VZW

BRUGGE

eehaven

76

V.u. Erna Vienne, p/a Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge
IBAN: BE13 4700 3111 9139 - BIC: KREDBEBB

PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE
Driemaandelijkse publicatie
JAN - FEB - MA 2019
Jaargang 20

P509374

Mensen samenbrengen
rond zee en havens
HT
ORDRAC rt of

OP VO
ODIGING

Z/Po
r van MB
te
it
zijn
rz
o
o
ge geeft
uw, V
g
fa
ru
e
B
D
d
k
ta
S
Dir
r van de
De heer
.
emeeste
rg
u
B
de haven
n
n
ge e
mst va
o
k
e
to
Zeebrug
e
2019.
visie op d
g 1 april
a
d
n
sbrief.
a
a
M
ze Nieuw
e
d
n
a
v
op blz 3
Meer info

UITN

Reachstacker:

Een reachstack
er is een hijstoes
tel
(geen kraan) di
e lasten, meest
al
containers, kan
opnemen,
transporteren
en stapelen (tot
5
containers hoog
).

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden van Zeehaven Brugge
Dank zij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 mogen wij een nieuwe havenvoorzitter en Burgemeester van de stad Brugge , met name de heer D. De fauw,
verwelkomen.
Een nieuwe voorzitter creëert automatisch nieuwe verwachtingen.
Aangezien de nieuwe voorzitter sedert 1987 reeds lid is van het havenbestuur zal
hij ongetwijfeld bekend zijn met de geslaagde en minder geslaagde realisaties
van de haven en ook met de grote uitdagingen die ons te wachten staan.
Zeebrugge is dank zij zijn geografische ligging bij uitstek de beste verbinding naar de UK. Als gevolg hiervan
zorgen onze roro-verbindingen met de UK sinds decennia voor een potentiële en groeiende trafiek !
Aan de vooravond van de brexit echter, kan niemand inschatten noch voorspellen wat de gevolgen voor onze
haven zullen zijn!
Minder geslaagd is het feit dat - ondanks onze uitstekende ligging vlak aan de open zee - wij er nog steeds niet
in geslaagd zijn een vaste en stabiele relatie op te bouwen met de grote containerrederijen van deze wereld.
Of moeten we ons heil zoeken in de veelbesproken – maar weinig geconcretiseerde – samenwerking met de
haven van Antwerpen?
De nieuwe zeesluis: over de noodzaak van een nieuwe zeesluis is er algemene consensus.
We willen ons niet uitspreken over de - al of niet definitieve – keuze omtrent de inplanting van de sluis maar
we moeten wel vaststellen dat het evenwicht tussen maatschappelijke, economische en nautische belangen
nog niet gevonden is.
Dit zijn enkele van de vele uitdagingen en bezorgdheden die leven in de havengemeenschap en waarop de
havenvoorzitter en burgemeester De fauw zijn visie zal toelichten.
Erna Vienne
Voorzitter
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VOORDRACHT :

“Mijn visie op de toekomst van de Haven”
Voordracht door de heer Dirk De fauw, Voorzitter van Port
of Zeebrugge/MBZ en Burgemeester van de Stad Brugge.
in de aula van het Grootseminarie Potterierei 72 te Brugge
op maandag 1 april 2019 om 20.00 uur.
Inschrijving voor deelname is wenselijk voor de receptie na de voordracht.
www.zeehavenbrugge.be I info@zeehavenbrugge.be I tel. 050 54 44 48

Dirk De fauw
- Geboren op 07.12.1957
- Gehuwd met Ann Staelens, vader van 3 kinderen
- Studeerde af in 1981 aan de rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven
- Advokaat als beroep
- 1994-2000 Schepen van Openbare Werken Brugge
- 2001-2012 Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
- 2013-2018 Schepen en OCMW Voorzitter Brugge
- 2019Burgemeester Stad Brugge
- Sinds 1987 lid van de Raad van Bestuur MBZ/Port of Zeebrugge
- Voorzitter van MBZ/Port of Zeebrugge

Zeebrugge: Visie op de toekomst van de haven.
De geschiedenis van Brugge als handelsnederzetting met haven gaat al vele eeuwen terug.

