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UITNODIGING OP VOORDRACHT

“Coastbusters: ecosysteemgerichte kustbescherming”

Nicolas Hibert en Thomas Sterckx geven

toelichting over de recente evolutie bij DEME 

en ook over Coastbusters kustbescherming.

Dinsdag 20 november 2018

Meer info op blz 3 van deze Nieuwsbrief

Coaster: kustvaarder Deze schepen mogen nietverder dan 35 zeemijl uit de kust vanwege hun beperkte certificaten. Een kruiplijncoaster is gebouwd op rijnvaarthoogte en heeft naast certificaten voor de zeevaart ook een certificaat van onderzoek voor het varen op de Rijn.
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Woordje van de voorzitter

Beste vrienden van Zeehaven Brugge
Voor de vele wandelaars aan de kust is de aanwezigheid van baggerschepen op 
zee of in de havens niet meer zo verwonderlijk.

Daar waar het baggeren tegenwoordig kan omschreven worden als een 
routineklus - denken we maar aan het slibvrij maken van de vaarroutes -  behoort 
dit nu eenmaal bij de bedrijvigheid in en rond de kust en de havens.

Deze knowhow is uitgegroeid tot een reeks nieuwe en aanverwante activiteiten 
zoals: het uitvoeren van complexe waterbouwprojecten, het ontwikkelen en de 
bouw van hernieuwbare energieprojecten, het winnen van marine grondstoffen en zo meer.
Alhoewel we van de pers informatie krijgen over allerhande projecten wereldwijd blijft het voor sommigen 
onder ons nog een onbekend terrein.
We mogen terecht fier zijn dat wij wereldleider zijn in deze knowhow en onze baggerbedrijven wereldtop zijn.

Dat er naast het oorspronkelijk traditionele baggeren ook aandacht wordt besteed aan een ecosysteemgerichte 
kunstbescherming verdient onze bijzondere aandacht en kunnen we alleen maar toejuichen.
 
De evolutie in de baggerwereld is dermate hoog dat wij op onze volgende voordracht nader op dit onderwerp  
willen ingaan.
 
Erna Vienne
Voorzitter

“Southampton” in Zeebrugge gedoopt.

Op 13 september werd in de haven van Zeebrugge 
de nieuwste aanwinst uit Kotug Smit Towage’s 
havensleepbootvloot, de sleper ‘Southampton’, 
gedoopt. 

Het was mevrouw Ariane Labargue, echtgenote 
van de heer Rik Goetinck, vice voorzitter van het 
Zeebrugs havenbestuur MBZ, die als meter optrad. 
In die hoedanigheid wenste zij het schip en zijn 
bemanning een behouden vaart toe. 

De ‘Southampton’ behoort tot een reeks van vier 
sterke havensleepboten die voor rekening van Kotug 
Smit Towage door de scheepswerf Damen werden 
gebouwd. 

De ‘Southampton’ is een zogenaamde ASD Tug 
2913 met een motorvermogen van 6.770 pk en 
een trekkracht op de paal (bollard pull) van meer 
dan 80 ton. De slepers van dit type staan bekend 
voor een zeer goede manoeuvreerbaarheid en 
milieuvriendelijke uitbating.

De keuze van de meter is niet toevallig, zo lichtte 
Geert Vandecapelle, Kotug Smit’s General Manager 
Scheldt Area, in zijn toespraak toe. 

Het is een teken van erkentelijkheid voor de 
jarenlange samenwerking van het Zeebrugse haven-
bestuur met Kotug Smit Towage, voorheen de URS. 
Die nauwe samenwerking gaat intussen zo’n 70 jaar 
mee. 

Artikel: Frank Neyts
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Nicolas Hibert

Geboren te Ukkel op 
04 juni 1977. Is een 
master in Construction 
Engineering en heeft 
gestudeerd aan het 
De Nayer Instituut en 

met het Erasmusproject ook bij Université Paul 
Sabatier in Toulouse, Frankrijk. In 2005 de VOUB 
course – Advanced training in the execution of 
dredging works gevolgd. Vervolgens in 2008 MAP 
– management Acceleration Programme INSEAD. Is 
ook lid van VBKO (vereniging van waterbouwers in 
bagger-, kust- en overwerken). 

