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Mensen samenbrengen
rond zee en havens
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CEU, Car Equiv
alent Unit

Zoals TEU is g
ebaseerd op 20
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zo is CEU gebas
s,
eerd op een 19
66 Toyota Coron
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a
doppervlakte va
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eurs Amerik
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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden van Zeehaven Brugge
Geen rustige zomermaanden in Zeebrugge. Zelfs de vakantietijd kan niet
voorkomen dat veel in beweging is en blijft en komt. Iedereen werd verrast door
de plotse ommekeer in het P3-verhaal, dat dus niet geschreven zal worden. Geen
mega-containervloot die operationeel als één geheel wereldwijd ingezet zal
worden. Maar het verhaal is niet helemaal stopgezet, want in hoog tempo zoeken
de rederijen alternatieven via andere samenwerkingsverbanden.
De inzet is hoog en Zeebrugge is er een deel van. De zomer bracht ook
een nieuwe Vlaamse regering, met een nieuwe minister van mobiliteit en
openbare werken, die traditioneel ook voor de havens bevoegd is. Sinds
enkele legislaturen besteden de regeerakkoorden uitdrukkelijk aandacht
aan de havens. Nauwkeurig wordt geanalyseerd wat de onderhandelaars
daarover overeengekomen zijn. Hoe de Vlaamse havens passen in het kader
van de regeerakkoorden, wordt ons verduidelijkt door mevr. Ilse Hoet,
afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid bij de Vlaamse overheid. Zij is op 22 september onze volgende
gastspreker over de “Taken van de Vlaamse overheid in maritieme aangelegenheden en havens”.
Verder spelen ook ontwikkelingen inzake LNG-projecten en –opslag een potentieel grote rol voor Zeebrugge.
Inzake LNG mag Zeebrugge als een pionier beschouwd worden en de haven is ook kandidaat om deze rol
verder te spelen. Russisch aardgas, LNG als brandstof voor schepen, als brandstof voor trucks, de energiewereldmarkt: het is allemaal aan de orde én van belang voor Zeebrugge. Dat het eerste LNG-bunkerschip in
Zeebrugge zal ingezet worden, is veelbelovend voor onze haven. U leest het verder. En tot slot wensen we
u veel leesgenot met het derde gedicht van onze havendichter. Pathos en ratio, ook in Zeebrugge hoort dat
samen.
Erna Vienne, Voorzitter
Eerste zeegaande LNG bunkerschip operationeel in
Zeebrugge vanaf 2016
Mitsubishi Corporation, GDF SUEZ en NYK
tekenden op 13 Mei 2014 een overeenkomst
voor het ontwikkelen van de LNG bunkermarkt
wereldwijd, in de context van de verstrenging
van de internationale regelgeving betreffende
de impact van de scheepvaartactiviteiten op het
milieu. Het partnerschap maakt nu bekend dat er
uit de overeenkomst twee concrete contracten
werden afgesloten: een gezamenlijk order voor een
LNG-bunkerschip: het eerste LNG bunkerschip met
als doel het voorzien van LNG aan LNG gedreven
schepen, en ook een LNG-bunkeringcontract tussen
GDF SUEZ en United European Car Carries (UECC),
een van Zeebrugge’s grootste short sea operators.
Het LNG bunkerschip, dat vanaf 2016 operationeel
zal zijn, zal Zeebrugge als thuishaven hebben. De
bunkeringoperaties in Zeebrugge zullen vanaf dan
gebruik maken van het large scale LNG bunkerschip
met een capaciteit van 5.100 m³, het eerste ter
wereld geschikt om LNG aangedreven schepen
van alle groottes te kunnen bevoorraden. In eerste

