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LNG-tankers ter werel

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden van Zeehaven Brugge
Havens en havenbedrijven moeten inspelen op de economische uitdagingen.
Dit is van alle tijden en is ook nu niet anders. Waar we nu echter mee geconfronteerd
worden tart alle verbeelding.
Sedert geruime tijd worden we nu willens nillens meegesleept in een Brexit
chaos, waarvan niemand op vandaag de uitkomst weet. Verkondigen analysten
dat we afstevenen op een economische recessie in Europa, en proberen we ons
op de hoogte te houden van de handelsoorlogen tussen continenten. Om nog
de klimaatuitdagingen niet te vermelden.
Daarom verheugen wij ons des te meer over positief nieuws. De aanwezigheid in onze haven van Cosco
Shipping Ports is een bevestiging dat onze haven de erkenning krijgt die het verdient. Alhoewel reeds een
paar jaar actief in onze haven worden de activiteiten en investeringen in onze haven door CSP Zeebrugge
Terminal nu verder uitgebreid. Laat dit een stimulans zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
Onze spreker, mevrouw Carla Debart , zal ons ongetwijfeld de ontwikkelingen op de Chinese markt en van
CSP nader toelichten.
Erna Vienne
Voorzitter

Zeebrugge ontvangt voor het eerst een Q-MAX
LNG-schip
Op zondag 21 juli legde voor het eerst een Q-Max
LNG-tanker aan aan de Fluxys-terminal in de
Zeebrugse voorhaven.
Het ging om de m/s Al Dafna die een aanzienlijke
lading vloeibaar aardgas kwam lossen in Zeebrugge.
Hoppe Ship Agencies nv trad op als agent.
Aardgasnetbeheerder Fluxys heeft een langetermijncontract met RasGas, de grootste producent
ter wereld van vloeibaar aardgas in Qatar.
RasGas beschikt tevens over verschillende LNGinstallaties in de haven van Ras Laffan.

(Portofzeebrugge.be/nl/nieuws-evenementen
geplaatst op 21/07/2019)
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VOORDRACHT :

“COSCO Shipping in Zeebrugge, de investeringen toen,
nu en voor de toekomst.”
Door mevr. Carla Debart, managing Director CSP Zeebrugge Terminal
in de aula van het Grootseminarie Potterierei 72 te Brugge
op woensdag 16 oktober 2019 om 20.00 uur.
Inschrijving voor deelname is wenselijk voor de receptie na de voordracht.
www.zeehavenbrugge.be I info@zeehavenbrugge.be

Carla Debart, 29 augustus 1969
Studies, opleiding en vorming :
1989 | Bachelor Accounting (Sint Eligiusinstituut Antwerpen)
1993 | Bachelor Tax (LBC Antwerpen)
1996 | Certified Accounting (university level) (I.A.B. Brussel)
1998 | Certified Tax Consultant (university level) (I.A.B. Brussel)
2012 | MIPP (Procurement internal training APMM) (Copenhagen, Denmark)
Ongoing | Simplified Chinese (Howest Brugge)
Werkervaringen :
1989 / 1996 : accountant bij Fiduciaire J. Van Breda & Co | Antwerpen
1996 / 2005 : finance manager division Europe bij Det Norske Veritas
2005 / 2009 : CFO bij Ethnicraft NV , Boom
2010 / 2010 : consultant bij BeCa Consulting CommV , Kortemark
2010 / 2014 : chief financial officer , APM Terminals Zeebrugge
2014 /
: managing Director CSP Zeebrugge Terminal NV

COSCO Shipping in Zeebrugge, de investeringen
toen, nu en voor de toekomst.
De Chinese groep COSCO Shipping heeft zo’n twee
jaar terug alle aandelen overgenomen van de
toenmalige containerterminal APMT Zeebrugge en
heet nu CSP Zeebrugge Terminal.
De keuze van de groep om in Zeebrugge te
investeren was een uitdrukkelijk keuze met een plan
voor de toekomst: van onze terminal een HUB maken
voor transhipment en gateway cargo in NoordWest Europa en verder bouwen aan een logistiek

platform in Zeebrugge. Cosco Shipping Ports heeft
in Europa slechts een beperkt aantal investeringen:
Griekenland, Spanje en Zeebrugge. Elk punt is een
schakel, een knooppunt in de maritieme route tussen
China en Europa. Om zeker te stellen dat wij klaar
zijn en blijven voor de toekomst zijn we momenteel
bezig met het verhogen van 5 van de 7 kranen met
12 meter (de eerste is al in productie). Maar verder
wordt ook gekeken naar mogelijke uitbreiding om
de capaciteit te verhogen, een nieuw gebouw, enz.
De investering is dus niet gestopt bij het verwerven
van de aandelen.

