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Alle omwonenden van Port of Antwerp-Bruges krijgen Thuishaven driemaandelijks in de brievenbus.
Dit gratis magazine houdt je op de hoogte van havennieuws en -activiteiten.
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Op 22 april gingen de havens van Antwerpen en Zeebrugge 
officieel samen. We kregen een nieuwe naam: Port of  
Antwerp-Bruges. Zo ontstaat de grootste haven van België 
en de tweede grootste haven van Europa. De voordelen?  
Samen staan we sterker om investeringen aan te trekken.  
Dat betekent meer jobs. Door de krachten te bundelen zijn 
we beter bestand tegen de uitdagingen van de toekomst, 
zoals digitalisering en de klimaatdoelstellingen.   

Volg ons via

En ontdek meer digitale
verhalen in onze nieuwsbrief.

Havens Antwerpen 
en Zeebrugge gaan 
samen

Dol op geschiedenis? Kom alles te weten over de 
Waaslandhaven! 50 foto’s van Herbert Smitz vertellen 
het verhaal van de havenontwikkeling op de linker-
Scheldeoever. Herbert Smitz was als ingenieur 
betrokken bij de bouw van de Waasland-
haven. Bezoek de reizende foto-
tentoonstelling in Zwijndrecht en
Sint-Gillis-Waas. 

Benieuwd naar data 
en locaties? Check 
www.mlso.be

Fototentoonstelling “50 jaar 
bouwkundige realisaties 
Waaslandhaven 1971 – 2021”

De Pierre Vandammesluis is in 
1984 in dienst genomen. Het is 
de belangrijkste toegang tot de 
achterhaven van Zeebrugge. 
Na bijna 30 jaar dienst, was 
het tijd voor een opknapbeurt. 
Sinds 2010 vinden er continu 
renovatiewerken plaats aan 
de sluis. De vier sluisdeuren 
zijn grondig vernieuwd. De 
verbeterwerken zullen nog een 
tweetal jaar duren. 
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Hoe gaat een fusie in z’n werk? 
Dirk De fauw: “Bij de eenmaking van twee internationale 
logistieke handelsplatformen gaat niemand over één 
nacht ijs. Elk aspect, iedere potentiële wijziging, is grondig 
bestudeerd en uitvoerig besproken. Met telkens heldere 
afspraken als resultaat. Belangrijk is dat het niet gaat om 
een overname. Zeebrugge biedt met cruises, auto-industrie 
en trafieken naar het Verenigd Koninkrijk waardevolle 
aanvullingen op de activiteiten van Antwerpen. 
Omgekeerd creëren de chemische cluster rond Antwerpen 
en de sterke binnenvaartverbindingen nieuwe 
mogelijkheden voor Zeebrugge.” 

Annick De Ridder: “Een fusie levert heel wat voordelen 
op. Waar we het ook snel over eens waren: er zullen 
geen arbeidsplekken verdwijnen. De havens hebben hun 
sterke positie te danken aan de dagelijkse inzet van hun 
medewerkers. Iedereen zal dus een plaats krijgen in de 
nieuwe organisatie. De praktische integratie van de twee 
havens zal tijd vragen. Maar dat is bij iedere fusie zo.”

Havens van Antwerpen  
en Zeebrugge zijn 
Port of Antwerp-Bruges

In gesprek met
Annick De Ridder 
en Dirk De fauw

Kunnen Antwerpenaren en 
Bruggelingen het goed met 
elkaar vinden? 
Annick De Ridder: “Als supporter van Royal Antwerp 
FC geniet ik van de rivaliteit met Club Brugge. Ik zie de 
kampioenstitel dit jaar natuurlijk liever richting Antwerpen 
komen. (lacht) Wanneer ik in Brugge ben, geniet ik met 
plezier van een Brugse Zot. En als jij in Antwerpen bent, 
trakteer ik jou op een Triple d’Anvers, Dirk!” 

Dirk De fauw: “Antwerpse handjes of Brugse kletskoppen… 
onze liefde gaat altijd door de maag! Wat voetbal betreft, 
spreek ik mij niet uit. Slechts één ploeg wint de beker.  
En wie dat zal zijn, daar ben ik zeker van… (lacht).” •

Wat zijn de voordelen van de fusie?
Annick De Ridder (Havenschepen Antwerpen): “Samen staan we sterker om 
nieuwe investeringen aan te trekken. Zo verhogen we de werkgelegenheid 
en garanderen we duurzame groei. Port of Antwerp-Bruges zal meer welvaart 
brengen voor Antwerpen, Zeebrugge en de rest van Vlaanderen.” 