instantie zal het schip twee LNG dual fuel car carriers
van United European Car Carriers (UECC) bunkeren,
die in maart van dit jaar werden besteld en ook in
2016 operationeel zullen zijn. Ook andere LNG
aangedreven schepen in de Noordzee en de Baltische
zee zijn een commercieel doel voor het partnerschap.
Het havenbestuur van Zeebrugge ondersteunt de
ontwikkeling van verschillende LNG projecten die
verbonden zijn aan de haven. Zij verleenden hun
volle medewerking aan de partners voor de realisatie
van hun project, onder andere door de uitvoering
van riscico-analyses en de voorbereiding van een
aanpassing aan het havenreglement voor deze
nieuwe veelbelovende technologie De haven van
Zeebrugge wenst Mitsubishi Corporation, GDF SUEZ
and NYK te feliciteren voor dit baanbrekende project
in de ontwikkeling van LNG als maritieme brandstof.
“Deze gebundelde krachten en de 27 jaar expertise
in de gasdistributie, tonen de wereld dat Zeebrugge
een vooraanstaande LNG-haven is die verschil kan
maken in de LNG bunkerbusiness. We danken de
partners voor hun inspanningen in dit project en
voor hun geloof in onze haven.” Joachim Coens, CEO
Port of Zeebrugge.
www.portofzeebrugge.be
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Mensen maken de haven
Hogere Zeevaartschool wordt uitgebreid tot volwaardige campus

Historische
Antwerpen

De Hogere Zeevaartschool heeft haar uitbreidingsproject voorgesteld. Het bestaat uit een combinatie
van nieuwbouw en restauratie.
De school kampt al jaren met capaciteitsproblemen,
omdat het aantal studenten de voorbije 10 jaar is
verdrievoudigd. Bovendien worden de uitrusting en
het gebouw ook ter beschikking gesteld van derden
o.m. voor bijscholingsprojecten.
Door de invoering van het Bachelor/Master-systeem
in het Europese hoger onderwijs en de opmars van
het Engels als onderwijstaal, ervaren instituten zoals
de Hogere Zeevaartschool zich een bikkelharde
concurrentie.

In 1800, tijdens de Franse periode, onder het
bewind van Napoleon, werd in Antwerpen een
zeevaartschool opgericht.
De school was tot 1814 in de Handelsbeurs gevestigd.

mijlpalen

van

de

Zeevaartschool

Volgende mijlpalen kenmerken de verdere geschiedenis
van de school:
Heroprichting van de Hogere Zeevaartschool
1834
onder Belgisch bewind.
Hervatting van de leergangen na een
1919
schorsing van 1914 tot 1918.
Start van de “Naamgevingen”: bij het begin
1907
van elk academiejaar wordt, tijdens een plechtigheid,
aan de promotie Nautische Wetenschappen de naam
gegeven van een verdienstelijke personaliteit uit de
maritieme wereld. Vanaf 1997 gebeurt dit ook voor
de promotie Scheepswerktuigkunde.
Ingebruikneming
1932
schoolgebouw.

van

het

nieuw

Het Duitse leger bezet het schoolgebouw
1944
en er wordt les gegeven op de Italiëlei, waar nu het
zeemanshuis “Stella Maris” gevestigd is (het gebouw
wordt in 1948 terug in gebruik genomen).

Een adequate en eigentijdse infrastructuur is volgens
directeur Patrick Blondé één van de middelen om
deze strijd aan te gaan.
Het project van de tijdelijke vereniging Atelier
Kempe Thill uit Rotterdam en de aNNo architecten
uit Gent bestaat in een verregaande restauratie van
het bestaande ‘verpauperde’ monument, nl. het
modernistische gebouw uit 1931.
Het zal worden ontdaan van de storende
verbouwingen die de voorbije 80 jaar werden
uitgevoerd. In de schaduw van dit gebouw, maar
ermee verbonden via een publiek plateau, komt de
nieuwbouw.
Wat de financiering betreft, investeert de Vlaamse
overheid 10 miljoen euro van het totale benodigde
bedrag van 25 miljoen.
Voor de rest wordt gerekend op de inbreng van
andere partijen, zoals ondermeer van het M.A.S.

Het schoolschip “Mercator” wordt uit de
1961
vaart genomen.
Nautische Wetenschappen worden studies
1985
op academisch niveau (kandidaturen en licenties).
De Vlaamse overheid neemt de fakkel
1990
over van het federale Ministerie van Verkeer als
inrichtende onderwijsmacht.
De
internationale
regelgeving
en
2002
kwaliteitsnormen van de IMO (STCW) worden
geïmplementeerd.
Als één van de eerste hogescholen wordt
2003
het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2000 behaald.

2004

Invoering van de bachelor-masterstructuur.

De traditie van stages aan boord van grote
2008
zeilschepen wordt terug ingevoerd.