Vanaf 2003 tewerkgesteld bij DEME , en heeft daar 
verschillende projecten opgevolgd in binnen- 
en buitenland. Sinds 01 mei 2015 de functie van 
Operations manager Dredging Benelux, met als 
hoofdtaak de opvolging en coördinatie van de 
baggerwerken in uitvoering in België en Nederland.

Thomas Sterckx

Studeerde aan de univer- 
siteit van Antwerpen en 
Brussel. 
Vooraleer hij aan de slag 
ging bij DEME werkte 
hij bij de Brandweer, 

het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen 
en ging als projectleider aan de slag in de 
Democratische Republiek Congo voor een project 
van Ontwikkelingssamenwerking. 

Sinds 2007 werkt hij voor DEME bij de India-Middle 
East desk en vervolgens bij de Benelux divisie als 
project / business development manager.

vzw

Inschrijving voor deelname is wenselijk voor de receptie na de voordracht.
www.zeehavenbrugge.be  I  info@zeehavenbrugge.be

VOORDRACHT :

DEME, introductie en recente evoluties en aansluitend 
“Coastbusters: ecosysteemgerichte kustbescherming”
Door de heren Nicolas Hibert, operations manager DEME Benelux 
en Thomas Sterckx, project manager Coastbusters
in de aula van het Grootseminarie Potterierei 72 te Brugge
op dinsdag 20 november 2018 om 20.00 uur.  

UITNODIGING
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CLdN maakt vaarschema Zeebrugge-Santander-
Purfleet bekend 

CLdN maakte het vaarschema van zijn driehoekroute 
tussen Zeebrugge, Santander en Purfleet bekend. 
Vanaf 18 september wordt in Zeebrugge twee keer 
per week afgevaren, op woensdag en zondag.

Tegelijk verdwijnt de Spaanse tussenstop uit de 
lijn Rotterdam-Leixões (Portugal), wat overal de 
aanlooptijden moet verkorten en de capaciteiten 
verhogen. 
“We merken vanuit de Spaanse industrie een 
toenemende vraag naar verbinding met Scandinavië 
en het Verenigd Koninkrijk via Santander. 
De haven is strategisch goed gelegen met moderne 
spoorinfrastructuur en tolvrije snelwegen naar 
de voornaamste Spaanse industriële centra zoals 
Madrid, Barcelona en Zaragoza”, luidt het bij CLdN. 
“We krijgen veel vraag van Spaanse producenten 
om rechtstreeks de Londense metropool te kunnen 
bedienen en om via de hub Zeebrugge onze 
shortseadiensten naar Denemarken en Zweden te 
gebruiken.  Ten derde zijn veel traileroperatoren met 
Spaans cargo geïnteresseerd in onze connecties 
met Dublin en Killingholme (Hull).”

Hub shortsea en spoor
De tussenstop in Santander wordt uit de dienst 
Rotterdam-Leixões gehaald en krijgt vanaf 18 
september een eigen aanloop vanuit Zeebrugge 
met directe doorvaart naar Purfleet. Op de rotatie 
Zeebrugge, Santander, Zeebrugge, Purfleet 
zullen twee schepen ingezet worden. Er is vertrek 
in Zeebrugge op woensdag en zondag, en in 
Santander op dinsdag en vrijdag.
Deze rotatie zal in Zeebrugge bij CLdN aansluiten 
zowel op de shortseaconnecties naar Killingholme 
(VK), Dublin (Ierland), Gotenburg (Zweden), Esbjerg 

en Hirtshals (Denemarken), als op de directe 
spoorverbindingen naar Bettembourg (Luxemburg), 
Mannheim (Duitsland) en Novara (Italië).

