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Mensen samenbrengen
rond zee en havens
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e Maes een inkijk op de
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rbeiders in de
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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden van Zeehaven Brugge
In onze vorige voordracht heeft directeur Joke Knockaert van het VTI Zeebrugge
Campus ons uitvoerig uitgelegd hoe we proberen bij onze jongeren interesse op
te wekken om te werken in onze haven.
Maar naast het VTI campus beschikken wij in Zeebrugge echter ook nog
over een gespecialiseerd opleidingscentrum voor havenarbeiders nl. het
Opleidingscentrum Zeebrugge.
Een opleiding niet alleen voor nieuwe kandidaat havenarbeiders en voor
gelegenheidshavenarbeiders maar ook voor de reeds erkende havenarbeiders.
Het blijft een grote opdracht en uitdaging om aan alle havenarbeiders tijdens hun loopbaan niet alleen de
nodige permanente vorming te blijven geven om de nieuwste technieken bij te brengen maar ook aandacht
te hebben voor de veiligheid tijdens de uitvoering van hun werk.
U ziet al, werken in de haven als havenarbeider is een specialisatie op zich.
Een bloeiende en interessante job om mee te kunnen werken aan een groeiende haven met veel toekomst
perspectieven.
Mevr. Severine Maes leidt dit opleidingscentrum met veel enthousiasme en zal u graag een inkijk geven in
deze boeiende uitdaging.
Erna Vienne
Voorzitter

Mensen samenbrengen rond zee en havens
De vereniging “Zeehaven Brugge vzw” heeft tot
doel:
- Het behartigen van de uitstraling van de haven naar
een breed publiek.
- Het bevorderen van de band tussen de lokale
bevolking en haar haven door hen daarbij correct te
informeren over het maritieme gebeuren en een breed
maatschappelijk draagvlak voor de economische
ontwikkeling mede te bewerkstellingen.

- De mogelijkheden en het socio-economische belang
van de haven voor onze regio uitdragen, waarbij alle
sectoren aan bod moeten kunnen komen.
De vereniging mag daartoe alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en in die zin
mag de vereniging ook op bijkomstige wijze zekere
economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde
dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt
aan het hoofddoel.

Redactie : Marianne Merten, Joël Boussemaere, Dominiek De Nys

Met dank aan
www.zeehavenbrugge.be
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" Opleidingen voor havenarbeiders"
Door mevrouw Severine Maes, Coördinator OCZ
in de aula van het Grootseminarie Potterierei 72 te Brugge
op dinsdag 18 oktober 2022 om 20.00 uur.

Inschrijven op www.zeehavenbrugge.be
Andere inschrijvingen worden geweigerd.

Wie is Severine Maes ?
Severine Maes (°1978) studeerde af als Handelsingenieur, optie
Productiemanagement en Logistiek, aan de Ufsia in Antwerpen. Zij volgde
in 2020 een bijkomende opleiding preventieadviseur niveau 2.
Ze startte haar professionele carrière in 2002 als Business Process Manager
bij Parts & Components waar zij o.a. de selectie van een nieuw ERP-systeem
en de implementatie van SAP voor haar rekening nam. Daarna werd ze er
Supply Chain Manager, waarbij ze het Supply Chain Team aanstuurde en
vele contacten onderhield met klanten als Caterpillar, Volvo Truck, Renault
Truck, Manitou en vele andere machinebouwers.
Na tussenstops in de IT-wereld als business en sales consultant kwam ze in
mei 2020 terecht in de haven van Zeebrugge, waar ze als coördinator van
het opleidingscentrum de dagdagelijkse leiding heeft over een team van 20
mensen die opleidingen verzorgen voor de havenarbeiders van Zeebrugge,
Brugge, Oostende en Nieuwpoort.
Zij is een hands-on people manager met een sterke focus op verbeteringsen digitaliseringsprojecten. Processen eenvoudiger en efficiënter maken
ten bate van alle betrokkenen is haar ding.

