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UITNODIGING OP VOORDRACHT
Op woensdag 8 juni 2022 vertelt mevrouw 

Joke Knockaert, directeur VTI Zeebrugge. Zij zal het hebben over het technisch- en beroepsonderwijs en de band met de Zeebrugse haven.

www.zeehavenbrugge.be

Onze website is volledig vernieuwd.

Breng eens een bezoek aan onze website: 

www.zeehavenbrugge.be

Vanaf nu kunt u enkel inschrijven via onze website 

om een voordracht bij te wonen.
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Woordje van de voorzitterWoordje van de voorzitter

Beste vrienden van Zeehaven Brugge

De lang voorbereide fusie tussen onze havens Antwerpen en Zeebrugge is 
ondertussen een feit.
De complementariteit van deze havens zal ons niet alleen versterken maar 
zal ongetwijfeld nieuwe  uitdagingen meebrengen. Zoals de nood aan 
beschikbaarheid en opleiding van personeel. 
De havenbedrijven kampen op vandaag reeds - zoals vele andere bedrijven - met 
een personeelstekort.
Hoe kunnen we talent naar de haven toe leiden? 
Hoe kunnen we interesse opwekken bij de jongeren om een carrière in de haven uit te bouwen. 
Om de uitdagingen van onze groeiende haven aan te kunnen zullen ook de nieuwste technieken moeten 
blijvend aangeleerd worden.

In onze Port of Antwerp-Bruges beschikken wij gelukkig over een uitstekende VTI Zeebrugge, Campus Heist - 
Campus Zeebrugge. De drijvende kracht achter deze school is directeur  Joke Knockaert.
We hebben haar uitgenodigd om ons een inzicht te geven in deze moeilijke maar boeiende materie.

  

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.

Met dank aan

- 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 onder-
nemen 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.

Wie is Joke Knockaert ?

Secundair onderwijs
·  Andreasinstituut, Garenmarkt, Brugge Afgestudeerd 1988 - Economie
Tertiair onderwijs
· Master of Educational Sciences (2j. ) – VUB (Engelstalige M.Sc.) 
Afgestudeerd in februari 2018.
Onderzoek en thesis: Being a competent adult education teacher: perceived 
readiness of novice teachers by CVO-principals in Flanders. Promotor: Prof. 
Dr. Nadine Engels 
·  Licentiaat (Master) in Sociale & Culturele Agogiek (2 jaar) VUB 
Afgestudeerd in juni 2005 met grote onderscheiding. 
Onderzoek en thesis : Een beroep in transformatie: de beroepsidentiteit van 
vormingswerkers in Vlaamse volkshogescholen: een exploratief onderzoek. 
Promotor: Prof. Dr. Notten A.L.T. – Supervisor: Prof. Dr. Vanwing Tom
·  Kandidaat (Academische bachelor) in de Sociale & Culturele Agogiek (1j.)  
VUB Afgestudeerd in juni 2003.
·  Professionele bachelor Sociaal Werk (3 j.) – K.V.M.W., Gent  
Afgestudeerd in juni 1993.
·  Cambridge ESOL Level 3 Certificate – University of Cambridge 
Behaald in oktober 2013 - Grade A (Level C2) 
·  Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid (2 jaar ) -Instituut voor volwassenenonderwijs 
Afgestudeerd in januari 2002.
·  Attest Basis Dubbele boekhouding – VHI St.-Michiels – januari 200

Voordracht Joke Knockaert
De havenbedrijven schreeuwen om werknemers met een degelijke technische of beroepsopleiding. Het 
technisch - en beroepsonderwijs is de ideale partner om degelijk geschoold personeel toe te leiden naar 
de haven. Maar ook het onderwijs staat onder druk en wordt ook meer en meer geconfronteerd met een 
tekort aan leerkrachten, vooral technische leerkrachten. Dit vraagt voor een “kopschuif” bij zowel bedrijven 
als onderwijs. Onderwijs moet de band met de havenbedrijven koesteren en nog versterken, want enkel zo 
kunnen we ervoor zorgen dat beide sterk staan voor de toekomst.

vzw
VOORDRACHT :UITNODIGING

De INSCHRIJVING voor is deelname VERPLICHT :
www.zeehavenbrugge.be  I  info@zeehavenbrugge.be 
Andere inschrijvingen worden geweigerd.

" Haven en onderwijs gaan hand in hand."
Door mevrouw Joke Knockaert, Directeur VTI Zeebrugge

in de aula van het Grootseminarie Potterierei 72 te Brugge
op woensdag 8 juni 2022 om 20.00 uur.  