Zo ontstond de allereerste beurs in Brugge.
Vandaag behoort de haven van Zeebrugge nog
steeds tot de top.
Met 40,1 miljoen ton goederen in 2018, een
marktleiderspositie inzake import en export van
nieuwe voertuigen (2,8 miljoen in 2018), een
groeiende havenarbeid en bloeiend cruisetoerisme
zet de haven van Zeebrugge zich stevig op de kaart.
Tijdens de voordracht gaat Burgemeester van
Brugge en Voorzitter van MBZ/Port of Zeebrugge
Dirk De fauw dieper in op de toekomst van de
haven.

In de 13e eeuw mocht Brugge zich trots het
belangrijkste handelscentrum van NoordwestEuropa noemen.
www.zeehavenbrugge.be
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Zeebrugge kort belicht in cijfers
Haven Zeebrugge 2018: 40,1 miljoen ton
goederen
Het totaal aantal goederen in de haven van
Zeebrugge in 2018 bedraagt 40,1 miljoen ton, een
stijging van 8 procent ten opzichte van het totaal
aantal behandelde goederen in 2017.
Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de
voor Zeebrugge belangrijke sectoren roro en LNG.
De containervolumes blijven status quo, maar daar
zijn de vooruitzichten voor 2019 zeer goed.
De roll-on/roll-off trafieken stijgen met +6,4%
tot een volume van bijna 16 miljoen ton. De rorostijgingen realiseren zich hoofdzakelijk op het
Verenigd Koninkrijk (+5,7%), Ierland (+16,8%) en
Spanje (+21,4%), omwille van de nieuwe verbinding
van Cobelfret op Santander en de schaalvergroting
op de route van Finnlines op Bilbao. Ook de deepsea
roro-trafieken stijgen 10%.
De stopzetting van de dienst op Rosyth (-500.000
ton) werd gecompenseerd door de groei op de
dienst op Teesport (+200.000 ton) en Hull (in LoLo
en RoRo +250.000 ton).

Het stukgoed in de haven is gedaald met -21,8%,
naar een goede 1 miljoen ton. Er werd onder andere
minder fruit als stukgoed behandeld omdat er veel
fruit gecontaineriseerd in de haven aankomt.
Ook papierpulp en papier en karton worden niet
meer als stukgoed behandeld.
Dit volume wordt wel in de SECU’s van StoraEnso als
containers geregistreerd.
De vaste bulk daalt -6,1% tot 1,2 miljoen ton.
De volumes zand en grint, veevoeders, granen en
steenkool kennen dalingen.
Het aantal cruises in de haven van Zeebrugge in
2018 is gelijk aan het jaar voordien.
143 cruiseschepen meerden aan in Zeebrugge.
De havenarbeid doet het nog steeds heel goed in
Zeebrugge.
Er is een stijging en een record in het aantal
shiften (meer dan 350.000 +0,8%) en in het aantal
havenarbeiders (2.100 havenarbeiders +1,7%).
In 2018 werden 140 havenarbeiders aangeworven
en werd een werfreserve van 200 mensen
aangelegd.
Port of Zeebrugge News – 16/01/2019

Net zoals vorig jaar behandelde Zeebrugge
2,8 miljoen nieuwe wagens. Na jaren van
opeenvolgende records heeft de behandeling van
nieuwe wagens geen groei gekend in 2018.
De containers in TEU stijgen +5,2%, maar het
tonnage containers in de haven van Zeebrugge zakt
-1,3% tot 15,2 miljoen ton.
De nieuwe containerterminal CSP Zeebrugge
(Cosco Shipping Ports Zeebrugge) benut momenteel 37% van de beschikbare capaciteit.
De verwachtingen van de terminaloperator voor
2019 zijn zeer positief.

Beste atleten,
NB Zeehaven Brugge lezers,
Inschrijvingen voor de 8ste editie van de
Haventriatlon Zeebrugge op 15 juni 2019 zijn
reeds mogelijk. Voor meer info surf naar
www.haventriatlon.be

De vloeibare bulk kent onder invloed van de
toename van de behandeling van vloeibaar aardgas
een sterke stijging (+63%) tot een totaal van 6,7
miljoen ton.
De LNG-trafiek heeft het een aantal jaren minder
goed gedaan in Zeebrugge omwille van een grote
vraag naar LNG in Japan.
Doordat het volume LNG vanuit Qatar opnieuw
toeneemt, en vooral ook dankzij de volumes via het
Yamal contract komt het LNG-volume het afgelopen
jaar op 3,5 miljoen ton (+257,7%).