Foto Severine Maes

Voordracht Severine Maes
Het is ondertussen 2,5 jaar dat Severine aan boord is bij de haven van Zeebrugge. Ze leidt er het
opleidingscentrum waar alle nieuwe havenarbeiders hun eerste stappen in de haven zetten. Er worden
toelatingstesten georganiseerd, zowel fysieke als psychotechnische testen. Er worden initiatie-opleidingen
gegeven voor gelegenheidshavenarbeiders en kandidaat-havenarbeiders. Ook de reeds langer erkende
havenarbeiders kunnen in het OCZ terecht voor verdere gespecialiseerde opleidingen.
Severine legt jullie graag uit hoe je je aanmeldt om (gelegenheids-)havenarbeider te worden, welke testen
kandidaten moeten doorlopen en op welke manier de opleidingen georganiseerd worden. Ze geeft jullie
graag een inkijk in de wereld van de “school” voor havenarbeiders.

www.zeehavenbrugge.be
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Haven in beweging
CSP Zeebrugge breidt uit met exclusieve
bargeterminal

Mijlpaal voor nieuwe sluis Zeebrugge: inpassing
sluis en verbindingsweg Nx bekend

Roel Jacobus, Flows, 30 augustus 2022

Containerterminal CSP Zeebrugge breidt uit met
een 300 meter lange kade die exclusief wordt
voorbehouden voor barges en lichters.
Daarbij hoort een bargesterminal van bijna 11
hectare die voortaan gedeeld wordt met buur

Inrichtingsalternatief voor nieuwe zeesluis
en verbindingsweg hefboom voor economie,
mobiliteit en leefbaarheid.

Sinds kort meren in Zeebrugge reguliere schepen
voor CSP Zeebrugge aan de 300 meter lange
dwarskade van het AlbertII-dok.
“We kregen de toestemming om kade 124 in
gebruik te nemen voor barges en lichters”, zegt
deputy managing director Vincent De Saedeleer.
“In de meeste containerhavens gaat de aandacht
prioritair naar de grote ‘moederschepen’ waardoor
ongewild de kleinere feeders op het tweede
plan komen. Met deze exclusieve bargeterminal
willen we een vlotte aan-en afvoer van containers
bewerkstelligen. “

Na een periode van intensief studiewerk en diverse
overlegmomenten met belanghebbenden is
het inrichtingsalternatief voor de Nieuwe Sluis
Zeebrugge vastgelegd. Het is nu duidelijk waar
de nieuwe sluis en de nieuwe verbindingsweg Nx
precies ingepland worden. Het project koppelt
grote infrastructuurwerken aan leefbaarheidsmaatregelen, die een hefboom moeten worden om
de hele omgeving op te waarderen. De voorbije
jaren werden meer dan 20 mogelijke combinaties
voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge
onder het vergrootglas gelegd. Elk van deze
puzzelstukken werd getoetst aan een hele reeks
criteria: nautische toegankelijkheid, technische
uitvoerbaarheid, milieu-impact, mobiliteitsimpact,
leefbaarheid,… Ook de inwoners en de bedrijven
in Zeebrugge konden tijdens gesprekken,
infomomenten en participatiesessies hun ideeën
daarover geven.

Akkoord met PSA

Havenverkeer en doorgaand verkeer ondergronds

Achter de kade ligt een concessie van bijna elf
hectare die door Verbrugge terminals werd
achtergelaten.
“Zowel onze buur PSA aan de noordzijde van het
dok als wij groeien snel.
We zochten beiden uitbreiding en kwamen tot een
akkoord om deze oppervlakte samen te gebruiken.
PSA werkt op de noordelijke helft, CSP Zeebrugge
op de zuidelijke helft.
De kade wordt als één geheel gezamenlijk benut” ,
besluit De Saedeleer.

De nieuwe sluis komt zuidelijk op de Visartsite
te liggen en zorgt voor een tweede toegang tot
de achterhaven. Om het havenverkeer en het
doorgaand verkeer te scheiden van het lokale
verkeer komt er een nieuwe verbindingsweg Nx ( de
nieuw aan te leggen N-weg moet nog een nummer
krijgen, vandaar voorlopig Nx). De nieuwe weg wordt
deels ondertunneld: deze tunnel loopt ten zuiden
van de Stationswijk tot aan het recyclagepark en
volgt verder het tracé van de Isabellalaan. Bovenop
komt een groen bermenlandschap.

PSA.

www.zeehavenbrugge.be
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Haven in beweging
zal zien, en wat de gevolgen voor hen zullen zijn.
We blijven er vanuit de stad over waken dat dit
project nieuwe impulsen geeft aan een welvarend,
bereikbaar en leefbaar Zeebrugge.”
Jacques Vandermeiren, CEO Port of AntwerpBruges: “ De keuze van het inrichtingsalternatief
is een belangrijke stap. Nieuwe Sluis Zeebrugge is
een cruciaal project voor de toekomst van de haven
en voor de economische activiteit in de hele regio.
We zijn er nog niet, maar er is een belangrijke kaap
gerond. Niet alleen voor de haven, maar voor alle
inwoners en bedrijven in en rond Zeebrugge. Onze
belangen gaan hand in hand.”