Foto Joke Knockaert
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Decaluwé. “Dit zogenaamde ‘vier schillen’-project, 
een model met vier ringen als veiligheidsbarrières, 
kende vanaf de eerste funding in 2019 een 
stapsgewijze uitvoering. 
Er kwam een sterke impuls voor de realisatie sinds 
Tom Hautekiet in oktober 2020 de nieuwe CEO 
van het havenbestuur MBZ werd. We zien dat de 
maatregelen werken: het aantal geïntercepteerde 
en gecontroleerde transmigranten daalde van 
zevenduizend naar vierduizend per jaar.”

Brits en Europees geld

Een belangrijke factor in de strijd tegen de 
economische en maatschappelijke schade van 
illegale transmigratie, zijn de inspanningen van de 
Britse overheid. 

“Sinds 2019 konden we voor het beveiligingsplan 
voor 13 miljoen euro aan Europese en Britse steun 
verzamelen, waarvan het merendeel bestaat uit 
diverse pakketten van de UK Border Force voor een 
totale steun van 8,5 miljoen euro”, zegt Decaluwé. 
Dat geld ging naar onder meer intelligente camera’s 
en omheiningen, politievoertuigen, nachtkijkers, 
honden en mountainbikes voor versterkte controle 
in het havengebied. 

Ook een aantal bedrijven kregen Britse steun voor 
investeringen in omheiningen en camera’s, in 
aanloop naar het aansluiten op de controlekamer 
eind dit jaar.

De private havenbedrijven investeren mee in 
beveiliging en het havenbestuur toonde zich bereid 
om de controlekamer te huisvesten en operationeel 
te leiden.
MBZ maakt in zijn gebouwen een ruimte vrij, 
voorziet uitrusting en software en zal de opdracht 
voor bemanning in de private markt zetten.

Toename bootjes

Het probleem van mensensmokkel treft niet alleen 
Zeebrugge maar ook de Westkust, in de achtertuin 
van Calais. 
“Vorig jaar waagden niet minder dan 52.000 
mensen, het dubbele van het jaar ervoor, een 
poging tot oversteek. Er vielen dikwijls slachtoffers 
te betreuren met als ergste voorbeeld het overlijden 
van 31 mensen op 24 november.
Zowat 95 % van de oversteken gebeurt van op 

Tegen eind dit jaar één controlekamer voor alle 
camera’s in Zeebrugge.

V.l.n.r. op de foto: Nico Paelinck (korpschef PZ 
Westkust), Dirk de Fauw (burgemeester Brugge en 
havenvoorzitter Zeebrugge), Tom Hautekiet (CEO 
MBZ), gouverneur Carl Decaluwé, Mathieu Delbarge 
(Apzi-Voka) en Ian Hanson (director Border Force)

Zeebrugge controlekamer

Het laatste puzzelstuk is gelegd voor het installeren 
van één centrale controlekamer voor alle publieke en 
private camera’s in het havengebied van Zeebrugge. 
Voor het totale beveiligingsplan kwam sinds 2019 van 
Europa en het VK 13 miljoen euro steun.

“Mijn ergste nachtmerrie is dat er vanuit de haven 
nog eens een dodelijke poging tot oversteek zou 
plaatsvinden, zoals de Vietnamese slachtoffers in 
een koeltransport in 2019”, zegt Tom Hautekiet.

De CEO van de haven van Zeebrugge zal tegen het 
jaareinde iets geruster kunnen slapen. Tegen dan 
worden het publieke en private beveiligingsnetwerk 
in en rond Zeebrugge naar één centrale ‘command 
& control room’ (CCR) geleid. 
De beelden van de camera’s en sensoren 
zullen 24/7 gemonitord worden door private 
beveiligingsagenten. 
Bij verontrustende signalen van op het terrein zullen 
zij de politiediensten alarmeren.
                                                         
Van 7.000 naar 4.000

De controlekamer is het sluitstuk van het Safe 
Harbour Plan Zeebrugge dat in 2018 werd opgesteld. 
“Ik heb lang moeten volhouden maar uiteindelijk 
zijn we er geraakt”, zegt provinciegouverneur Carl 
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de Franse kust maar door de stroming strekken 
de gevolgen zich uit naar België”, verduidelijkt 
Decaluwé.
“De jongste maanden zien we een verschuiving 
van de georganiseerde criminele activiteiten 
naar België, zodat ook hier een investering zich 
opdrong om vooral de uitbouw van tentenkampen 
te verhinderen”, zegt korpschef Nico Paelinck van 
Politiezone Westkust. 

“Eind 2021 werd ruim een half miljoen euro 
uitgekeerd voor investeringen in onder meer 
drones, voertuigen, nachtkijkers en bijkomende 
ondersteuning van private bewaking. 