Flows 2 juli 2014

www.hzs.be
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Een derde havengedicht
Derde brief uit Brugge aan Zee

‘In de ‘Derde brief uit
Brugge aan Zee’ verwijst de Havendichter
Hendrik Carette naar
plannen voor een
nieuwe haven en naar
de politiek turbulente
jaren hierna volgend.
De hele regio van
Brugge tot de kust
draagt nog de sporen
ervan.
Het leven hier krijgt een
andere wending; bij tijd
en wijle is bezinning
noodzakelijk.

Ik zag de veerboot naar de dood
en ook die door de zee omspoelde Muur
die later werd gesloopt.
In Zuienkerke in de Laiterie
raakte ik verliefd op het mollige melkmeisje
en werd bezocht door onkuise gedachten.
Ik bad hier in twee abdijen van Benedictijnen
waar tot op heden
wordt gevast, gezongen en gebeden.
Ik stond stil aan dat beeld van Ramon
met dat zeven maal roestvrije staal van baron
August de Maere, de vader van deze haven.
In Lissewege verliet ik de landweg
en bewonderde de nok en het gebinte
van een heilige schuur.
Op de grijsgroene zee
deinde ik mee met de deining
tijdens een zeewijding op zee.
Ik las de lamentatie van Zegher van Male
en herkende de wroeging en het verraad
van de vermaledijde Marcel van Maele.
Ik bewaarde de harde kop van kanunnik Stock
en de onbevlekte soutane van Antoon Viaene
en vond dat boek van Adolf Duclos uit 1910.
Ik rook de memelworm
en het vermolmde hout
achter de houten palissades en en stenen façades.
Jarenlang leefde ik aan een zwarte gracht
en mompelde en strompelde
waar de zwanen waren.
Ik waande mij de jongste zoon van Zeus
en kende meermalen een momentum
want aan de bruggen van de Brugge
stilde ik de tijd.
www.zeehavenbrugge.be
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Uitnodiging voordracht
Taken van de Vlaamse overheid m.b.t. maritieme
aangelegenheden en havens.
Voordracht door mevr. Ilse Hoet, afdelingshoofd
Haven- en Waterbeleid bij de Vlaamse overheid.
In de aula van het Grootseminarie Potterierei 72 in Brugge op
maandag 22 september om 20:00 uur.
Inschrijving voor deelname is wenselijk voor de receptie na de voordracht
www.zeehavenbrugge.be / info@zeehavenbrugge.be / Tel 050 54 69 11
Ilse HOET
-

-

-

Ilse Hoet werkt sinds 1996 bij de Vlaamse overheid, in verschillende functies, maar
steeds in de waterwegen en/of havensector. Ze werkte gedurende 4 jaar 		
als projectingenieur bij de afdeling Maas en Albertkanaal. Vervolgens ging ze
werken bij de Vlaamse Nautische Autoriteit, waar ze verantwoordelijk was voor de
binnenvaart, later ook voor Short Sea shipping en havens.
Sinds 2006 is ze afdelingshoofd van de afdeling Haven- en Waterbeleid.
Haar afdeling plant het havenbeleid en de Lange Termijnvisie voor de Schelde,
werkt aan het integraal waterbeleid, het logistiek beleid en het scheepvaartbeleid,
dit alles in regionale en in internationale context.
Mevrouw Hoet is Permanent Commissaris voor het toezicht op de Scheldevaart
en is bestuurder bij de Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Waterwegen en 		
Zeekanaal en het Vlaams Instituut voor de Zee.

Mevrouw Hoet zal het hebben over de taken en verantwoordelijkheden van de Vlaamse
overheid inzake havens en maritieme aangelegenheden. Zij zal in deze toelichting
verwijzen naar en gebruik maken van voorbeelden van de haven van Zeebrugge.

Werken A11 van start
Op zaterdag 22 maart 2014 werd het startschot
gegeven voor de aanleg van de A11 tussen Brugge
en Westkapelle.
Het volledige project gaat om een autoweg van 12
kilometer lang die, met respect voor de natuur en
de leefomstandigheden, de N49 Knokke-Antwerpen
moet verbinden met de N31 Brugge-Zeebrugge.
Deze ‘missing link’ is van kapitaal belang voor de
ontsluiting van de haven van Zeebrugge via de
weg. Door de aanleg van de A11 zal het doorgaand