www.zeehavenbrugge.be
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Haven in beweging
Zeebrugge ontvangt nieuwe dienst Ocean
Alliance
Binnenkort mag Zeebrugge de nieuwe ‘loop NEU1’
van de Ocean Alliance verwelkomen, waarbij
Rotterdam ingeruild wordt voor onze Zeebrugse
kusthaven.
COSCO Shipping, CMA CGM, Evergreen en OOCL
(dochter van COSCO) hebben eerder in januari hun
nieuwe ‘Day 3‘ netwerk bekend gemaakt voor de
Oost-West routes. Voor de 38 lijndiensten worden
330 schepen ingezet.
De komst van de NEU1 dienst zal er voor zorgen
dat de grootste schepen van de Ocean Alliance
naar Zeebrugge komen. Op deze dienst worden 5
schepen van COSCO Shipping ingezet (18.980 teu)
en 6 schepen van OOCL (21.413 teu), momenteel de
grootste ter wereld.

voertuigen klaargemaakt voor de eindklanten.
Tesla’s grote baas, Elon Musk bracht zaterdag 09/02
een ‘blitz’-bezoek aan Zeebrugge om er zijn eerste
lading elektrische wagens te keuren.

Voor de komende weken zijn al twee andere schepen
onderweg uit de fabriek bij San Francisco. Het is
de bedoeling dat ICO wekelijks 3.000 elektrische
wagens zal behandelen
Flows – Roel Jacobus – 07/02/19

Nieuwe spoorverbinding Zeebrugge - Dourges
vanaf februari 2019

Het eerste schip van de NEU1 dienst wordt in
Zeebrugge verwacht op 10 mei 2019. Het schip zal
in Shanghai laden op 7 april en vaart via Felixstowe
naar onze kusthaven. Het schip zal de naam ‘CSCL
Arctic Ocean’ hebben en heeft een capaciteit van
19.100 TEU.
Tibo Deprest 19/1/2019

Eerste invoer van elektrische wagens (Tesla’s)
aangekomen in Zeebrugge
Maandagnacht 04 februari liep het eerste schip met
Tesla’s voor de Europese markt aan bij behandelaar
International Car Operators (ICO).
Vanuit San Francisco vertrokken deze half januari
per ‘Glovis Captain’.
Aan boord bevonden zich een 1.000-tal exemplaren
van Tesla’s nieuwe model 3 voor de Europese markt.
Daarvan wordt momenteel het eerste lot van 100

Vanaf 12 februari 2019 is de haven van Zeebrugge
verbonden per spoor met het multimodale platform
Delta 3 in Dourges, Noord-Frankrijk.
Van hieruit zal er spooraansluiting zijn naar
bestemmingen in het zuiden van Europa, zoals
Bordeaux, Avignon, Lyon, Bayonne, Toulouse,
Perpignan, Miramas/Marseille/Fos. Vanuit de hub
in Parijs is er aansluiting naar Novara en Turijn in
Noord-Italië.
Het zal gaan om 3 connecties per week. De
goederentreinen komen aan en vertrekken op
de terminal van P&O Ferries in de voorhaven
van Zeebrugge. Van hieruit zijn er shortseaaansluitingen naar Hull, Middlesbrough (Teesport)
en Tilbury in het Verenigd Koninkrijk.
Greenmodal Transport en Novatrans treden op als
spooroperator.
De nieuwe spoorverbinding wordt deels mogelijk
gemaakt door Vlaamse subsidies, omdat met deze
initiatieven vrachtverkeer van de weg naar het
spoor wordt gehaald.
Port of Zeebrugge News – 21/01/19

www.zeehavenbrugge.be
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Gelezen in…
Samenwerking Zeebrugge en Antwerpen

Interessante bruid

Samenwerking naar nieuwe fase

Vlaams minister voor havens Ben Weyts (N-VA),
die meer samenwerking genegen is, ziet het als
een voordeel dat vorig jaar over alle partijgrenzen
overeengekomen werd om de samenwerking te
bespreken.
“Hierdoor zullen bestuurswissels weinig invloed
hebben. Er is een goede verstandhouding rond
het haventhema. En als in Antwerpen N-VA en sp.a
kunnen samenwerken, dan moeten Antwerpen en
Zeebrugge dat ook kunnen.”
Afscheidnemend burgemeester en havenvoorzitter
Renaat Landuyt blikt met trots terug op het in gang
zetten van de samenwerkingsgesprekken. “Mijn
grootste voldoening voor de waarde van Zeebrugge
is dat we een interessante bruid geworden zijn voor
Antwerpen.”