www.zeehavenbrugge.be
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Haven in beweging
Zeebrugge : “ Versoepeling estuaire vaart mag
nog veel verder gaan.”

specifieke marktvraag voor high&heavy stukken tot
60 meter lengte.”
(Flows 01/08/2019, Roel Jacobus)

Voor het havenbestuur van Zeebrugge mag de
versoepeling van de voorwaarden voor estuaire
vaart nog veel verder gaan. Meer binnenvaart via de
Noordzee naar de Westerschelde is een oplossing
voor de flessenhals langs het Brugse stadscentrum.
Half juli maakte Vlaams minister Ben Weyts (NVA) bekend dat Nederland eindelijk akkoord ging
met versoepelde voorwaarden voor estuaire
vaart. Dat betekent dat binnenschepen kunnen
ingezet worden in een afgebakend vaargebied
voor de kust, bijvoorbeeld tussen Zeebrugge en de
Westerschelde.
“Wij hebben heel lang voor een versoepeling
geijverd want de estuaire vaart biedt belangrijke
mogelijkheden voor de ontsluiting van de
binnenvaart. We zijn blij met de versoepeling
maar dit is een eerste stap en ook voor ons mocht
het veel verder gaan. “ aldus minister Ben Weyts
en gedelegeerd havenbestuurder van Zeebrugge
Joachim Coens.
De voorwaarden voor de estuaire vaart waren tot
nog toe zo streng dat maar een tiental schepen
eraan voldeed. De versoepelde voorwaarden
moeten de investeringskost voor het bouwen van
nieuwe schepen verlagen.
Het havenbestuur van Zeebrugge steekt al sinds
2003 haar nek uit met dochteronderneming
PortConnect. Die heeft bijvoorbeeld met drie
containerbarges een vaste rotatie van drie keer
per week met Antwerpen, vertelde directeur
van PortConnect Olivier Crousel in maart in het
Flowsmagazine:
“Tussen Zeebrugge en Antwerpen varen we
zonder sluizen acht uren, terwijl de klassieke
binnenvaart langs kanalen daar anderhalve dag
voor nodig heeft. De drie schepen hebben samen
een capaciteit van 800 teu per dag en verplaatsen
jaarlijks 160.000 teu’s. Ze worden ingezet voor
onder meer papierproducent Stora Enso, BNFW
(fruit) en nieuwe auto’s die in containers worden
aangevoerd. Onze barges connecteren ook heel
wat shortsealijnen, bijvoorbeeld de Zuid-Europese
lijnen van Zeebrugge met het Baltische netwerk van
Antwerpen. Daarnaast beantwoorden we op een

Vlaamse regering stelt voorkeursbesluit nieuwe
sluis Zeebrugge definitief vast.
De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor
de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld.
De Visart-site wordt bevestigd als voorkeurslocatie
voor de nieuwe sluis. In de komende 2 à 3 jaar zal
de Vlaamse Overheid het project verder uitwerken
in samenspraak met alle betrokken partijen. “We
blijven investeren in inspraak en dialoog” , zegt
Vlaams minister Ben Weyts.
“Er staat een investering van 1 miljard euro in de
steigers, voor meer groei en meer jobs in de haven
van Zeebrugge, maar ook een betere mobiliteit.”
Concreet betekent dit dat het projectteam in
september van start kan gaan met de zogenaamde
‘Uitwerkingsfase’ , die 2 à 3 jaar in beslag zal nemen.
In die periode wordt het gekozen alternatief verder
uitgewerkt tot een projectbesluit en worden de
nodige vergunningen bekomen om over te kunnen
gaan tot de effectieve bouw.
Dit zal dus gebeuren in nauwe samenspraak met alle
betrokken partijen. Er is bijzondere aandacht voor
de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de
nieuwe sluis onteigend moeten worden, maar ook
andere omwonenden zullen betrokken worden. De
periode van onzekerheid moet zo beperkt mogelijk
blijven.
De voorziene sluis zou een lengte hebben van
427meter, een breedte van 55 meter en een diepte
van 18,5 meter. Het lokaal en doorgaand autoverkeer
zullen van elkaar gescheiden. Doorgaand verkeer
zal worden afgeleid via een nog aan te leggen
verbindingsweg ( Nx). Deze zal via een tunnel onder
de sluis doorgaan.

