site werd drie jaar 
geleden door De Vlaamse Waterweg 
NV in erfpacht gegeven aan de vzw 
Prospersite. De hoeve stond op dat 
moment al meer dan vijftien jaar leeg 
waardoor het verval dreigde. “We 
hebben met subsidies van de provincie, 
Europa en MLSO zowel de schuur als de 
gelijkvloerse verdieping van de boerderij 
gerenoveerd”, vervolgt Deckers. “De 
Prosperhoeve is voortaan een toeristisch 
ontmoetingspunt en museum, waar het 

rijke polderverleden belicht wordt. Ook 
de fauna en flora krijgen aandacht. Het 
is tegelijk een uitvalsbasis voor mensen 
die de polder, de vele natuurgebieden 
of haven willen bezoeken. Momenteel 
is er een expositie ingericht rond de 
geschiedenis van de Prosperhoeve zelf. 
In een volgende fase willen we meer 
focussen op het poldererfgoed in het 
algemeen.”
De vzw heeft voor de volgende jaren 
nog heel wat ambitieuze plannen. “Er 
is steeds meer belangstelling om de 
streek te bezoeken. De combinatie 
van natuurgebieden, polder en de 
Waaslandhaven maakt het interessant 
voor dagtrips. Er komen nu al veel 
groepen op bezoek naar Prosperpolder. 
We beschikken nu over de geknipte 
infrastructuur om die bezoekers op te 
vangen. Ook verenigingen zullen de 
Prosperhoeve kunnen gebruiken als 
ontmoetingsruimte.”

ERFGOED 
in de haven

Prosperhoeve heropend als toeristisch ontmoetingspunt na restauratie
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NIEUWS
VAN MLSO

De haven van Antwerpen zet belangrijke 
stappen in haar ambitie om uit te groeien tot 
de duurzame haven van de toekomst. Dat 
blijkt uit het vijfde Duurzaamheidsverslag, 
dat Havenbedrijf Antwerpen, Alfaport 
Voka en Maatschappij Linkerscheldeoever 
voorstelden tijdens het jubileumevent ‘Eén 
met de haven’ op 10 september 2019. 

2017 en 2018 waren topjaren voor de 
haven van Antwerpen. In 2018 werden 
in de haven 235,2 miljoen ton goederen 
maritiem overgeslagen: een groei van 5,1 
procent en het zesde recordjaar op rij. 
Ook de industriële investeringen in de 
haven van Antwerpen namen toe, met 
een totaalbedrag van 3,4 miljard euro 
in 2017. Positief is dat de haven erin 
slaagde om, bij een groeiende overslag en 
productie, haar ecologische voetafdruk 
niet te laten toenemen. De emissies 
van NOx en SO2 naar de lucht namen 
verder af, het energieverbruik daalde en 
het havengebied telt een groeiend aantal 
groene-energie-installaties. 

Innovatie als sleutel voor een duurzame toekomst

Met ECLUSE is het eerste industriële 
stoomnetwerk in de haven een feit, goed 
voor zo’n 5% van de totale hoeveelheid 
groene warmte in Vlaanderen een 
vermindering van de jaarlijkse CO2-
uitstoot met 100.000 ton. De haven 

werd de voorbije jaren uitgerust met 
walstroomkasten voor binnenvaart- en 
riviercruiseschepen. Om bedrijven uit 
de haven aan te moedigen om nieuwe 
technologieën uit te testen en op te 
schalen, is een circulaire proeftuin in 
opbouw. In een eerste demo rond CCU 
(Carbon Capture and Utilisation) 
onderzoeken verschillende bedrijven 
samen de mogelijkheden om groene 
methanol te produceren uit CO2. 
Om wereldwijd concurrentieel te 
blijven, loopt de haven ook in de 
digitale transitie voorop met projecten 
zoals NxtPort, een innovatief smart data 
sharing-platform om de maritieme en 
logistieke processen in de haven vlot te 
trekken. 

Sociale haven

De haven verschafte de voorbije jaren, 
rechtstreekse en onrechtstreekse jobs 
opgeteld, werk aan meer dan 144.000 
mensen. Met initiatieven op het gebied 
van duurzame tewerkstelling, werken 
in eigen streek, duaal leren, opleiding 
en persoonlijke groei en filevrij woon-
werkverkeer maakte de haven werk 
van haar strategische ambitie om een 
aantrekkelijke werkgever te blijven. 
Via participatietrajecten kregen 
omwonenden de kans om hun 
stem te laten horen in projecten die 

een grote impact hebben, zoals de 
Oosterweelverbinding. In 2018 vond 
de eerste editie van de ‘Staat van de 
Waaslandhaven voor omwonenden’ 
plaats. Op mondiale schaal bracht de 
haven haar expertise in in Beyond 
Chocolate, het partnerschap dat 
werkt aan een duurzame Belgische 
chocoladeketen. 

Uitdagingen voor de toekomst

Naast de duurzame vooruitgang die 
de haven de voorbije jaren neerzette, 
zijn er bijkomende inspanningen 
nodig. De modal shift van wegverkeer 
naar pijpleiding, binnenvaart en spoor, 
is een prioriteit voor de komende 
jaren. Om de knelpuntberoepen in te 
vullen, moeten de inspanningen op 
het vlak van rekrutering en opleiding 
onverminderd worden voortgezet. Ten 
slotte willen de havenpartners van de 
haven een hefboom maken voor de 
klimaattransitie, door producten en 
technologieën te ontwikkelen die de 
uitstoot in de haven, maar vooral ook 
elders ter wereld doen dalen. 
Benieuwd naar het volledige verslag? 
Lees en beleef het duurzaamheidsver-
slag via 
www.duurzamehavenvanantwerpen.be

Economische groei en jobs, maar niet zonder zorg voor mens en omgeving
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Hoeveel pendelaars maakten in 2018 gebruik van de Pendelbus? 
Stuur je antwoord ten laatste op vrijdag 4 oktober 2019 via prijsvraag@maatschappijlso.be,  
met vermelding van je naam en mailadres. Een onschuldige hand kiest 5 winnaars die 
elk een persoonlijke code ontvangen. Daarmee kunnen zij gratis deelnemen aan de  
Havenland Run & Walk op 2 en 3 november. Inschrijven kan aan de hand van die code 
via www.havenlandrun.be.