verkeer, waarvan veel vrachtwagens van en naar de
haven, gescheiden worden van het lokale verkeer.
Daarom zijn naast de nieuwe 2x2-aansluiting ook
heel wat tunnels en bruggen nodig.
Naast de nieuwe weg worden ook de bestaande
lokale verbindingen verbeterd.
Er zal ook een fietsroutenetwerk komen.
Meer weten over het wat, waarom en hoe?
Surf naar www.a11verbindt.be

www.zeehavenbrugge.be
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In memoriam
Een vzw Zeehaven Brugge-pionier ging heen…
Zoals in onze vorige Nieuwsbrief nr. 61 kort vermeld
overleed oud voorzitter Tuur SLABBINCK op zaterdag
17 mei l.l. Daarom in dit nummer meer eerbetoon
als herinnering aan dit ZB-boegbeeld.

Op 01 april 1997 werd hij voorzitter van onze
vereniging en bleef dit tot eind december 2006
behartigen toen hij om gezondheidsredenen wat
kalmer en met minder stress leerde leven.
Bij de aanvang van zijn functie – die hij met hart
en ziel uitoefende – stelde hij zich tot doel “de
Bruggelingen dichter bij hun haven te betrekken” en
dit door de publicatie van het ledenblad “Zeehaven
Brugge Nieuwsbrief” op 1150 exemplaren.
Hierin verschenen niet alleen algemene artikels
over de haven van Zeebrugge maar tevens de
aankondiging van de driemaandelijkse spreekbeurten.
Kort na zijn aanstelling als voorzitter – op 28 mei
1997 - had reeds de eerste havenvoordracht plaats
door Fernand ridder Traen met Zeebrugge, een
inventaris, een visie”.
Bekend zijn – nu nog - op de voorpagina van
elke ZB-Nieuwsbrief “Tuurs Ankertjes”: maritieme
woorden met verklarende uitleg die tevens als
handleiding in de scholen met een handelsafdeling
worden gebruikt.
Als stichtend-vennoot van de vzw ZB op 13 december
1993 werkte Tuur mee om in 1995 in de Beurshalle
een groots opgevatte tentoonstelling op te zetten
naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de
goedkeuring door de Kamer om in Zeebrugge een
haven uit te bouwen.
Uiteraard nam hij als ere-fregatkapitein het volledige
militaire onderdeel van Brugge-Zeebrugge voor zijn
rekening namelijk de Belgische Marine (1830-1923)
en Het Korps torpedoboten en zeelieden in de

Brugse haven (1923-1927).
Door zijn vele contacten in 2000 en voordien met
prof. Romain Van Eenoo nam hij ook de taak op zich
voor de publicatie door VHS (Genootschap voor
Geschiedenis) van Anne Serlets licentiaatsthesis
over baron Auguste de Maere, vader van BruggeZeehaven.
Op 13 december 2003 bestond de vzw Zeehaven
Brugge tien jaar: zij vierde dit jubileum in het
Provinciaal Hof en de voorzitter hield er een fel
opgemerkte openingsrede.
Hij voelde zich persoonlijk – in naam van het volledige
bestuur – verantwoordelijk voor de vele activiteiten
waarbij aan de haven van Zeebrugge een breder
maatschappelijk draagvlak werd toegekend.
Tijdens zijn 10 jaar voorzitterschap heeft Tuur
Slabbynck zijn taak ernstig opgenomen en het beste
van zichzelf voor Zeebrugge gegeven dat hij een
beetje als zijn “tweede lief” beschouwde.
Zo was hij en zo zullen we hem herinneren als
een voorzitter met een ruime geest, een brede
lach en een vrolijk bemoedigend woordje in alle
omstandigheden.
Jacques Neyts

r (H

A) is een arbei
is erkend doo
der die
r het paritair
subcomité va
haven en die h
n de
avenarbeid mag
uitvoeren.
Een HA is een
dagloner, d.w.z
. hij ontvangt
contract voor
een
bepaalde tijd,
in dit geval éé
shift. De HA ka
n
n kiezen tussen
de “losse pool”
vrije aanwervi
of
ng en een “tim
e tabel”.
- Losse pool:
de HA prese
nteert zich el
werkdag op h
ke
et aanwerving
slokaal en maa
daar zijn ke
kt
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de verschillen
aanwezige w
de
erkgevers. Hij
kan daar verd
kiezen welke
er
shift hij aannee
mt en voor w
taak, dit in over
el
ke
leg met de wer
kgever.
- Time tabel: d
e HA wordt stee
ds door dezelfd
werkgever doo
e
rbesteld. De
w
erkgever maa
een lijst op
kt
met zijn “vas
te” havenarbei
en hun uurreg
ders
eling voor ee
n langere per
(bvb. 1 maan
iode
d). Havenarbei
ders kunnen
tevens vervolm
zich
aken in bepaa
lde functies zo
heftruckchauff
als
eur, kraanman
, ‘high & hea
chauffeur.
vy’
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Havenarbeide