We moeten alert blijven want we worden gebrieft 
dat het fenomeen zich zal uitbreiden naar de hele 
Belgische kust, met bootjes tot honderd passagiers.”

Charlotte De Noorse
foto Roel Jacobus

Intervest neemt logistiek project Chinese 
Lingang in Zeebrugge over.

Vastgroep Intervest wordt de nieuwe eigenaar van 
het 73 000 m² grote logistiek project op de Maritieme 
Logistieke Zone (MLZ) in de haven van Zeebrugge. 
Het neemt 100 % van de aandelen van het Chinese 
consortium van ontwikkelaars over.

Met de transactie is een bedrag van ongeveer 78 
miljoen euro gemoeid. 
Intervest ziet de overname als een strategische 
aanwinst in de vastgoedportefeuille. Het state-of-
the-artnieuwbouwproject bestaat uit kantoren, 
opslagruimte, een containeryard en een ruime 
parking voor trailers en personenwagens.

Oplevering september

Een consortium van aannemers was bezig met de 
bouw van het complex maar Intervest neemt het 
verdere ontwikkelingstraject van het project in 
handen vanaf nu in handen. 

Het gebouw zal worden opgeleverd naar de 
‘Excellent’-normen van BREEAM op het vlak van 
duurzaamheid. 
Zo wordt het volledige dak voorzien van 
zonnepanelen en wordt het gebouw gasloos 
verwarmd. 

De oplevering van de volledige site is voorzien in 
september 2022. De eerste spadesteek voor het 
project vond al eind juni 2021 plaats. 
Toen was nog sprake van oplevering in april van dit 
jaar.

“Het project past in ons strategisch plan 
#connect2022 om klantgericht, duurzaam waarde 
te creëren met ons eigen team. 
Met onze ervaring in sites met een multimodale 
ontsluiting zoals in Genk Green Logistics, zijn we 
een partij die met een zekere kennis van zaken 
dergelijke projecten kan aanpakken”, zegt Gunther 
Gielen, CEO Intervest Offices & Warehouses.

Huurders

De commercialisering van de site verloopt volgens 
Intervest in samenwerking met de Chinese kopers. 
Het gebouw bestaat uit tien units, waarvan er al drie 
voorverhuurd waren. 
Er lopen nog gesprekken met diverse andere 
geïnteresseerden voor de overige units.

Koen Heinen
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Havenarbeiders in de haven van Zeebrugge-
Brugge

De havenarbeiders van het algemeen contingent 
kunnen , als ze voldoen aan de vereisten, opleidingen 
volgen tot het bekomen van beroepsfuncties. 
In het kort kunnen we deze functies onderverdelen 
in twee groepen, de functies met machines en deze 
zonder machines.
Bij  de functies zonder machines zijn onder andere 
uitwijzer, stouwbreker/zetter en markeerder.

Uitwijzer 

Bij het laden en lossen van conventionele 
vrachtschepen met een mobiele havenkraan zal 
men beroep doen op een uitwijzer. 
Deze zal de kraanman bijstaan tijdens de operaties. 
Zijn taak bestaat eruit om de kraanman, die geen 
zicht heeft op wat er gebeurt in het scheepsruim, te 
begeleiden met hand- en armseinen. 
Een hulpmiddel kan hierbij een radio zijn. 
De uitwijzer staat aan boord gepositioneerd aan de 
rand van het luikhoofd en tegenover de kraan. 
Op die manier heeft hij steeds oogcontact met de 
kraanman. 
Deze moet vanzelfsprekend de seinen van de 
uitwijzer zonder mankeren uitvoeren.
De uitwijzer heeft bij zijn taak een grote 
verantwoordelijkheid want hij moet er zorg voor 
dragen dat de havenarbeiders die in het ruim de 
ladingen bij – of wegzetten niet onder de last van de 
kraan terechtkomen. 
Tegelijk moet hij zorgen dat de hijsbewegingen vlot 
verlopen en dat de hijs nergens blijft haperen.

Stouwbreker/zetter 

De ladingen aan boord van roroschepen worden 
met behulp van een stouwbreker/zetter geparkeerd. 
Men onderscheid hierbij twee deelfuncties. 
Een eerste is de uitvoering aan boord van 
roroschepen met uitsluitend auto’s. 

De tweede is aan boord van roroschepen met 
gevarieerde ladingen zoals trailers, containerchassis, 
zware voertuigen zoals kranen , bulldozers, … .
De stouwbreker/zetter op de autoschepen zal tijdens 
de laadoperaties de aanrijdende cardrivers met 
behulp van handseinen parkeerinstructies geven. 
De cardriver moet deze instructies zonder haperen 
vlekkeloos uitvoeren. De instructies hierbij zijn 

links of rechts sturen, vooruit of achteruit rijden en 
stoppen. 
 