EGTS Linieland van Waas en Hulst, 
waarvan MLSO partner is, ondersteunt 
de organisatie van verschillende activi-
teiten in het Grenspark Groot-Saef-
tinghe. Zo duiden de natuurliefhebbers 
best volgende data al met stip aan in 
hun agenda: 29 september en 13 okto-
ber 2019.  
Op zondag 29 september komt u in 
het Grenspark Groot-Saeftinghe alles 
te weten over de metamorfose van een 
landschap in wording: het Hedwige-
Prosperpolderproject. Met een voor-
stelling van de werken in de Infokeet 
en een bezoek aan de vogelkijkhut en 
het terrein, wordt het ongetwijfeld een 
boeiende en leerrijke namiddag.
Heeft u op 13 oktober nog geen plan-
nen? Houden zo. Dan zakt u best af 
naar het Grenspark Groot-Saeftinghe. 
Grensparkgidsen Jenny en Marc Buise 
maken bezoekers met veel enthousias-
me wegwijs in het Grenspark. 

29/09/2019 - Gegidste wandeling op 
het terrein + bezoek aan de vogelkijk-
hut
Vertrekpunt: Infokeet, Zoetenberm 6a, 
Doel
Eindpunt: PolderMAS, Oudendoeldijk 
13, Beveren
Start:  13.30 of 15.30 uur
Duur: 2u
Prijs: gratis
Grensparkgids/Grensparkgastheer: 
Bernard Messiaen

13/10/2019 - Activiteit: Permanentie 
Infokeet
Vertrek-/eindpunt: Infokeet, Zoeten-
berm 6a, Doel
Permanent open van 10:00 tot 16:00
Duur: vrije keuze
Prijs: gratis
Grensparkgids/Grensparkgastheer: 
Marc Buise (Grensparkgids)
Jenny Buise (Grensparkgids)

www.egtslinieland.eu/nl/artikel/
ontdek-het-wondermooie-grenspark-
groot-saeftinghe

Herfst in het Grenspark Groot-Saeftinghe

Ontdek de haven op een unieke manier 

5 & 6 Office en Logistiek bezoeken Waaslandhaven en MLSO
In 2018 lanceerde Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) een ontwerp-
wedstrijd naar aanleiding van haar 35-jarig bestaan en 40 jaar wet Chabert. De 
leerlingen van het 6de jaar Office en Logistiek van de school Heilige Familie te 
Sint-Niklaas dienden het winnende ontwerp in, waarmee u reeds in Halo 27 kon 
kennismaken. Op maandag 27 mei was het dan eindelijk zo ver: de vijfde- en zes-
dejaars Office en Logistiek werden in het kantoor van MLSO ontvangen voor een 
blik achter de schermen en een rondrit in de Waaslandhaven.
Tijdens het eerste deel van hun bezoek maakten de leerlingen uitgebreid kennis 
met MLSO, de Waaslandhaven en de uitdagingen op logistiek vlak waar de haven 
vandaag zoal voor staat. Na de middag was het dan tijd voor de praktijk. Onder 
leiding van een gids van het Havencentrum trokken de leerlingen door de Waas-
landhaven. Ze bezochten eerst een magazijn van Van Moer Rail, en vervolgens een 
koelmagazijn bij Luiknatie. Als laatste stond een bezoek aan het Deurganckdok op 
het programma.

Zaterdag 2 en zondag 3 november 
verzamelen lopers en wandelaars weer 
in Kallo voor de tweede editie van de 
Havenland Run & Walk. Net zoals in 
2018 zetten het Havenbedrijf Antwer-
pen, Gemeente Beveren en MLSO hun 
schouders mee onder dit initiatief van 
organisator Golazo Sports. Vertrek en 
aankomst liggen dit jaar bij KSK Kallo. 
Deelnemers kunnen opnieuw kiezen 
uit een avondloop of –wandeling in het 
donker langs de lichtjes van de Schelde 
(zaterdagavond), of een ochtendlijke 
versie op zondag. Verschillende afstan-
den zijn mogelijk: 8 of 12 km op zater-
dag, en op zondag zijn er tochten van 
8, 13 of 23,5 km. Nieuw dit jaar is de 

CM-Duorun op zondag: deelnemers 
leggen het parcours van 8 km per twee 
af. Letterlijk! Lopers krijgen niet al-
leen bij hun inschrijving een matchend 
loopshirt, ook tijdens het lopen zijn ze 
aan elkaar verbonden door middel van 
een ‘buddyline’.  Inschrijven kan via 
www.havenlandrun.be. Het leven is aan 
de snelle beslissers: wie vóór 21 okto-
ber inschrijft geniet van een vroegboek-
korting… en vergeet niet om je eigen 
drinkbeker mee te brengen: de Haven-
land Run & Walk zet in op duurzaam-
heid en voorziet geen wegwerpbekers 
bij de bevoorradingsposten.