Meer leefbaarheid en minder hinder
De nieuwe sluis zal een grote impact hebben op
de omgeving. Daarom vormen leefbaarheidsmaatregelen en een uitgebreid minder-hinderplan
integraal onderdeel van het project. Niet alleen om
de hinder te beperken tijdens de bouwfase, maar
ook om de hele projectomgeving op te waarderen
na ingebruikname van de sluis.

Infomomenten in juni

Op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be
worden de details van het inrichtingsalternatief
uitgebreid toegelicht.

Het inrichtingsalternatief werd voorgesteld tijdens
infomomenten in het Gemeenschapshuis van
Zeebrugge, op 22 en 23 juni. Begin 2023 volgen
nieuwe participatiemomenten. De Zeebruggenaren
kunnen dan mee de concrete invulling van de
leefbaarheidsmaatregelen vormgeven. In het
inrichtingsalternatief is vastgelegd waar groene
en recreatiezones komen, maar de inwoners en
het stadsbestuur kunnen die zelf invullen met bvb.
Speelelementen, buurtplekken, uitkijktorens,… .

‘ Welvarend, bereikbaar en leefbaar Zeebrugge ‘

Toewerken naar ontwerp projectbesluit

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken: “ Toen in 2021 duidelijk werd
dat het project vertraging aan het oplopen was,
heeft de Vlaamse regering meerdere maatregelen
genomen om een inhaalslag te maken. Dat de
taskforce, waarin naast ikzelf ook burgemeester
De fauw en een vertegenwoordiging van Port
of Antwerp-Bruges zetelen, nu het inrichtingsalternatief heeft vastgesteld, geeft aan dat de extra
inspanningen lonen. Er is hard gewerkt om te komen
tot een combinatie die economische belangen
verzoent met mobiliteit en leefbaarheid voor de
hele omgeving. Ik ben dan ook tevreden met het
behalen van deze mijlpaal, want de nieuwe sluis is
een bijzonder belangrijk project. Voor Zeebrugge
en voor heel Vlaanderen.”

Het inrichtingsalternatief wordt de komende tijd
verder in detail uitgewerkt. Daarnaast wordt ook de
aanpak van de bouwfase voorbereid. Doel is om in
2024 te komen tot het ontwerp van projectbesluit.
In dat document staat beschreven hoe de
werken uitgevoerd zullen worden. Het ontwerp
projectbesluit wordt in openbaar onderzoek gelegd,
het is dus mogelijk om daarop inspraak te geven.
Na behandeling van de inspraakreacties wordt het
definitieve projectbesluit vastgesteld.
(https://newsroom.portofantwerpbruges.com)

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en
ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “ Het is
goed om te zien dat er knopen worden doorgehakt.
Nu de puzzel gelegd is, krijgen de Zeebruggenaren
duidelijkheid over hoe hun gemeente er straks uit

www.zeehavenbrugge.be
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De haven en zijn havenarbeiders
De haven en zijn havenarbeiders, deel 3.
Havenarbeiders kunnen, naast de opleidingen
zonder machines, eveneens opleidingen volgen met
machines. Bij deze functies kunnen we twee grote
groepen onderscheiden. De functie als chauffeur van
voertuigen en de kraanman. In deze gaan we even
dieper in op de verschillende chauffeursfuncties.
Chauffeur RoRotrekker
Deze functie wordt ook wel tugmasterchauffeur
geheten. De haventrekkerchauffeur verschilt in deze
met een vrachtwagenchauffeur dat hij een toestel
krijgt dat:
- beschikt over een 4 x 4 stuursysteem;
- beschikt over een sperdifferentieel dat kan gebruikt
worden op gladde ondergronden maar slechts in de
positie ‘recht doorrijden’ kan ingeschakeld worden;
- een groter momentkoppel heeft om hogere en
zwaardere ladingen te verplaatsen (zoals 2 geladen
40 voet containers op elkaar en geladen op een roll
trailer);
- een lagere rijsnelheid bezit;
- beschikt over een koppelschotel met een grotere
reikbaarheid in de hoogte en in de laagte.
Eveneens specifiek is de 180° roterende
bestuurdersstoel met stuurkolom en pedalen.
De rorotrekkerchauffeur zal met de rorotrekker de
cargo lossen en laden van de roroschepen. Deze
laadeenheden zijn hoofdzakelijk rollende eenheden
die gekoppeld worden aan de trekker en aan en
van boord kunnen worden gereden. Laadeenheden
kunnen variëren tussen huiftrailers, containerchassis,