Dirk De fauw (Burgemeester Brugge): “Dankzij de fusie zullen de havens 
sneller digitaliseren. Tegelijk maken we de havens klimaatneutraal en 
ondersteunen we de overgang naar groene energie. De fusie maakt ons 
weerbaar voor de uitdagingen van de toekomst.” 
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Prachtige zeilschepen 
komen naar Antwerpen

Vier dagen spektakel
Tijdens The Tall Ships Races kan je vier dagen lang de mooiste 
zeilschepen ter wereld bewonderen. Een bezoek aan boord is gratis  
en ook op de kaaien valt er veel te beleven. 

Zo is er een maritieme markt en geniet je het hele weekend van 
optredens met een hapje en een drankje. Op zaterdag bewonder je de 
‘crew parade’, een optocht van alle bemanningen. Zaterdagavond is er  
een grote vuurwerkshow. • 

Deze zomer is Antwerpen opnieuw gaststad 
voor The Tall Ships Races. Je bewondert er 
tientallen prachtige zeilschepen en ontmoet  
de internationale bemanning. Ook meer dan  
1000 jongeren uit de hele wereld nemen deel  
aan de zeilwedstrijd.

Ben jij er ook bij?
Noteer 22 tot en  
met 25 juli alvast in 
je agenda. Scan de 
QR of surf naar 
tallships.antwerpen.be

100 Belgische jongeren zeilen mee 
Met ieder schip varen jongeren uit verschillende landen mee. In 2022 
nemen 100 Belgische jongeren deel aan The Tall Ships Races. Het traject 
loopt van Esjberg (Denemarken) via Harlingen (Nederland) en Antwerpen 
terug naar Aalborg (Denemarken). De bemanning leert de jongeren alles 
over zeilen en het leven aan boord. Ze leren om samen te werken.  
Ook als je een andere afkomst, religie of cultuur hebt. Zo zorgt 
The Tall Ships Races voor respect en vriendschap tussen 
jongeren uit de hele wereld. 

Een van de Belgische deelnemers is Loïc Tips uit 
Oud-Turnhout. Hij is achttien jaar. “Zeilen is één van 
mijn hobby’s. Twee weken als een echte matroos 
meehelpen op zo’n prachtig zeilschip is een unieke 
ervaring. Ik kijk er naar uit om jongeren uit het 
buitenland te leren kennen en andere talen te 
oefenen. Het leven op zee, dat is de echte vrijheid!”

Er zeilen ook tien jongeren met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking mee. Aan boord helpen twee 
begeleiders hen. Aan de wal staat er een extra coach klaar.  
Een van die jongeren is Thibeau Bastien (24). Hij heeft een verstandelijke 
beperking. Thibeau behaalde een gouden medaille zeilen op de Special 
Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi. Toch hoef je niet te kunnen 
zeilen om mee te doen. Iedereen is welkom. 

The Tall Ships Races 
Antwerp 2022 is een 
co-organisatie van de 
stad Antwerpen, Port 
of Antwerp-Bruges 
en Sail Training 
International. 

Loïc

Shabab Oman II
Herkomst: Oman
Klasse: A
Lengte: 69,92m
Hoogte: 57,90m
Bouwjaar: 2013
Type: Volschip 
Aantal opvarenden: 94

Tarangini
Herkomst: India
Klasse: A
Lengte: 43m
Hoogte: 33,5m
Bouwjaar: 1995
Type: Bark
Aantal opvarenden: 79

ThibeauCécile
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Antwerpen
of Zeebrugge?
Link de foto aan de juiste locatie

 

Puzzel mee en win tickets voor de 
tentoonstelling 'Vracht: over de haven, 
mensen en goederen' in het MAS.

Welke goederen gaan sinds eeuwen Antwerpen in en uit? En wat 
vervoeren al die containers nu? Vul je antwoord op de fotopuzzel in op: 
www.portofantwerpbruges.com/thuishaven-wedstrijd en ontdek waar 
de vroegste wortels van Antwerpen als havenstad liggen.

ANTWERPEN

Wil je de haven van 
Zeebrugge en de haven van 
Antwerpen ontdekken? Spring 
op je fiets! Via deze route 
fiets je van haven naar haven. 
Ook onderweg valt er heel 
wat te beleven.  

Start/Aankomst: Havenhuis  
(Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen)  

Neem de Fietsbus in de haven van 
Antwerpen. Ze brengt je gratis door 
de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel. 
Zo maak je vlot de oversteek tussen 
beide Scheldeoevers. Dat is nodig om 
je bestemming te bereiken.   

Op de grens met Nederland komen 
natuur, landbouw en haven samen 
in een typisch polderlandschap. Je 
vindt er ook een breed gamma van 
streekproducten. In en om Grenspark 
Groot Saeftinghe valt een hoop te 
zien, te proeven en te beleven.