Roel Jacobus – Flows 20/08/18

Fluxys lng-terminal Zeebrugge nu al meer 
schepen dan eind 2017

De maand augustus was voor de lng-terminal van 
Fluxys in Zeebrugge een recordmaand. Daar waar 
de jongste zes jaar nooit meer dan acht schepen 
per maand langskwamen, deden in augustus niet 
minder dan twaalf vaartuigen de terminal aan.
“Het ging om vijf losbeurten, vijf laadbeurten en 
een rechtstreekse overslag tussen twee schepen”, 
zegt woordvoerder Laurent Remy. 
“Daarnaast waren er nog drie tankbeurten aan boord 
van conventionele schepen en twee kleinschalige 
lng-operaties. Inclusief de overslag werd een totale 
hoeveelheid van 887.956 m³ gelost en 555.336 m³ 
geladen.”

Jaarrecord in zicht
Met deze twaalf schepen in augustus, kende 
2018 tot nog toe al 44 beurten. Dit is nu meer 
dan eind 2017 toen over een heel jaar 37 beurten 
genoteerd werden. De jaren daarvoor tekende de 
Fluxysterminal voor respectievelijk 58 (2013), 53 
(2014), 69 (2015) en 65 (2016) beurten.

Wordt het jaarrecord dit jaar niet verbroken, dan 
zal dat allicht volgend jaar gebeuren. Dan start 
het 20-jarig contract met jaarlijks 107 slots voor 
het overladen van Siberisch aardgas uit Yamal van 
speciale ijsbreker/lng-schepen naar klassieke lng-
schepen.

Roel Jacobus – Flows 05/09/18

Haven in beweging
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Hutchison ontwikkelt een terminal met 
afstandsbesturing. 

Hutchison Ports, een wereldwijde terminaluitbater, 
heeft aangekondigd dat het $ 600 miljoen  zal 
investeren om een terminal uit te baten die 
volledig met afstandsbesturing zal werken. 
Terminal “D” zal gelegen zijn in Thailands grootste 
commerciële haven, Laem Chabang. De nieuwe 
terminal zal zowel aan zeezijde als aan landzijde 
de verschillende kranen bedienen vanop afstand 
, uit een controlekamer. Het project zou moeten 
operationeel zijn tegen 2024.

Port technology n°78

Noors bedrijf start eerste bedrijf op 
“autonoom varen”.

Wilhelmsen en Kongsberg hebben een 
samenwerkingsverband gesloten om een schip 
te ontwikkelen die onbemand kan varen. Het 
bedrijf zal Massterly heten. Het Noorse bedrijf 
zal de volgende stappen zetten in verband met 
onbemande vaartuigen vanaf ontwikkeling tot 
controlesystemen. 
Ook de logistiek en scheepsoperaties zullen 
opgenomen worden in het geheel. Massterly zal 
controle centra opzetten aan landzijde die de 
schepen zullen volgen en bedienen in Noorse 
wateren maar ook verder. 
Wilhelmsen is een rororederij en heeft de nodige 
knowhow in verband met het uitbaten van schepen 
, terwijl Kongsberg gespecialiseerd is in controle- en 
informaticasystemen.

Port technology n°78

Maritieme trafiek Vlaamse havens eerste half 
jaar 2018

In de haven van Antwerpen werd in het eerste half 
jaar van 2018 118,6 miljoen ton geladen en gelost. 
Dat is 6,5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 
De overslag van containers en vloeibaar massagoed 
steeg sterk tegenover het eerste half jaar van 2017 
(+8,2% en +6,1%). 
Ook voor droge bulk en ro-ro werd groei genoteerd. 
North Sea Port Flanders (North Sea Port, deelgebied 
Gent) registreerde in het eerste half jaar van 2018 
een overslag van 16,9 miljoen ton (+1,6%). 

 
Maritieme fait divers…

De stijging zat bij vloeibare bulk, ro-ro en containers.
In Zeebrugge steeg de totale overslag in de eerste 
helft van 2018 tot 19,5 miljoen ton. 
Dit is een sterke stijging van 6,3% tegenover de 
eerste jaarhelft van 2017. 
Vloeibare bulk, containers en ro-ro stegen 
sterk (+15,1%, +6,1% en +9,3%). Droge bulk en 
conventioneel stukgoed daalden.
 
In Oostende lag de totale overslag in het eerste half 
jaar van 2018 hoger dan in dezelfde periode van 
vorig jaar (+5,7%).