Vrouwen in de haven

Chantal ORLANS

Wendy PIERON

Als bedrijfsjurist bij MBZ ben ik verantwoordelijk voor
alle juridische aspecten waarmee het havenbestuur
te maken heeft zoals: het onderhandelen en opstellen
van overeenkomsten, beleidsvoorbereidend werk,
opvolgen wetgeving…
Daarnaast ben ik secretaris van het directiecomité.
In die hoedanigheid neem ik tevens de taak van
secretaris van de raad van bestuur op mij.
Mijn vader was kapitein ter lange omvaart en later
zeeloods. Hij maakte wereldreizen van soms 13
maanden lang. Zo maakte ik al op jonge leeftijd
kennis met het maritieme gebeuren. Ik herinner me
dat ik als kind af en toe een eind mee mocht varen
en op de brug van het schip alles kon volgen. Van
jongs af aan ben ik gefascineerd door deze wereld.
Dat deze interesse mijn keuzes in het beroepsleven
zou kleuren was dan ook geen verrassing. Na mijn
rechtenstudies heb ik me nog een jaar in Londen
verdiept in het maritiem recht. Aan de London
School of Economics behaalde ik een master of laws.
Na enkele jaren ervaring opgedaan te hebben in een
maritiem advocatenkantoor, was ik blij om als jurist
de haven van Brugge-Zeebrugge te kunnen bijstaan.

Ik ben havenarbeidster en tewerkgesteld (op “time
tabel”) als high en heavy chauffeur bij Wallenius
Wilhelmsen Logistics (WWL) te Zeebrugge.
Ben begonnen als lasher-car driver voor het laden/
lossen en sjorren van wagens aan en van boord.
Maar mijn passie lag in het rijden van het zwaardere
materiaal zoals tractors, kranen, bulldozers, bussen,
combines …
Maar dit was meer iets voor de mannen en kon je
enkel bereiken na enkele jaren zwaarder werk in de
H&H lashing. Dat is alle zware units vastleggen met
kettingen aan boord.
Ik ben de uitdaging aangegaan en na vele weken
vloeken, blauwe plekken en stramme spieren kreeg
ik de knepen van het vak onder de knie en begon ik
het graag te doen en werd ik al vlug aanvaard als
“one of the boys” !
Na een jaar of vijf kreeg ik de kans om de opleiding
H&H-chauffeur te doen.
Al ruim drie jaar ben ik als eerste en voorlopig enige
vrouw met deze functie bij WWL.
Tot slot motiveer ik de overige vrouwen om zeker
niet bang te zijn om iets nieuw te proberen.
Alles is mogelijk, als je maar wilt, ook in een
mannenwereld, die zich goed aanpast aan de
emancipatie van de vrouwen.

Bedrijfsjurist
MBZ

Havenarbeidster
WWL

Ik sta er helemaal niet bij stil dat ik als vrouw werkzaam ben in een, toch wel typische, mannenwereld.
Het is inderdaad zo dat ik bij het merendeel van de
vergaderingen of besprekingen de enige vrouw ben.
Dit belet me echter niet om mezelf te zijn. Ik ben er
absoluut van overtuigd dat vrouwen een andere kijk
hebben op veel zaken. Dit kan een meerwaarde zijn.
Volgens mij zullen er in de toekomst meer en
meer vrouwen in de havensector, net als in andere
traditionele mannenbastions, werken. Mannen en
vrouwen zijn voor veel functies complementair.
Ook in de havens van Gent en Antwerpen zijn
de verantwoordelijken van de juridische dienst
vrouwen.

Redaktie : Dominiek De Nys, Marianne Mertens, Maurice Soetemans Met medewerking van en dank aan : Jacques Neyts en Marie Van Everbroeck
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