Met de           
van haven naar haven

Het volgende stuk van je fietstraject loopt parallel met de 
Westerschelde. Via deze rivier varen zeeschepen van en 
naar de haven van Antwerpen. Onderweg passeer je in 
Terneuzen nog een belangrijke waterweg: het zeekanaal 
Gent-Terneuzen. Dat verbindt Gent met de Westerschelde, 
waardoor ook deze stad een rechtstreekse verbinding met 
de Noordzee heeft. 

Als je de Lage vuurtoren van Heist ziet, weet je dat de 
haven van Zeebrugge niet veraf is. De vuurtoren is gebouwd 
tussen 1905 en 1907. Samen met de hoge vuurtoren van 
Heist vormde het een lichtlijn voor schepen, die de haven 
van Zeebrugge wilden binnenvaren. Door de uitbreiding van 
de haven doofde het licht van de vuurtoren in 1983. 

Start/Aankomst: Cruiseterminal/ABC-gebouw  
(Rederskaai 60/61, 8380 Brugge) 

ABC-gebouw

Terneuzen

Havenhuis

Gr
en

spark Groot Saeftinghe
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Een fusie van 
smaken
de haven 
op je bord 

Antwerpen is een rivierhaven, Zeebrugge is een 
kusthaven. De twee Vlaamse havens zijn totaal 
verschillend, toch vullen ze elkaar perfect 
aan. Daarom worden ze samen één: Port of 
Antwerp-Bruges. Daar hoort een feestje bij. 

Met PIVA in Antwerpen en Ter 
Groene Poorte in Brugge, 

vind je in iedere havenstad een 
bekende hotelschool. We vroegen 
de leerlingen van het zevende 
jaar gastronomie om een gerecht 
te maken met producten uit hun 
thuishaven. Proef je mee? 

Antwerpen: rivierhaven in het polderland 
Roel Vroom (19): “De haven van Antwerpen ligt aan beide oevers van de 
Schelde, van Antwerpen tot aan de grens met Nederland. Het is een groot 
gebied met veel streekproducten. We kiezen voor zoete smaken. Die passen 
bij de rivierhaven. Buikspek met Elixir d’Anvers en appelstroop, bijvoorbeeld. 
Daarbij voegen we verschillende soorten polderwortelen. Zo brengen we de 
link met het Waasland in het gerecht.” 

Zeebrugge: kusthaven tussen de duinen 
Laurien Bonte (19): “Zeebrugge is makkelijk bereikbaar voor grote schepen. 
Er werken ook vissers uit de streek. Daarom begint een gerecht uit Zeebrugge 
met de smaak van de zee. We kiezen voor knorhaan: een minder bekende vis uit 
onze Noordzee. Zo gaan we overbevissing van bekende soorten tegen. Bij de vis 
serveren we zeekoolscheuten. Dat is een unieke groente van de kuststreek.”

Lars Schatteman (19): “In de haven van Zeebrugge werken vooral mensen uit 
de omgeving. Met Oud Brugge kaas, aardappelen en karnemelk maken we een 
typische puree. Ook de groenten zijn lokaal: boerenkool, raap en aardpeer. 
West-Vlamingen zijn nuchtere mensen en genieten graag van het leven. (lacht) 
Daarom verwerken we het alcoholvrij bier Sport Zot in de saus. We schenken 
het ook bij het gerecht.” •

Scan de QR en 
ga zelf aan de slag 
met de recepten. 
Smakelijk!

Jasper Delen (19): “Antwerpen is de 
grootste koffiehaven van Europa.  
Er arriveert ook veel cacao. Daarom 
verwerken we koffie en chocolade in de 
verse bloedworst of ‘beuling’. De haven 
zorgt voor veel welvaart. Als knipoog 
werken we het gerecht af met bladgoud. 
We serveren er een streekbier bij met 
Japanse kersenbloesems. Dat toont het 
internationale karakter van de haven.  
Ze brengt culturen vanuit alle windstreken 
naar Antwerpen.”
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Wist je dat het havencoördinatiecentrum van Zeebrugge dag en 
nacht actief is? Saila is al 14 jaar sluismeester bij Port of Antwerp-
Bruges. Zij zorgt voor een veilig en vlot scheepsvaartverkeer via 

de Pierre Vandammesluis naar de achterhaven. 

Een dag met

één met de haven

sluismeester
Saila Vengasaho

7:40

20:00
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20:00
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10:00

08:00

16:00

De eerste zonnestralen verlichten 
Zeebrugge. Ik ben op weg naar het 
havencoördinatiecentrum, het HCC, 
om mijn collega af te lossen. Hij heeft er 
inmiddels een shift van 12 uur op zitten.

Tijd om naar huis te 
gaan en samen met 
mijn gezin van de 
avond te genieten. De 
drukke dag zit erop!