transportunits met volle kleine wielen en hebben
geen remmen. Deze mafi’s worden gekoppeld aan
de rorotrekker met behulp van een daartoe specifiek
koppelstuk, de Gooseneck of zwanenhals (zie foto).
De translifter is een redelijk recente laadeenheid
die weliswaar ook lage wielen heeft, maar geremd
en gestuurd is. Deze transporteenheid is een
hydraulische lifteenheid die onder een daartoe
geschikt ‘statief’ wordt gereden, een cassette. Deze
cassette kan eveneens twee op elkaar geladen
containers bevatten.

Een bijkomende troef van deze vervoerseenheid is
dat de wielen van de translifter eveneens draaibaar
zijn. Daardoor kunnen deze laadeenheden zo goed
als zijdelings tegen elkaar worden geparkeerd.
Dit heeft als bijkomende veilige troef dat een
scheepsdek volgeladen met dergelijke lading niet
meer hoeft vastgesjord te worden want de lading
kan niet meer verschuiven tegen elkaar.
De rorotrekkers zijn haast allemaal uitgerust met een
computersysteem dat de chauffeur moet kunnen
bedienen om zijn laad/losopdrachten te ontvangen.
Deze opdrachten hebben volgende kerngegevens:
welke unit hij moet koppelen, waar deze geparkeerd
staat en waar hij zijn lading moet afzetten.

mafi’s en translifters. Huiftrailers en containerchassis
zijn eenheden die tevens de openbare weg op
kunnen. Mafi’s zijn typische roro laadeenheden
die twee containers hoog gestapeld en tot 70
ton kunnen transporteren. Deze mafi’s zijn platte

ww w.zeehavenbrugge.be
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De haven en zijn havenarbeiders

Reachstacker chauffeur
Een reachstacker is een heftoestel dat is uitgerust
met een spreader om containers te heffen of af te
zetten. Een spreader is een gesprei die boven op
de container wordt geplaatst en die met behulp
van vier draaibare koppelhamers op de vier hoeken
koppelt. De spreader is tevens uitgerust met vier
uitzwenkbare armen om huiflaadeenheden op te
nemen en af te zetten. Deze uitzwenkbare armen
worden langszij de huiftrailer geplaatst en maken
zich vast aan de onderzijde van het chassis dat de
nodige stevigheid bezit om gelift te worden. Deze
spreader kan 360° roteren.
Een reachstacker wordt ingezet op de roroterminals,
niet aan boord. Deze heftransportmodi laden
en lossen eenheden van vrachtwagenchassis,
spoorwagons, mafi’s en translifters.
De chauffeur zit in een bestuurderscabine die
verrijdbaar is op de reachstacker. Zo kan hij met zijn
cabine tot zeer dicht gaan schuiven bij zijn werk en
zijn cabine ver achteruit gaan schuiven bij het rijden.
Reachstackers kunnen containers tot wel 5 hoog
stapelen.
Ook in de reachstacker is een computersysteem
geplaatst om de bestuurder zijn opdrachten te
geven.

Hij moet tegelijk rekening houden met de
ondergrond die er niet altijd egaal bij ligt. Ook wat
betreft aandrijving (elektrisch, diesel, LPG) moet hij
in staat zijn om dit vlekkeloos te hanteren.

Heftruckchauffeur
Heftrucks in de haven variëren van zeer lichte tot
zeer zware machines, tot 20 ton en meer.
Deze machines worden ingezet op kaaien, aan boord
en in loodsen. Ook de voorzetapparatuur is zeer
variërend, vorken, klemmen, doornen, spreaders,…
Een heftruckchauffeur in de haven moet dus
zeer multifunctioneel kunnen werken met de
verschillende
toepasbare
voorzetapparatuur.
Dit betekent eveneens dat hij zeer afwisselende
ladingen moet kunnen behandelen.

Dominiek De Nys
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DC Aggregates

Rederscentrale

FRS
Flanders Road Services

VTIZEEBRUGGE

school voor wetenschap, techniek en personenzorg
campus Heist - campus Zeebrugge
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