www.zeehavenbrugge.be
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(Portofzeebrugge.be/nl/nieuws-evenementen,
geplaatst op 03/07/2019)

Gelezen in…
Zeebrugge groeit in eerste jaarhelft met 12,5%
De haven noteert in de eerste jaarhelft van 2019 een
groei van 12,5 % ten opzichte van dezelfde periode
in 2018. Er werd een totaal goederenvolume van
21.883.578 ton behandeld.
De roll-on / roll-off-trafiek groeit in het eerste
halfjaar met 5% tot een volume van 8.404.658 ton.
Hier past echter een waarschuwing over de UKtrafiek: in de aanloop naar de eerste Brexit-datum
van 29 maart, werd het Verenigd Koninkrijk
anticipatief bevoorraad. (Het volume in maart steeg
met +17.2%.)
De UK-trafieken tonen in het tweede kwartaal
daarentegen een verwachte dalende trend (-6,8%
in mei en -12,3% in juni.)
De roro-trafieken naar Zuid-Europa kennen dan
weer een sterke toename door nieuwe diensten en
schaalvergroting.
Er werden 1.527.872 nieuwe wagens behandeld; dit
is een stijging van 4,9%, bovenop het recordjaar.
De containertrafiek daalt met 2,2% tot 7.548.076
ton.
In de maand juni stijgt de containertrafiek
echter opmerkelijk (+9,5%) dankzij de nieuwe
containerdiensten en containerfeederlijnen. Verdere
groei wordt verwacht in de tweede jaarhelft.
De vloeibare bulk bedraagt in het eerste semester
4.830.418 ton. De stijging situeert zich bij het
vloeibaar aardgas (3.218.162 ton). Er liepen namelijk
54 LNG-schepen aan tegenover 24 in de eerste
jaarhelft van 2018.
Er werd veel LNG aangeleverd uit zowel Qatar als
Rusland. Deze volumes houden aan in de tweede
jaarhelft.
De vaste bulk in Zeebrugge daalt met 5% tot
619.051 ton.
Het stukgoed daalt met 10,3% tot 481.375 ton.
De havenschiften stijgen met 3% tot 181.130 shiften.
Er liepen de eerste zes maanden 71 cruiseschepen
Zeebrugge aan t.o.v. 59 vorig jaar.
Deze aanlopen waren goed voor 337.559
passagiersbewegingen.
(Portofzeebrugge.be/nl/nieuws-evenementen,
geplaatst op 22/07/2019)