Vlaamse havencommissie 27 juli 2018

250 trucks testen konvooi rijden in Rotterdamse 
haven

De Rotterdamse haven is begin oktober het decor 
van de Experience Week Connected Transport. 
Die week worden er op verschillende routes 250 
testritten gemaakt met in konvooi rijdende trucks 
die voorzien zijn van connected technologie. 

Een slimme oplossing als connected transport kan 
helpen om in de toekomst logistieke processen in 
de haven nog soepeler te laten verlopen. 
Bij connected transport rijden meerdere 
vrachtwagens als een groep. 
Ze worden als eenheid gepland en rijden op ruime 
en veilige volgafstand van elkaar. 
De trucks zijn voorzien van Adaptive Cruise Control 
(ACC), een systeem dat een constante snelheid 
aanhoudt en automatisch snelheid mindert als een 
voorliggend voertuig vertraagt. 
Daarnaast wordt iedere truck voorzien van systemen 
die het gehele konvooi veilig over kruispunten 
geleiden. 
Slimme VRI’s op kruistpunten detecteren het 
konvooi in een vroeg stadium, waarna het konvooi 
langer groen licht krijgt, of zelfs prioriteit boven 
ander verkeer. 
Deze verbinding tussen verkeersmanagement en 
logistiek wordt voor het eerst getest tijdens de 
Experience Week. 
De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van 
Talking Traffic en worden momenteel op landelijke 
schaal geïntroduceerd. 
Uiteindelijk zou deze manier van rijden de logistieke 
sector efficiënter, veiliger en duurzamer kunnen 
maken.
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Depre Storage & Handling opent nieuwe 
loodsen
 

Op woensdag 5 september opende Depre Storage & 
Handling, gespecialiseerd in de op- en overslag van 
breukrijst en agro-grondstoffen, officieel de nieuwe 
opslagloodsen en de nieuwe kaaimuur.  
Door een investering van 6 miljoen euro is de 
opslagcapaciteit voor grondstoffen van 33.000 ton 
uitgebreid naar 65.000 ton.

Group Depre is een familiale groep van bedrijven 
gespecialiseerd in hoogkwalitatieve dierenvoeding 
voor zowel nuts-, sport- als gezelschapsdieren. 

Met een totale omzet van 450 miljoen euro en een 
directe tewerkstelling van 400 personen verspreid 
over 8 productievestigingen in België, Nederland en 
Frankrijk behoort Group Depre tot de top in West-
Europa. In 2015 nam Group Depre het bedrijf Minne 
Port Services in Brugge over. 
En heet sindsdien Depre Storage & Handling.
Depre Storage & Handling is gelegen in de 
achterhaven van Zeebrugge, Brugge, met een 
perfecte ontsluiting naar het achterland en is 
gespecialiseerd in de vlakopslag en behandeling 
van rijst, granen, oliehoudende zaden en hun 
bijproducten. 

Door de recente uitbreiding beschikt DSH voortaan 
over 13 polyvalente loodsen. 

Via verplaatsbare wanden is er een grote fexibiliteit 
in de opslag van de goederen. Er is tevens een 
reinigingslijn voor breukrijst met stortput, magneten, 
zeven en afzuiging.
Indien de goederen verontreinigd zijn met 
ongedierte, is er een mogelijkheid om de containers 
op een afgesloten terrein te begassen door een 
daartoe gecertifeerd bedrijf. 
Ook begassing van reeds opgeslagen goederen 
is mogelijk. Het machinepark bestaat uit 20-ton 
grijpkranen, bobcats, bulldozers, heftrucks, mobiele 
transportbanden en een mobiele bandweger.

De uitstekende ligging van Brugge, met ontsluiting 
via de A11, de E403 en de E40, en de mogelijkheid om 
goederen aan- en af te voeren met coasters, lichters, 
containers en vrachtwagens, maken van DSH de 
ideale hub voor tussenopslag van grondstoffen 
voor de Belgische en Franse mengvoederindustrie. 
De uitbreiding kwam er op een aanpalend terrein, 
waar enkele oude, houten loodsen stonden te 
verkommeren.