Antwerpen en Zeebrugge gaan de volgende
maanden weer in gesprek over een mogelijke
samenwerking.
Nu de verkennende studie van Deloitte klaar
is, neemt burgemeester en havenvoorzitter
Dirk De fauw zich voor om dit niet te laten
aanslepen. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van
de Zeebrugse havengemeenschap noemde de
nieuwe burgemeester en havenvoorzitter Dirk
De fauw als belangrijkste feit van 2018: “De start
van de gesprekken voor samenwerking tussen
Zeebrugge en Antwerpen. In mei 2018 was er
de eerste ontmoeting tussen twee driekoppige
delegaties van beide steden en havens. Dat leidde
tot de opdracht om de complementariteiten
en samenwerkingsmogelijkheden tussen beide
havens in kaart te brengen. Het kantoor Deloitte
heeft die studie afgerond en net voor het jaareinde
gepresenteerd aan de raad van bestuur van MBZ.”

Volgens De fauw bevat de studie duidelijke
opportuniteiten, zonder dat hij daar nu al in
detail kan op ingaan. “Ondertussen wijzigden de
coalities en krijgen dus ook de havenbesturen een
nieuwe samenstelling. Daarom zullen we de studie
opnieuw moeten tonen aan de nieuwe stads- en
havenbesturen. Die zullen ook kennis nemen van het
tweede studieluik: een onderzoek van de juridische
mogelijkheden door het kantoor Laga. Dat kan gaan
van alles tussen een beperkte overeenkomst tot een
volledige fusie. Deze studie geeft al enkele voorlopige
aanwijzingen maar is nog lang niet helemaal klaar.”
Er ligt dus al stof voor verdere gesprekken op tafel.
“Ik neem me voor om dit niet te laten aanslepen. De
komende maanden gaan we weer met Antwerpen in
gesprek”, zegt De fauw.

Chinezen als katalysator
In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Vlaamse
Havenvereniging ziet Marc Adriansens (CEO van
International Car Operators of ICO) een opmerkelijke
rol weggelegd voor China in de mogelijke
samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge.
“Zij investeren momenteel om Zeebrugge op de
containerkaart te zetten. Cosco wil de Zeebrugse
containerterminal die het vorig jaar integreerde,
dit jaar volledig tot ontplooiing brengen. De groep
Lingang engageert zich voor een logistiek park voor
zowel import als export tussen China en Europa. Deze
en andere Chinese initiatieven kunnen bevorderlijk
zijn voor de samenwerking tussen Vlaamse havens.”
Adriansens geeft een praktisch voorbeeld bij zijn
eigen onderneming ICO: “We kregen een nieuw
contract voor het behandelen van nieuwe wagens
van Mazda gedurende vijf jaar. Deze voertuigen
komen vanuit Azië bij ons aan. We zullen ze deels
vanuit onze terminal in Antwerpen verdelen naar
het nabije hinterland en deels vanuit Zeebrugge
naar verdere Europese bestemmingen.”

www.zeehavenbrugge.be
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Roel Jacobus – Flows – 10/01/19