Geen fusie Antwerpen-Zeebrugge, wel samenwerking voor containers.
Omdat containers het enige raakvlak tussen
Antwerpen en Zeebrugge vormen, is het beter
van enkel hiervoor samen te werken dan volledig
te fuseren, zegt burgemeester van Brugge Dirk De
fauw. Zeebrugge werkt aan een concreet voorstel.
In de Brugse gemeenteraad van dinsdag 27/08/2019
lichtte de burgemeester en havenvoorzitter
van Zeebrugge Dirk De fauw (CD&V) de
samenwerkingsgesprekken met de haven van
Antwerpen toe, als antwoord op een interpellatie
van oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB).
“In 2018 verkende adviesgroep Deloitte de
strategische samenwerkingsmogelijkheden en
lijstte advocatenkantoor Laga de juridische aspecten
op. Zowel in Zeebrugge als in Antwerpen namen
na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe
raden van bestuur de afgelopen maanden kennis
van het studiewerk. We kregen een catalogus van
mogelijkheden waaruit we kunnen kiezen : van een
eenvoudige contractuele samenwerking, waarbij je
samen rechtspersonen kunt creëren, tot een totale
fusie. Op 12 augustus was er een bijeenkomst tussen
de beide voorzitters en gedelegeerd bestuurders,
die een goede verstandhouding hebben.”
“ Je zou kunnen springen en de problemen onderweg
oplossen, maar voor een fusie blijken de verschillen
vrij groot te zijn. Het personeelsstatuut is compleet
anders en er zijn weinig gemeenschappelijke
doelen; we vonden er slechts twee: momenteel
de containertrafiek en voor de toekomst energie.
Bijvoorbeeld in Antwerpen is veel vraag naar
waterstof en dat kan in Zeebrugge geproduceerd
worden. Andere belangrijke aspecten in Zeebrugge
zijn roro, brexit en autotrafiek maar die spelen in
Antwerpen veel minder. Voor slechts één of twee
materies heeft het weinig zin om tot een volledige
fusie over te gaan.”
Het idee van een vrijwillige havenfusie lijkt daarmee
dood en begraven. Maar het studiewerk heeft wel
concreet resultaat: “ We onderzoeken nu hoe we
tot een formele samenwerking kunnen komen
rond het ene thema van de containers. Momenteel
werken de diensten van MBZ een voorstel uit. We
nemen onze tijd om dat grondig te doen. We krijgen
trouwens vanuit Antwerpen de boodschap dat er
geen grote haast bij is.” Aldus De fauw.
(Flows 28/08/2019, Roel Jacobus)
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Gelezen in…
Maidencall ‘ Cosco Shipping Star’ verhoogt
capaciteit Zeebrugge-Azië
Met de nieuwe ‘Cosco Shipping Star’ van 21.237 teu
verhoogt Ocean Alliance de capaciteit van de AEU1dienst tussen Noord-Europa en het Verre Oosten. De
maidencall in Zeebrugge was een blitzbezoek van 21
uren.
De ‘Cosco Shipping Star’ meerde aan op
zaterdagavond 3 augustus iets over 18.00 uur aan
de CSP Zeebrugge Terminal. Dit gloednieuwe schip
heeft een capaciteit van 21.237 teu en vervangt
de ‘ CSCL Arctic Ocean’ van 18.980 teu. Hiermee
verhoogt Ocean Alliance de capaciteit op de AEU1dienst tussen het Veere Oosten en Noord-Europa. De
‘CSCL Arctic Ocean ‘ wordt doorgeschoven naar de
MEX-dienst tussen het Verre oosten en het MiddenOosten.
De ‘Cosco Shipping Star’ vertrok eind juni in
Shangai en liep aan in Ningbo, Xiamen, Yantian en
Singapore. Daarna werd koers gezet naar Europa:
Felixstowe, Zeebrugge, Gdansk en Wilhelmshaven.
Na nauwelijks 21 uren in Belgische wateren, vertrok
het schip zondagmiddag iets voor 15 uur naar Polen.
De ‘Cosco Shipping Star’ werd pas eind juni in
Shanghai gedoopt door de Chinese tennisspeelster
Yan Zi. Het is een zusterschip van de ‘CSCL Universe’,
het vlaggenschip van de Chinese containervloot dat
in juli vorig jaar het Antwerpse record vestigde. De
‘Cosco Shipping Star’ is het voorlaatste ship uit een
serie van zes schepen van dit type.

Logistiek park Lingang Zeebrugge in 2020
operationeel
Sinds de aankondiging begin dit jaar dat een
studiebureau was aangesteld, bleef het in Zeebrugge
stil rond het logistieke project van de Chinese
ontwikkelingsmaatschappij Lingang. Toch werd
achter de schermen hard doorgewerkt, bevestigt
gedelegeerd bestuurder van MBZ Joachim Coens.

Summit of Bruges in mei 2018. Er komt een logistiek
park van 30 hectare in de Maritieme logistieke Zone
nabij de snelweg A11 in de achterhaven.
In november 2018 maakte Lingang op de China
International Import Expo in Shanghai de naam
van het park bekend: Lingang Overseas Modern
Industrial Park. Daarbij werden vijf memorandums
of understanding getekend met bedrijven die er
zich willen vestigen. Het ging om spelers uit China,
Nederland, de Verenigde Staten en de Antwerpse
logistieke dienstverlener Aprojects Belgium. Die
beschikt al over een tak in Shanghai.
De ontwikkeling van een logistiek park voor
handelsverkeer in twee richtingen, past in het verhaal
van Zeebrugge als Europese poort van de Chinese
groep Cosco. “ Om dit verhaal duurzaam op de rails
te krijgen, zijn drie componenten van belang. Ten
eerste een deepsea containerplatform met Europese
feederlijnen, ten tweede hinterlandconnecties en
ten derde een logistieke cluster voor het behandelen
van de lading. Iedereen moet op hetzelfde moment
vooruitgaan en dat is wat we nu zien gebeuren. Het
heeft ook voor elk van de drie componenten slechts
zin om te investeren als dat ook in de twee anderen
gebeurt. “aldus Coens.
De investering van Lingang speelt onder meer
een rol in de wens van het havenbestuur om een
prominente rol in e-commerce te spelen. Die
ambitie werd uitgesproken op de beurs Transport
Logistics in München in juni. Zeebrugge werd daar
voorgesteld als één van de partners van het digitaal
douaneplatform BE-GATE. Daarmee wil de FODfinanciën de douaneformaliteiten bij e-commerce
snel en rimpelloos laten verlopen.