De stouwbreker/zetter moet tijdens het laden de 
vrije parkeerruimte aan boord optimaal benutten. 
Dit betekent dat de voertuigen slechts enkele 
centimeters ruimte tussen elkaar hebben. Een 
bijkomende taak is dat er aandacht moet worden 
gegeven dat de chauffeur, na het parkeren, vlot en 
veilig kan uitstappen. Denken we hierbij maar even 
aan de wagens met het stuur aan de rechterzijde. 

Ook moet hij aandacht hebben dat de voertuigen 
in de losplaats vlot kunnen wegrijden. Dit noemen 
ze in het vakjargon ‘ flow stow methode’. En om zijn 
taak volledig te maken bij het laden zal hij tevens de 
voertuigen zo laten parkeren dat de lashers, die de 
voertuigen moeten vastsjorren ( lashen), vlot hun 
sjorbandjes kunnen inhaken in de sjorogen in het 
scheepsdek. 

Tijdens de losoperaties zal deze zelfde stouwbreker/
zetter de cardrivers instructies geven om zonder 
schade en vlot weg te rijden. Want ook hier zijn de 
voertuigen zeer dicht bij elkaar geparkeerd en alle 
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hulp om hierbij schadevrij weg te rijden is welkom.

De tweede deelfunctie is de stouwbreker/zetter bij 
de niet autoschepen. Deze deelfunctie wordt in de 
roro ook de ‘fluiter’ genoemd. Dit omdat hij tijdens de 
operaties zijn signalen te kennen geeft met behulp 
van een signaalfluitje. De chauffeurs moeten op deze 
signalen reageren. Ook hier worden de ladingen met 
zeer weinig tussenruimte geparkeerd. De fluiter staat 
bijna steeds achteraan het opstekende voertuig. 
Hier zal slechts tijdens het laden gebruik gemaakt 
worden van een fluiter.

Markeerder

Een haven behoort tot de dienstverlenende sector. 
Om een dienst te kunnen verlenen, wordt een 
opdracht onderschreven tussen de opdrachtgever 
en bijvoorbeeld de vervoerder. 
Om na te gaan of de overeenkomst correct werd 
uitgevoerd, moeten markeerders nagaan of de 
afgesloten overeenkomst volgens de bepaalde en 
strikte normen werd uitgevoerd. 
De belangrijkste taak van de markeerder wordt 
uitgeoefend aan de perimeter van de terminal, bij 
de aan- en/of aflevering van de goederen. Hij zal 
de beweging van de goederen (in/out) registreren 
alsook de transportmodus (weg, spoor, schip) en de 
identificatiegegevens van de lading (serienummers, 
afmetingen, gewichten, …). 
Daarnaast zal ook de zichtbare staat (schade) van de 
goederen geregistreerd worden.
 

Een tweede taak van de markeerder betreft de 
positie van de goederen. Hierbij zal hij  instaan voor 
de registratie van de plaats van de goederen op de 
terminal of aan boord, maar ook de onvermijdelijke 
‘zoeker ‘maakt deel uit van deze opdracht.
Een derde taak betreft het registreren als 
controlerende functie. 

Dit kan het markeren zijn van goederen bij een 
overlading, of het meten van lading als voorbereiding 
van een stuffing.
Op basis van deze verschillende registraties, die 
zowel digitaal als schriftelijk kunnen zijn, worden 
rapporten en transportdocumenten opgemaakt. 
De correctheid van de gegevens is dan ook van het 
grootste belang. 
Aanvullend op de bovengenoemde taken zal de 
markeerder altijd een document opmaken waarbij 
alle uitgevoerde opdrachten chronologisch worden 
genoteerd, met opgave van onderbrekingen, 
uitzonderlijke vaststellingen, extra gebruikte 
materialen, en zo meer.
 Dit document zal achteraf de basis van de facturatie 
aan de opdrachtgever zijn. 
Dit geheel kan ook volledig elektronisch gebeuren.

Dominiek De Nys

VOLG ONS OOK  OP  ‘FACEBOOK’  

ZEEHAVEN BRUGGE VZW !
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Rederscentrale

VTIZEEBRUGGE
school voor wetenschap, techniek en personenzorg

campus Heist - campus Zeebrugge

F l a n d e r s  R o a d  S e r v i c e s

F R S

DC Aggregates 

MET DANK AAN:

www.quintiens.com