Gelezen in… / Milieu
Zeebrugge en Oostende : van windenergie tot
waterstof.
Zeebrugge wordt een Vlaamse businesscase voor
het grootschalig en economisch verantwoord
omzetten van windenergie naar waterstof (H2). Ook
Oostende en Voka willen meer doen met de stroom
van de offshore windturbines.
Met een startvergadering in Brussel is het studieproject ‘Greenports’ op gang getrapt. Zeebrugge
speelt een centrale rol in dit onderzoek naar de
mogelijkheden van grootschalige omzetting
van windenergie naar waterstof (H2) in een
havenomgeving. De industriële spelers zijn topbedrijven uit de energiesector: Engie, Colruyt/Eoly,
Hydrogenics, Fluxys en Elia. De kennisonderbouw
komt van de Universiteit Gent, waar het Labo
Elektrische Energietechniek en de Vakgroep
Economie de krachten bundelen. Projectcoördinator
WaterstofNet haalde steun van energiecluster Flux50
en financiering van het Vlaams Agenschap Innovatie
en Ondernemen (Vlaio) binnen. Voor de Vlaamse
overheid behoort dit tot de ‘transitieprioriteiten’.
De studie Greenports onderzoekt de technische
oplossingen, markteconomische randvoorwaarden
en wetgevend kader om grote hoeveelheden
onshore en offshore windenergie, beschikbaar in een
havenomgeving, via elektrolyse om te zetten naar
waterstof (power-to-gas). Deze waterstof kan dan
gebruikt worden in verschillende valorisatiepaden.
Er wordt gedacht aan gebruik voor zero-emissie
mobiliteit of industrie, of het injecteren van waterstof
in het aardgasnet als een koolstofvrije bron voor
verwarming of mobiliteit (CNG)”, zegt WaterstofNet.
Deze businesscase gaat specifiek over Zeebrugge
maar zal kennis opleveren voor andere knooppunten
van groene elektriciteit en gas.
Roeping van energiehaven
Het idee voor de studie Greenports groeide bij een
aantal leden van de Power-to-Gas cluster. Die cluster
telt 35 bedrijven uit de energie- en transportsector.
Het gaat onder meer om de havenbesturen
van Antwerpen en Zeebrugge, Oiltanking, Q8,
ABC Motoren, DEME en Shipit. “Daar waar voor
kleinschalige elektriciteitsopslag batterijsystemen
volstaan, biedt waterstof perspectieven voor
grootschalige energieopslag. De technologie om
met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen via
elektrolyse uit water het waterstof te halen is gekend,
maar moet voor grootschalige toepassingen verder

worden ontwikkeld.” Met deze blik op toekomstige
energiebevoorrading, bevestigt Zeebrugge haar
historische roeping als energiehaven. Ooit was
er een grote kolentrafiek en toen eind jaren 60 de
mammoettankers opkwamen – te groot voor de
Schelde – koos de Amerikaanse petroleumgroep
Texaco voor Zeebrugge. Van daaruit vertrok een
pijpleiding naar de raffinaderij in Gent. Sinds 1987
groeide op de oostelijke strekdam de grootste
aardgasterminal van het land, die een cruciale rol
speelt in het Europese gasnet. Halfweg de jaren 90
werden in Zeebrugge de eerste grote windturbines
geïnstalleerd en de jongste jaren werd Zeebrugge
een hub voor aardgas als scheepsbrandstof. De
blik richting waterstof kan niet anders dan de
uitgeregende klimaatbetogers als muziek in
de oren klinken. Gedelegeerd bestuurder van
MBZ Joachim Coens ziet in waterstof strategisch
toekomstpotentieel: “Windenergie omzetten in
waterstof, is belangrijk voor zowel Zeebrugge zelf
als voor de industrie in Antwerpen en de rest van
Vlaanderen. Deze energiedrager is vrij gemakkelijk
transporteerbaar via bestaande of mogelijk nieuwe
gasleidingen. Met dit project zetten we verder in op
onze rol van energiehaven.”
Ook Oostende wil waterstoffabriek
Offhore windenergiehaven bij uitstek Oostende wil
niet achterblijven.
Voka West-Vlaanderen pleitte op haar regionale
nieuwjaarsreceptie in Oostende voor een waterstoffabriek in de haven.
“Als de windparken op zee meer stroom leveren dan
op dat moment nodig is, kan die worden omgezet
in waterstof, en die kan je gemakkelijker opslaan
dan elektriciteit. Wanneer omgekeerd de productie
van waterstof achterblijft op de vraag, kan de
waterstof weer worden omgezet in elektriciteit. Een
waterstoffabriek kan dus fungeren als balans in het
elektriciteitssysteem. Daarnaast is waterstof een
realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen. Er
zijn nu al auto’s, bussen of heftrucks op waterstof.”
Voka vraagt een onderzoek naar wat technisch en
financieel haalbaar is.
Daarmee zit de ondernemersorganisatie op de lijn
van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Die
heeft het onderzoek voor de inplanting van een
waterstoffabriek in de haven ingescheven in zijn
bestuursakkoord 2019-2024.
Roel Jacobus – Flows - 28/01/19

Redactieleden en medewerkers: D. De Nys, M. Mertens, P. Bogaerts, J. Bousemaere, E. Vienne, M. De Kempe, T. Deprest, R.Jacobus
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