Door het onweer krijgen we meer sleepbootbestellingen voor 
RoRo-schepen binnen. Samen met Michel van Port Control 
kijk ik in welke volgorde de schepen met sleepboten kunnen 
binnenvaren.

Op kanaal 68, een radiofrequentie, 
melden de sleepboten dat ze klaar zijn 
met het assisteren van de LNG-tanker.  
Ik geef hen de volgende opdracht door.

Intussen informeert de kustloods mij dat hij aan boord is 
van de M/S City of Sint-Petersburg en vraagt om twee 
sleepboten te regelen. Dat breng ik meteen in orde. 
Brugbediener Jurgen heeft de sluis al opengezet.

Samen overlopen we de sluis- en 
sleepbootplanning voor de voor- 
en achterhaven. We bekijken ook 
de vertrek- en aankomsttijden 
van de grote container- en LNG-
schepen. Er assisteren momenteel 
vier sleepboten een LNG-schip.

Ik overloop het stremmingsplan 
voor de volgende dag met 
de havenkapitein. Dit is een 
overzicht met cruciale informatie 
over aankomsten, waterstanden, 
contacten... Met die info maak ik 
de sluisplanning voor de volgende 
ochtend op. Ik informeer meteen 
ook de scheepsagenten.

11:45

Het schip M/S City of Sint-Petersburg vaart de Pierre Vandammesluis binnen.  
De sasseniers en de bootsmannen staan klaar bij de sluis om het schip te  
begeleiden en vast te maken.

12:00

Sassenier Jimmy toont mij de schade aan een fender, veroorzaakt tijdens de nacht. 
Fenders beschermen schepen tegen beschadigingen bij het binnenvaren in de sluis.

13:00

De kapitein van het schip M/S Salome informeert of ze rond 14:00 uur kunnen 
vertrekken van de kaai richting sluis. Dit lukt en ik reserveer twee sleepboten en 
een dokloods. Ik breng kaaimeester Patrick ook op de hoogte van het vertrekuur.
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Lees meer in 
onze digitale
Thuishaven!
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Tijdens de coronacrisis zag je ze niet aan 
onze kust. Nu vinden de cruiseschepen 
opnieuw hun weg naar ons land. In 2022 
ontvangt Zeebrugge maar liefst 161 
cruiseschepen, met in totaal 300 000 
passagiers. Dat waren er nooit zo veel. 

Voor één dag of langer

Een cruise is enkel voor mensen met veel geld?  
Die tijd is voorbij. Een cruise van zeven dagen boek je 
al vanaf 350 euro. Je vaart langs steden zoals Hamburg,  
Southampton, Le Havre, Cherbourg, Rotterdam of  
Amsterdam. 

Ook Zeebrugge is populair voor cruises. Toeristen  
bezoeken één van de Vlaamse kunststeden, zoals  
Brugge, Gent of Antwerpen. Tussen september 2021 en 
maart 2022 kwamen meer dan 75% van de passagiers 
in Zeebrugge uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 
Door vaker dienst te doen als eindhalte, zullen sommige 
toeristen langer dan een dag verblijven aan onze kust. 

Schone energie

Cruiseschepen varen steeds meer op schonere brandstoffen zoals aardgas (LNG). 
Zeebrugge zorgt ook voor meer walstroompunten. Dat zijn grote stopcontacten voor 
groene elektriciteit. Daardoor kunnen schepen hun motoren uitschakelen wanneer 
ze in de haven liggen. Zo is er minder luchtvervuiling. Binnenkort brengen elektrische 
shuttlebussen toeristen naar het centrum van Brugge. •

Cruisetoerisme 
herleeft 

één met de haven

Lichtseinen

De vuurtoren is samen met de havendam 
gebouwd tussen 1897 en 1905. De toren ligt 

2,5 km in zee, op de Leopold II-dam. In Zeebrugge 
beter gekend als ‘de môle’ of het havenhoofd.  
De vuurtoren zond wit licht uit dat zichtbaar was  
tot op 10 zeemijlen of 18,5 km. Door de uitbreiding 
van de haven in de jaren ‘80 staat de toren 
nu midden in het havengebied. In 1999 is de 
vuurtoren samen met het havenhoofd geklasseerd 
als beschermd monument.

aan de oude havendam

Nu werkt alles veel moderner. Via signalisatiemasten 
wordt wit licht uitgezonden op meer dan 22 meter 

boven het middenstandsvlak, dat is het gemiddelde 
zeeniveau tussen hoog en laag water. Dit wit licht 
is zichtbaar op het grootste deel van de horizon. 
Schippers die de haven in- of uitvaren zijn verplicht de 
seinen op de signalisatiemasten en borden na te leven. 

Nu
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