“Lingang heeft een consortium van architecten
aangeduid met de bedoeling van dit jaar een
bouwvergunning aan te vragen. Het logistiek park
zou in 2020 operationeel moeten worden. Dat staat
in de contractvoorwaarden die door Lingang stipt
opgevolgd worden.” Zegt Coens, die enkele weken
terug bij Lingang in Shangai op bezoek ging.
De overeenkomst voor een investering van 85
miljoen euro werd voorgesteld op het havencongres

www.zeehavenbrugge.be
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(Flows 01/08/2019, Roel Jacobus)

Bedrijf in de kijker…
DROONHAAVN wordt de hoogvlieger van de
toekomst
Het eerste Unmanned Aerial Vehicle (drones)
businesscenter en ecosysteem voor drones in WestVlaanderen is een feit.
DROONHAAVN is woensdag 11 September 2019
van start gegaan met zijn eerste incubatorgebouw.
Grote troef is dan ook dat het zich situeert in een
actief economisch havengebied van Zeebrugge.
DROONHAAVN op z’n West-Vlaams geschreven
en uitgesproken, zorgt voor innovatie en nieuwe
drone applicaties in Vlaanderen, waarbij onze regio
voortrekker is van de technologische omwenteling
die zich aftekent.
De initiatiefnemer Elwin Van Herck (CEO Noordzee
Drones), wordt in deze bijgestaan door de twee
zwaargewichten Marc Adriansens (Voorzitter APZI &
ICO) en Robert Hoornaert (Artes).
Dit project stelt zich als doel hoogstaande drone
expertise met een efficiënte ecologische knipoog
om te zetten in haven-, industriële- en maritiem
gerelateerde drone applicaties.
Het incubatorgebouw werd volledig opgefrist en is
opgedeeld door POM West-Vlaanderen in
verschillende kantoren en vergaderruimten waar
verschillende dronebedrijven zich gevestigd
hebben.
De deelnemende dronebedrijven zijn geen klassieke
startups, ze zijn zelfbedruipend met elk verschillende
industriële applicaties.
Het objectief is om deze participanten dichter bij
elkaar te brengen, elkaar te inspireren en positief
uit te dagen, expertise te delen en hun kennis te
verruimen.

services, AndLights, Drone-insurance, Jo Pauwels
fotografie, Skynetics DJI store en INDROS.
Daarnaast wil DROONHAAVN nieuwe spelers aantrekken om dit ecosysteem van drones te
verstevigen en verder uit te bouwen. In die context
is er reeds een samenwerking met Citymesh,
Universiteit Gent Imec ID Lab, ILVO, Inagro, Tersec,
ML2grow, Drone-future, Securitas, Vinçotte en Artes
opgestart.
De Marinecomponent van Defensie is ook een
“believer” van deze technologie en een dronehub in
Zeebrugge.
Research en ontwikkeling
DROONHAAVN zal een economische boost
betekenen voor de haven van Zeebrugge en
West-Vlaanderen. Maar daar stopt het verhaal van
DROONHAAVN niet.
In een volgende fase zal DROONHAAVN zijn pijlen
richten op grotere industriële spelers die zich er
komen vestigen en onderzoek zullen uitvoeren. Dit
gaat over alle types drones zowel in de lucht, op het
land als in het water.
DROONHAAVN zet in op de ontwikkeling van
technologieën en innovatie met als doel een
kenniscentrum voor drones uitbouwen voor een
veelvoud van toepassingen zoals o.a. beveiliging van
industrieterreinen en loodsen via autonome drones,
off-shore, inspecties van windmolens, stocktellingen,
pakjes overbrengen, onderwaterdrones, toepassingen in de petrochemie, search and rescue,
enzovoort.
Fly safe!

Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?
De drone bedrijven die zich gevestigd hebben in
de DROONHAAVN incubator zijn: Noordzee drones,
Landmeter-expert Jeroen Saelens, Stadsbader,
Drone Activities, Rpaswork Drone-solutions, EBS-

Redactieleden en medewerkers: D. De Nys, M. Mertens, J. Boussemaere, E. Vienne, M. De Kempe, T. Deprest, R.Jacobus
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Flanders Road Services
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