Het havenbestuur van Zeebrugge zorgde voor 
een verlenging van de aanlegkade aan het Groot 
Handelsdok.  Zo kunnen nu ook coasters met een 
diepgang van 6,7 meter aanleggen aan de nieuwe 
loodsen.

MBZ/Flows/Depre, 06/09/2018

Bedrijf in de kijker

DEPRE STORAGE & HANDLING
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Karl Gheysen is het nieuwe gezicht van de 
private havenbedrijven

Karl Gheysen is de nieuwe directeur-generaal van 
APZI, de vereniging van private ondernemingen in 
de haven van Zeebrugge.  
Hij heeft 20 jaar internationale ervaring in logistiek en 
transport in Afrika, Azië en Oost-Europa. “Zeebrugge 
is uniek: dit is enige haven in de ontwikkelde wereld 
waar nog plaats is om te groeien.” 

Sinds juli werkt Guy Depauw, die in november           
definitief met pensioen gaat, zijn opvolger in. Karl 
Gheysen (48) groeide op in Sint-Eloois-Winkel 
en haalde een bachelorsdiploma communicatie-
management aan de Howest in Kortrijk.  

Na vier jaar bij de wereldleider in vorkheftrucks TVH 
in Waregem, startte in 1998 zijn internationaal traject 
langs commerciële en algemeen leidinggevende 
functies. 
Eerst werkte hij voor transportgroep Ahlers in 
achtereenvolgens Rusland, Oekraïne en Kazakstan. 
Daarna was hij voor Bolloré Africa Logistics in eerst 
Congo en dan Ghana aan de slag. 
De jongste vier jaar pionierde hij in Kazakstan met 
een spoorproject in het kader van de ‘Nieuwe 
Zijderoute’ tussen China en West-Europa. Hij werkte 
er bij DP World in samenwerking met de nationale 
spoorwegen van Kazakstan.

Hoe ziet u de kansen van Zeebrugge?
“Zeebrugge heeft iets unieks in vergelijking met de 
rest van de ontwikkelde wereld: hier is nog ruimte 
beschikbaar om te groeien. Het eerste halfjaar 
ging het volume met 6,3% volume vooruit en de 

toekomst ziet er goed uit. Bijvoorbeeld de Chinese 
groep Cosco, die vorige winter de containerterminal 
van APM overnam, heeft niet alleen schepen en 
terminals maar ook goederen die hier afgezet en 
behandeld moeten worden.”

Welke zijn uw eerste taken en uitdagingen?
“Mijn eerste weken waren vrijwel volledig gevuld 
met HR-aspecten. De havenactiviteiten gaan vooruit 
en iedereen heeft mensen nodig. Die moeten 
bovendien van hetzelfde niveau zijn als in elke 
andere wereldhaven. 
We denken nu bijvoorbeeld met het havenbestuur 
MBZ en KU Leuven aan het oprichten van twee 
postgraduaten in de logistiek. APZI is ook een 
trekker van Portilog, dat onlangs zijn eerste 
opleidingscertificaten afleverde. Uit een vergadering 
met VDAB leerden we dat er in en rond de haven 
ruim duizend private vacatures zijn.”

Hoe kijkt u tegen de brexit aan?
“Het opvangen van de administratieve gevolgen, 
is een prioriteit van het digitaal havenplatform Rx/
SeaPort. We zijn dit nu aan het ontwikkelen in actief 
partnerschap met de bedrijven, het havenbestuur 
en de Douane. 
We zijn het aan onze bedrijven verschuldigd om 
daar de leiding in te nemen want Zeebrugge is 
een echte gateway naar het VK. Misschien zijn we 
te bescheiden, maar Rx/SeaPort is op vandaag het 
énige communicatieplatform van een Europese 
shortsea haven waar beide Britse PCS (Port 
Community Systems) actief aan meewerken. Dit 
wordt een grote troef.

Ondernemers in West-Vlaanderen ,7 september 2018
Roel Jacobus

Redactieleden en medewerkers: D. De Nys, M. Mertens, P. Bogaerts, J. Bousemaere, T. Deprest, F.Neyts, R.Jacobus

Mensen maken de haven
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Met dank aan

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
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